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ALTo Memorandumas Valstybės 
Sekretoriui Christian Herteriui

Memorandume Išdėstė Savo Pažiūras Dėl 
Vakarų Derybų su Sovietų Sąjunga

.neduoda jokios vilties, kad padarius nub- 
padidėtą galimy- 

Priešingai, nu-

Amerikos Lietuviu Tarybos Vykdomasis Komite- 
tas paruošė ir pasiuntė Jungtinių Amerikos Valstybių 
naujam sekretoriui Christian llerter išsamų memoran
dumą, kuriame išdėstomos pažiūros į artėjančius Vaka
ru pasitarimus su Sovietą Sąjungos atstovais.

Memorandume nurodyta, kad Berlyno krize buvo 
tyčia sukelta Nikitos Chruščevo, kad tuomi išstumti 
Vakarų šalis iš Berlyno, užleisti jį komunistams ir pa
versti Vokietijos, komunistą valdomos srities, sostine.

Berlyno krizė yra tik dalis'Sovietų Sąjungos im
perializmo, turinčio tikslą užvaldyti visą pasaulį.

Liūdna patirtis Balkanuose, Korėjoj, Pietryčiu 
Azijoj ir Viduriniuose Rytuose — sakoma ALTo memo
randume
laidų Chruščevui Vokietijos klausimu, 
bės pasaulinėms*problemoms išspręsti, 
įsileidimas agresoriams tik padidintą ją apetitą ir kar
tu kaip morališkai tai]) ir politiškai susilpnintą pasi
priešinimo jėgas neutraliose šalyse bei tautose už gele
žinės uždangos.

Dėlto Amerikos Lietuviui Taryba reikalauja Jungti
nių Amerikos Valstybių vyriausvbę, kad ji atmestu So- 
vietą Sąjungos planus atitraukti Vakarą kariunmenę. iš 
Berlyno, pripažinti komunistą valdžią Rytu Vokietijoj 
ir vadinamą karinį atsi pareigoj imą Rytą Europoj.

Vietoj to, ALTas reikalauja Ameriką įgyvendinti 
1955 metą keturią didžiąją šalių susitarimą suvienyti 
Vokietiją laisvą rinkimą budu. ^Sovietą Sąjungai atsisa
kius paklusti šiam susitarimui, pasirašytam m misterio 
pirmininko Bulga.ni.no ir dalyvaujant pačiam Chrušče
vui, parodytu ją blogą valią, kad jais negalima pasiti
kėti.

ALTas mano, kad dabartinė krizė sudaro progą 
perimti Vakarams iniciatyva, deklaruojant Vakarą de- 
mokratijoms pasiryžimą, padėti išsivaduoti pavergtoms 
tautoms Rytą ir Vidurio Europoje.

Siekiant šio tikslo, ALTas pasiūlė JAV vyriausy
bei : •

1) Apkaltinti Sovietą Sąjungą 'tarptautiniu sutar
čių laužymu ir kaimyną pavergimu;

2) Atiraukti Sovietą' kariuomenės^fr policijos jė
gas iš ją satelitu ir Pabaltijo valsty bių — Lietuvos, Lat
vijos; Estijos;

3) Deklaruoti didžiosioms valstybėms, laikantis 
Jungtiniu Tautą vartos, suvereninią teisią ir nepriklau
somybės atstatymą Pabaltijo valstybėms ir kitoms ša
lims, kurios tą teisią neteko.

Pavergtosios Europos Žodis Laisvajai
Balandžio 20-28 dienomis 

Strasbourge posėdžiaujančiai 
Europos Tarybai (Patariama
sis Europos Seimas ir Minis
trų Komitetas) Pavergtųjų 
Europos Valstybių Seimas į- 
teikė pavergtosios Europos 
vardu pareiškimą. Juo sveiki
na Europos Tarybą jos veik
los dešimtmečio suk a k t i e s 
proga. “Prievarta sukliudytos 
savo likimą spręsti laisvėje”, 
sako .pareiškimas, “musų val
stybės per mus (PEV Seimą) 
reiškia savo broliškus jaus
mus penkiolikai valstybių, su
telkusių savo pastangas Jung
tinei Europai sukurti”. Pri
minęs vieno iš Europos Tary
bos -kūrėjų, W. Chruchillio, 
žodžius: “ 
ir betartume, 
nuvilti tikėjimo ir 
vilties tiems šimtams milijonų 
vyrų ir moterų ne tik la’svo- 
joje Europoje, bet. ir tuose 
kraštuose, kurie lig šiol tebė
ra pančiuose”, PEV Seimo 
pranešimas sustoja ties šiuo 
metu pavergtąsias Europos 
valstybes slegiančių tamsių 
nuojautų priežastimis. Pagrin
dinės jų esančios keturios:

1) Vakarų ne r y ž t u m a s 
eventualioje viršūnių konfe
rencijoje iškelti visas Euro-

W.
Ką mes bedarytume 

anos neturime 
sunaikinti

i pos taikos bei laisvės proble
mas, ir linkimas net laisvų 
rinkimų Vokietijai apjungti 
klausimo nedėti ant tokios 
konferencijos stalo.

2) iš vienos puses beato
dairiškos Sovietų sąjungos 
laikymasis savo siūlymų, į- 
tvirtinančių status quo Cen
tro ir Rytų Europoje bei ar
dančių Vakarų gynimosi vie
nybę, t/iigi nepaisant jų abso
liutaus nepriimtinumo, o iš 
antros pusės Vakarų stengi
masis savo nusistatymus kaip 
nors ištempti, kad tik juose 
galėtų išsitekti ir Sovietų Są-

.jungos 
Vakarų 
anksto 
vietams
privilegijuotą padėtį prie de
rybų stalo;

3) sovietinės kilmės mintis 
Vakaruose, kad, atsidėkodami 
už Vakarų pripažinimą status 
quo Centro ir Rytų Europoje, 
sovietiniai viešpačiai staiga 
pasidarytų taikingi ir apdai
rus savo pavengtiosiems kraš
tams, tarytum, gavęs avių 
kaiminę, vilkas staiga galėtų 
liautis -buvęs plėšrus ir didžia
dvasiškai suteiktų joms apsis
prendimo laisvę;

interesai, tuo budu 
derybų pozicijas iš 

“apnuoginant” ir so- 
sudarant savotiškai

/

4) pagaliau, Vakarų linki
mas pasiduoti iliuzijai, kad 
tarptautinis saugumas yra. į- 
manomas patikrinti vien ka
rinėmis bei techni k i n ė m i s 
priemonėmis, paliekant neis- 
spręstas politines problemas, 
kurios faktiškai kaip tiktai 
yra pasaulyje augančio nesau
gumo esmė.

PEV Seimo pareiškimas per
spėja Europos Tarybą:

1) “nesusigyventi su padė
timi (Centro ir Ryrų Europo
je), kuri ne tik priešinga tei
singumo principams ir Vaka
rų Galybių tarptautiniams į- 
sipareigojimams, bet yra sy
kiu ir Vakarų nes augumo 
priežastis”;

2) “susilaikyti nuo betku- 
rių veiksmų, galimų interpre
tuoti kaip politinio status quo 
Europoje patvirtinimą”.

Pareiškimas įtaigoja Euro
pos Tarybos narius “neatlai- 
džiai dirbti visų europinių 
problemų sprendimui, kuris 
(visai Europai) grąžintų tei
sinę padėtį (rule of law) ir 
tuo tikslu proklamuoti kon
krečią Vakarų tikslų bei sie
kimų programą. Pareiškimas 
pakartoja tuo klausimu PEV 
Seimo idėjos, neseniai pareik
štos memorandume 
jos, JV, Prancūzijos 
tijos vyriausybėms.

Savo pareiškimo 
PEV Seimas specialiai atsi
šaukia į Europos Tarybos Pa
tariamąjį Seimą:

— Nekartą ir 
esate stoję prieš 
stybių pavergimo 
mą. 1958. I. 17 Jus pareiškė- 
tc, kad “laisvoji Europa nega
li galutinai pripažinti status 
quo Centro ir Rytų Europo
je... Negali būti santykių su 
Sovietų Sąjunga patvaraus 
sprendimo, kol ši problema 
(status quo C. ir R. Europo-

Britani- 
ir Vokie-

■pabaigoje

tvirtai Jus 
musų val- 

, sankcijavi-I

I

je) neišspręsta”. Jus taip pat 
griežtai patvirtinote musų 
tautų teisę pasirinkti sau sa
vą politinę santvarką. Jau mi- 
nėtoj savo 1958. I. 17. rezo
liucijoj Jus deklaravote, kad 
“Vakarai turi būti ištikimi 
principui, kad visos tautos, 
taigi ir Rytų Europos tautos, 
turi teisę pasirinkti sau gerą 
politinę santvarką”. O visai- 
neseniai, 1958. X. 17, savo 
priimtoje rekomendacijoj Mi- 
nisterių Komitetui Jus stačiai 
pasakėte, kad “...demokrati
nės Europos vienintelis rū
pestis yra, kad Centro ir Ry
tų Europos tautos, ir tik jos, 
turėtų teisę spręsti, kurioje 
santvarkoje jos nori gyventi” 
ir kad '‘neturi būt jokių kliū
čių šių tautų kelyje tokiam 
sprendimui pasiekti”. Už vi
sus šiuos Jūsų pareiškimus— 
baigia PEV Seimas,
vergtosios tautos Jums di
džiai dėkingos. O jų balsas 
laisvajam -pasaulyje — PEV 
Seimas — pagarbiai Jus pra
šo šioje sunkioje krizėje vėl 
patvirtinti savo pirmykštį nu
sistatymą ir panaudoti savo 
įtaką saviems parlamentams 
bei vyriausybėms musų tautų 
teisėms ir visos Europos atei
čiai apsaugoti.

pa-

Smūgis Argentijos 
Komunistams

Buenos Aires praneša-

.. Posėdžiavo 
SLAJaunuolių

M U MKomisija

PAVASARIO DARBAI LAUKIA 
DAUGIAU ARTOJI)

Iš
ma, kad Argentinos vyriausy
bė uždraudė organizuotą ko
munistę veiklą visoje šalyje, 
tačiau komunistų partija ne
uždrausta. Komunistinis vei
kimas uždraustas dėl to, kad 
komunistai sukėlė gatvėse di
deles riaušes. Taipgi teigia
ma, kad komunistiniai laik
raščiai, kurie slaptai ar viešai 
remia komunistus, bus užda
ryti.

Šeštadienį, gegužės 2 dieną 
Susivienijimo centrinėse pa
talpose posėdžiavo SLA Jau
nuolių Komisija. Dalyvavo šie 
komisijos nariai: pirmininkas 
P. Dagys, A. Aukštikalnis, 
p. Virbickas, J. Maldutis, A. 
Gustus, A. Valatkienė, J. Kiz- 
nis, J. Jaks-Tyras, P. Avižo
nis, SLA prezidentas P. P. 
Dargis, sekretorius dr. M. J. 
Viniaas ir Tėvynės redakto
rius M. L. Vasil.

Jaunuolių Komisija, kaip 
jau buvo praneša, nori orga
ne Tėvynėje turėti Jaunuolių 
Skyrių, kuris butų leiuziamas 
kartą menesyje ir jį redaguo
tų Jaunuolių Komisijos suda
ryta redakcinė komisija. Sis 
svarbus klausimas buvo pla
čiai ir išsamiai diskutuotas, 
tuo reikalu pasisakė visi ko
misijos nariai, taipgi pareiš
kė savo nuomones preziden
tas P. P. Dargis ir sekretorius 
dr. M. J. Vinikas, nurodydami 
kokiomis sąlygomis Jaunuolių 
Skyrius bus leidžiamas ir kas 
už jo turinį bus atsakomin- 
gas. Tame skyriuje bus rašo
mas no tik lietuvių, bet ir 
anglų kalba, kad čia gimę ir 
augę jaunuoliai, kurių daugu
ma yra patriotingi lietuviai, 
nors ir nekalba lietuv.škai, 
butų supažindinti su broliško 
Susivienijimo apdraudos sky
riais, jo atliktais ir‘dabar at
liekamais darbais lietuvių 
tai ir Lietuvai.

Jaunuolių Skyrius bus 
dėtas leisti taip greitai, 
Jaunuolių Komisija 
dar bus prisiruošus. 
redakcinė komisija 
naujakurių studentų 
Amerikoje gimusio
šio, gerai mokančio anglų kal
bą.

Jaunuolių Komisijos posė
dis su dviem Pildomosios Ta
rybos nariais, praėjo tikrai 
geroje broliškoje dvasioje, nes 
jaunuoliai, kaip ir senesnio 
amžiaus žmonės, susidomėję 
Susivienijimo reikalais ir pa
siryžę jam dirbti ir dauginti 
jo šeimos narių skaičių.

PO POSĖDŽIO VAIŠES

tau-

pra- 
kaip 

prie to 
Išrinkta 
iš trijų 

ir vieno 
ir augu-

Susivienijimo Penktos Apskrities 
Metinis Suvažiavimas

a

Šiuomi pranešama, kad SLA penktosios apskrities metinis 
suvažiavimas kviečiamas šių metų gegužės mėn. 17 dieną, 3 va
landą po pietų, SiLA Centro patalpose, 307 West 30-th Street, 
New York, N. Y.

SLA kuopos, kurios priklauso ar nepriklauso prie penktos 
apskrities, prašomos atsiųsti savo atstovus, o per juos kuopos 
galės įstoti į apskritį. Penktosios apskrities ribose randasi šios 
kuopos, kurios gali atsiųsti savo atstovus į suvažiavimą:

3 kuopa, Elizabeth, N. J.; 15 kp., Easthampton, L. L; 38 
kp., Brooklyn, N. Y.; 70 kp., Fairview, N. J.; 76 kp., Brooklyn, 
N. Y.; 83 kp., White Plains, N. Y.; 101 kp., Paterson, N. J.; 
126 kp., Ne.w York, N. Y.; 138 kp., Perth Amboy, N. J.; 152 
kp., Brooklyn, N. Y.; 225 kp., Bronx, N. Y.; 234 kp., Great 
Neck, N. Y.; 242 kp., Richmond Hill, N. Y.; 245 kp., Newark, 
N. J.; 250 kp., Maspeth, N. Y.; 261 kp., Grecnport, L. I.; 285 

“kp., Linden, N. J.; 287 kp., Jamaica, N. Y.; 309 kp., E. Wjhite 
Plains, N. Y.; 332 kp., Richmond Hill, N. Y.; 333 kp., Smith- 
town, N. Y.; 335 kp., Woodhaven, N. Y.; 340 kp., Huntington, 
iSta., L. I.; 351 kp., Hillside, N. J.; 367: kp., Port Chcster, N. 
Y.; 368 kp., Brooklyn, N. Y.; 374 kp., Paterson, N. J.

Penktosios apskrities ribose randasi iš viso 27 kuopos ir 
apie 1,000 narių.

1958 metais 54osios apskrities valdybos sąstatas buvo se
kantis :

Adv. Steponas Briedis
A. S. Trečiokas 
Stasys Volskis - 
J. Šileikis
Organizatoriai: I. Trečiokienė ir J. Pe.trčnas.
Prie penktosios apskrities kuopoms priklausyti yra labai 

naudinga, sąlygos labai lengvos. įstojimo nereikia jokio mo
kėti. Metinės duoklės tik vienas centas nuo kiekvieno kuopoje 
priklausančio nario.

Vieną sykį į metus išrinktiesiems delegatams suvažiavus 
būna apie ką kalbėti, bendrai priimti genis nutarimus ir į vie
ną vietą suvažiavus valandą kitą pabuvoti.

Prašomo kuopas prisiųsti suvažiaviman kuodaugiausiai de
legatų. Padarykim šį suvažiavimą dideliu ir įvairiu.

SLA Penktosios Apskrities Valdyba.

pirmininkas ir SLA iždo glob.;
- vice pirmininkas; 
iždininkas;

sekretorius;

Posėdžiui užsibaigus, 
dalyviai buvo pakviesti į 
kambarį vaišėms, kurias pa
ruošė p. O. Vinikienė. Vaišių 
metu svečiai užkandžiaudami 
ir troškulį malšindami šaltu 
alučiu, tarp savęs kalbėjosi 
organizacijos ir kitais reika
lais ir linksmai leido laiką iki 
aštuntai 'valandai vakaro. 
Skirstydamieji į namus, vieni 
kitiems linkėjo sėkmės ir pa
sižadėjo pasimatyti Jaunuolių 
Komisijos ipoąėdyje, kuris ma
noma. sukviesti greitu laiku 
pasitarimui tuo pačiu jaunimo 
skyriaus leidimo reikalu.

PASITARIMAS 
VISUOMENININKŲ'

Jaunimo Komisijos nariams 
išsiskirsčius, 8 valandą vaka
re prasidėjo kitas posėdis pa
sitarimui šių dienų svarbiais 
reikalais, šiame posėdyje da
lyvavo apie 20 sukviestų vi
suomenės veikėjų, jų tarpe ir 
SLA prezidentas Povilas P. 
Dargis ir sekretorius dr. M. J. 
Vinikas.

Šiame posėdy plačiai kalbė-, 
ta apie Susivienijimo tvėrėjus 
ir jų nustatytus organizacijai 
pagrindus, kurių Susivieniji
mas per ilgus metus laikėsi ir 
dabar laikosi. Šiuo klausimu

visi 
kitą

Pavasario atbildanti gamta netik veikia musu 
nuotaikas ir nusiteikimus, bet kartu teikia tartum nauju 
jėgy darbui. Tik prisiminkime senę savo tėvynę, kada 
pavasariui išaušus į laukus išeina artojai ir atgijusia jė
ga ruošia dirvą sėjai ir naujam derliui.

Mus taip pat laukia palankios sąlygos darbui, ku- 
rias teikia austąs pavasaris. Todėl mums, kaip tu dir
vą artojams, pavasario sulaukus, tenka iš naujo sukrus
ti ir pagyvinti organizacijos svarbiuosius darbus. Vie
nu didžiuoju darbu, kai]) žinome, yra vykstąs naują na
rių prirašymo vajus.

Malonu priminti, kad vajaus darbas nebuvo per
trauktas .nei žiemos šalčiu metu. Bet nepalankus žiemos 
oras nevisada leido išvystyti tokį spartumą, kokį galime 
pasiekti dabar, pavasario metui atėjus.

Kaip kiekvienų metų pavasarį, taip ir šiemet žymiai 
pagyvės visuomeninis gyvenimas. Turėsime daugelio 
organizaciją seimus, gausesnius ii- platesnius susirin
kimus, SLA apskričių suvažiavimus, kuopti ir kitų 
draugijų išvažiavimus ii* kitokius parengimus pačioje 
gamtoje. Šis visas judėjimas yra puiki proga pasi
tarnauti ir Susivienijimui. Tuos visus atvejus turėtu
mėm panaudoti musų organizacijos stiprinimui ir per 
tą laiką duoti jai daugiau naują narių.
Padidintam savo pastangas ir jėgas

Jei Susivienijimas apjungs daugiau lietuvių, tuo 
daugiau busime pajėgesni atlikti darbus ir uždavinius, 
išplaukiančius iš musų organizacijos paskirties. Tų 
svarbiųjų uždavinių tarpe yra lietuviškieji reikalai, tau
tiniai ir kultūriniai darbai. '

Taip pat ir SLA kuopos, dalyvaudamos visuomeni
niam gyvenime, palaiko musų ateivių tarpe lietuvybės 
dvasią ir sulaiko ją-nutolimą nuo savo tautos. Tuo bu
du kuopos atlieka žymų darbą ir ateivių gyvenime turi 
svarbų vaidmenį. Tačiau ir kuopą vaisingesniam dar
bui yra. reikalinga gauti daugiau naują jėgų. Štai dri
ko dažnai prisimenam, jog turime musų organizacijos 
reikalam skirti dar didesnį dėmesį, ypač vajaus dar
bams.

'rodei pavasariui atėjus, kol didieji vasaros karš
čiai dar nevilioja atostoginiam poilsiui, padidinkime 
savo pastangas ir jėgas naujiems nariams prirašyti. Šis 
darbas laukia nevien organizatorius, bet kariu visų ap-1 
skričių ir kuopi) valdybas, veikėjus ir kiekvieną narį. 
Mums reikalingas viįų talkininkavimas ir dalyvavimas 
vajuje.

Susivienijimo darbo laukai yra platus. Jie gali 
duoti labai gerą derlių, jei, pavasariui atėjus, musų or
ganizacijos dirvoje pasirodys daugiau artoją.

nežiūrint iš kurios
• v
IS

kalbėjo visa eilė dalyvių, vie
ni pareiškė vienokias, kiti ki
tokias mintis, bet visi akcen
tavo į vieną ir tą patį tašką, 
kad Susivienijimas ir toliau 
eitų tuo keliu, kurį nurodė jo 
tvėrėjai ir pirmiesnieji uždy- 
tojai, tai yra butų vedamas 
bepartytiškoj liberalinėj dva
sioj. Tokis kelias tinka, kiek
vienam laisvę mylinčiam lietu
viui, nes kiekvienas žmogus 
nenori būti kieno nors varžo
mas ir nepakenčia jokias dik
tatūras,
puses ji butų daroma 
dešinės ar kairės.

Po visapusiško išsikalbėji
mo, buvo pasiūlyta ir priimta 
atitinkama rezoliucija, kad bu
tų išrinkta, komisija paruoši
mui konkrečio plano ir greitoj 
ateity sukviestas posėdis jo 
aptarimui ir tolimesnei veiklai 
gairių sustatymui.

Šis .pirmas tokio pobūdžio 
visuomenininkų pasitar imas 
praėjo geroj nuotaikoj. Po 
pasitarimo buvo vaišės, ir jų 
metu dar plačiau išsikalbėta 
posėdžio metu nebaigtais ir 
kitais reikalais. Užkandžiai ir 
pokalbiai užsitęsi iki 2 valan
dos nakties. fllat rytojaus 
dieną buvo sekmadieniu, tai 
susirinkę visuomenininkai ne
siskubino į namus. Šiam po
būviu vaišes irgi paruošė p. 
Vinikienė.

I Trumpos Žinios 
iš Visur

Londonas, Anglija. — Bu
vęs Anglijos ministeris pirmi
ninkas, Winston Churchill, 
pataria vakarams nenusileisti 
Sovietų Sąjungai, jei nori lai
mėti savo užsibrėžtą tikslą— 
Vokietijos suvienijimą.

Washingtonas. — Vice pre
zidentas Nixonas, kuris skris 
į Maskvą atidaryti amerikie
čių parodą, ta proga gal ap
lankys ir Lenkiją, nes vyriau
sybe, kaip pranešama, ruošia
si jį pakviesti.

Londonas, Anglija. — Ang
lijos laikraščiai rašo, kad So
vietų Sąjungos vadai paten
kinti, kad Amerikos vice pre
zidentas Nixonas atvyks į 
Maskvą atidaryti amerikiečių 
parodą.

Washingtonas. — Kubos 
perversmo vadas ir dabartinis 
ministeris .pirmininkas Cas- 
tro, kalbėdamas spaudos klu
be pareiškė, kad didžiausias 
jo vyriausybės uždavinys ap
rūpinimas vaJsticčių žeme.

Kasytojo Jono Biliūno kū
rybos paroda atidaryta val
stybinėje bibliotekoje Kaune.
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MUSŲ REIKALAI

Kuopu susirinkimai ir 
vasarines atostogos

Atėjus pavasariui ir orui 
atšilus, Susivienijimo kai ku
rios kuopos susirinkimuose 
padaro nutarimus vasaros 
metu per tris mėnesius susi
rinkimų nelaikyti, kad nariai 
galėtų ramiai praleisti atosto
gas ir pasilsėti po žiemos nuo
latinių darbų ne tik Susivie
nijime, bet ir kitose organi
zacijose. Kuopos darydamos 
tokius nutarimus, motyvuoja 
tuo, kad vasaros metu nariai 
nesilanko į susirinkimus ir 
kad daugiausia tik valdybos 
nariai atsilanko, tarp savęs 
pasikalba ir išsiskirsto.

Suprantama, kiekv iena m 
žmogui poilsis reikalingas, tai 
tas kuopas, kurios nutaria va
saros metu susirinkimų nelai
kyti, kaltinti negalima. Bet 
ne visos kuopos pertraukia 
susirink imu laikymą, yra 
daug kuopų, kurios ir vasaros 
metu laiko susirinkimus, jie 
būna gausus nariais ir juose 
padaroma naudingų nutarimų, 
ypač aptariama vasarinių iš
vykų reikalai ir nustatoma 
gairės vasarinio sezono dar
bams.

Geriau laikyti susirinki
mus be pertraukos

Butų daug geriau, kad tos 
kuopos, kurioms aplinkybės 
leidžia, laikytų susirinkimus 
kiekvieną mėnesį, kaip yra 
laikomi rudens, žiemos ir pa
vasario sezonais. Kuo dažniau 
susirinkimai laikomi, tuo ge
riau nariams, nes jie lanky-( 
darni susirinkimus nepamiršta 
užsimokėti mėnesines mokes
tis ir visuomet pasilaiko gė
rėm stovy organizacijoje. Per
traukus susirinkimų laikymą 
vasaros metu, dažnai nariai 
prisimiršta laiku užsimokėti 
mokesčius ir ne iš blogo noro 
tampa suspenduoti.
, Dėl šios ir kitų aukščiau 
paminėtų priežasčių, butų ge
riau, kad kuopos laikytų susi
rinkimus ir vasaros metu. 
Kuo dažniau susirinkimai lai
komi, tuo nariai geriau įsi
traukia į organizacijos veiklą 
Ir su ja geriau susigyvena.

★—♦—★
Narių mirimai ir kuopų 
korespondentai

Dažnai mes gauname pra
nešimus iš kuopų, kad prieš 
tiek ir tiek mėnesiij mirė vie
nos ar kitos kuopos įžymus 
veikėjas ir net ilgametis kuo
pos pirmininkas ar kitas pa
reigas ėjęs kuopos valdyboje. 
Gerai, kad apie kuopų įžymių 
veikėjų ar pareigūnų mirtis 
pranešama vėliau, negu nie
kad. Butų daug geriau ir gra
žiau, kad apie įžymių veikėjų 
mirtis praneštų tuojau kuopų 
korespondentai ir aprašytų jų 
veiklą kuopoje ir vietiniame 
lietuvių veikime, nes jų darbų 
įvertinimas butų jiems šiokis 
tokis atlyginimas už atliktus ’

____________________________________________________ T fi V Y N R

SLA Reikalai ir Veikla
Iš SLA 7-tos Apskrities Suvažiavimo
Suvažiavimas įvyko sekma

dienį, balandžio 19 dieną, Lie
tuvių Piliečių Klubo salėj, 91 
North Main Street, Pittston, 
Pa.

Apskrities pirmininkas Ado
mas Miliauskas atidarė suva
žiavimą 2:30 valandą po pie
tų ir paskyrė šias komisijas: 

Mandatų komisija: M. Sta- 
nislovaitienė, J. Kižis ir J. 
Kavaliauskas.

Ženklelius prisekti: Tunke- 
vičiene, Urbonienė ir Mockevi
čienė.

Maršalka Jurgis Skučas.
Korespondentas A. Ambro- 

zaitis.
Mandatų komisija palikta 

skundų ir apeliacijų.
Kol mandatų komisija sut

varkė mandatus, pirmininkas 
pakvietė pakalbėti ilgametį 
buvusį SLA prezidentą St. 
Gegužį iš Mahanoy City. Jis 
pasveikino suvažiavimą ir pa
sakė gražią kalbą Susivieniji
mo reikalais. Ponas Gegužis 
moka gražiai kalbėti ir jo kal
ba visiems patiko. Pakviestas 
pakalbėti SLA 1-mos apskri
ties pirmininkas Antanas Sta
niškis. Jis pasveikino suva
žiavimą ir trumpai kalbėjo. 
Pasakė, kad jis vėliau kalbė
siąs.

Sveikina suvažiavimą V. 
Visockis, buvęs 1-mos apskri
ties sekretorius iš Shenan
doah, Pa., ir Kaziunas, 342 
kuopos ir Mrs. McClay iš Kaš
tono.

Kalba buvęs SLA vice pre
zidentas ir apskrities pirmi
ninkas Viktoras Kamaraus
kas, pasveikinęs suvažiavimą 
kalbęjo apie didelį mirtingu
mą Susivienijime. Jų pirmoj 
kuopoj į metus laiko mirė 8 
nariai.

Pakviestas pakalbėti 1-rfios 
kuopos delegatas dr. Alber
tas Vėlybus iš Kingstono. Jis 
sakė, kad permažai jaunimo 
traukiama į Susivienijimą. Jis 
stengsis daugiau jaunimo pri
traukti į SLA.

Seka mandatų komisijos ra
portas ir ženklelių prisegi- 
mas. Dalyvauja iš 10 kuopų 
40 delegatų, 8 valdybos na- į 
riai, tai viso 48 ir apie tuzi
nas svečių.

Pirm. A. Miliauskas skel
bia suvažiavimą oficialiai pra
dėtu.

Sekretorius Juozas Maceina 
skaito praeito suvažiavimo 
protokolą. Protokolas vienbal
siai priimtas. Skaitomi valdy
bos posėdžių protokolai, irgi 
vienbalsiai priimti.

Seka pirmininko ir vice pir
mininko raportai. Sakė, kad 
žiemos laiku nieko neveikią. 
Bet atėjus vasarai bus daug 
darbo su piknikais. Raportai 
priimti.

Sekretorius J. Maceina iš
davė platesnį raportą. Džiau
gėsi, kad vakarienė, kuri bu
vo surengta pagerbimui seno 
iždininko A. Mockevičiaus, 
buvusi labai smagi ir svečiai 
buvo geriausiai patenkinti. 
Dalyvavo 50 svečių. Apskri
čiai kaštavo tik $37.00. Buvo 
įteikta A. Mockevičiui plunk
sna ir paišelis. Kalbėjo apie 
Nelę Bajorienę, kad jiedu pa
sitarę su pirmininku pasiuntė 
ją į New Yorką jaunuolių ko
misijos suvažiavimą. Apie 16 
vasario minėjimą apskritis 
nieko tuo reikalu neveikė, nes 
p. Sidzikauskas tuo reikalu 
kalbėjo per jo vadovaujamą 
radio valandą.

Atsilankė svečiai St. Gegu
žis iš Mahanoy City, Pa.

A. Staniškis ir V. Visockis 

darbus. Nereikia laukti ilgai 
ir tik po kelių mėnesių prane
šti organui apie vieno ar kito 
įžymaus nario mirtį. Ilgai lau
kiant nariai pamiršta apie mi
rusį asmenį ir pranešimas pa
silieka menkos vertės.

' iš Shenandoah, Pa.
Ponai Lūšiai, Kaziunai ir 

Mrs. Cilia McClay iš Easton, 
Pa.

A. Ambrozaitis iššaukė sve
čius ir įnešė, kad svečiams 
butų prisegti ženkleliai ir duo
tas sprendžiamas balsas. 
V i e n b a 1 šiai nutarta duoti 
sprendžiamą balsą.

Nutarta rengti du pikni
ku šią vasarą. Birželio 28 die
ną Sans Souci parke, o rug
piučio 23 dieną Rocky Glen 
parke. Apskritis mokės kuo
poms po 20c. už kiekvieną 
parduotą tikietą.

Mrs. Nelė Bajorienė pada
rė pranešimą iš jaunuolių ko
misijos suvažiavimo New Yor
ke. Jos pranešimas bus apra
šytas protokole. Pranešimas 
priimtas karštais plojimais.

Kalba St. Gegužis apie jau
nuolius. Tėvai turėtų prikal
bėti ir aiškinti vaikams apie 
šią organizaciją ir, kad jie tu
ri priklausyti prie šios orga
nizacijos, t. y. Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje.

Atsilankė adv. Tarnas Mack 
(Mikelionis). Pirm, pakvietė 
jį pakalbėti. Kalbėjo angliš
kai. Jis aiškino apie naujų 
narių įrašymą į Susivieniji
mą. Sakė buvęs Pittsburghe 
Fraternalių Organizacijų Kon
grese. Jie irgi turi tą patį tro- 
belį gavime jaunų narių.

Skaitytas pranešimas iš S.
L. A. sekretoriaus dr. Viniko 
apie SLA senelių namą. Ar 
jis bus reikalingas seneliams, 
kadangi dabar jie yra aprū
pinti senatvės pensijomis.

SLA 7-toji apskritis nepri
taria senelių namo steigimui.

Naujas apskrities iždinin
kas Danielius Zelionis serga. 
Jis atsisakė iš iždininko parei
gų. Jo vieton, iki kito suva
žiavimo, paskirtas Povilas Ur
bonas, o jo vieton iždo globė
ju paskirtas Jurgis Ivanaus
kas. •

Sekančiam suvažiavimui vie
tą paskirs valdyba.

Kalba 1-mos apskrities pir
mininkas A. Staniškis, kad 
Shenandoah kuopa nutarus 
kreiptis'į SLA apskričius ir 
lietuvių visuomenę, kad dide
liu banketu pagerbti musų 
lietuvių veteranus Gegužį, Vi
niką ir Grigaitį už jų nenuil
stantį darbą lietuvybei.

Nutarta, kad 7-tos apskri
ties valdyba susitartų su 1-ma 
apskritim ir pradėtų šiuo rei
kalu veikti.

Suvažiavimas baigtas 5 va
landą.

Pirm. Miliauskas paprašė, 
kad delegatai ir svečiai nesi- 
skirstytų ir pakvietė visus 
prie stalų, kur buvo ipavaišin- 
ti skania vakariene. Po vaka
rienei vieni prie stalų, kiti 
prie bufeto giurkšniojo alutį 
ir kalbėjosi organizacijos ir 
kitais reikalais.

Korespondentas.

Newark, New Jersey
Šių metų gegužės 15 dieną, 

7:30 valandą vakare, SlJk 
245 kuopos valdyba šaukia 
narių susirinkimą, kuris įvyks 
šv. Jurgio Draugijos salėjje, 
180-182 New York Avenue, 
Newark, N. J.

Šiame susirinkime bus svar
stomi reikalai susiję su SLA 
5-tos apskrities suvažiavimu, 
senelių prieglaudos namų rei
kalas ir visa eilė kitų svarbių 
reikalų.

Kadangi šis susirinkimas 
bus paskutinis prieš vasaros 
atostogas, tai visi nariai yra 
kviečiami būtinai jame daly
vauti ir susimokėti mokes
čius.

Tad Iki pasimatymo susirin
kime.

Kazys Trečiokas,
Kuopos sekretorius.

SLA 3-čios Apskrities 
Suvažiavimo Pareiški

mas Dėl Steigimo 
Prieglaudos Namo

SLA 3-čios apskrities pus
metiniam suvažiavime, įvyku
siam šių metų balandžio 26 
dieną, Lietuvių Piliečių sve
tainėje, 1723 Jane St., S. S. 
Pittsburgh, Pa., buvo apkal
bėtas priegdaudos namo stei
gimas. Kadangi dabartiniu 
laiku, pagal P. T. patvarky
mą, yra daromas kuopų ir na
rių atsiklausimas dėl prieglau
dos namo reikalingumo ir nori
ma patirti ar daug SLA na
rių yra noriničų eiti į prieg
laudos namus, jei tokie namai 
butų įsteigti.

Po visapusio apkalbėjimo, 
kuopų atstovai padarė pareiš
kimus, kad jų kuopos neprita
ria steigimui prieglaudos na
mo, ba nė vienoj kuopoj pri- 
klausančioj 3-čioj apskrity, 
nėra nė vieno nario norinčio 
eiti į prieglaudos namus, jei 
tokie namai butų įsteigti. 
(Taip pat suvažiavime paaiš
kėjo, jog 3-čios apskrities 
kuopos savo susirinkimuose 
atsakydamos į centro atsi- 
klausimą pasisakė prieš stei
gimą prieglaudos namų).

šis 3-čios apskrities suva
žiavimas vienbalsiai nutarė, 
kad šis pareiškimas butų pa
talpintas Tėvynėje visų SLA 
narių žiniai, ir yra tos nuo
monės, jei pasirodytų, kad vi
same Susivienijime nesiranda 
pakankamo narių skaičiaus 
norinčių eiti į prieglaudos na
mus, tai kad namo steigimo 
klausimas nebūtų ateityje ke
liamas.

Reikia tik pagirti Pildomą
ją Tarybą, kad ji norėdama 
sužinoti kiek narių eitų gy
venti į tokius namus, davė 
■progą patiems nariams pasi
sakyti tuo klausimu, o kartu 
ir namų steigimo reikalingu
mą. Reiškia, musų organizaci
jos vadovybė, iškilus svar
biam reikalui, duoda teisę pa
tiems nariams spręsti savo 
organizacijos reikalus.

S. Bakanas,
SLA 3-čios apskr. pirm.

SLA 236 Kuopos 
Veikla

Toronto, Canada. — š. m. 
balandžio 12 dieną Lietuvių 
Namuose įvyko mėn e s i n i s 
musų kuopos narių susirinki
mas, kuriame St. Jokūbaitis 
padarė platų > pranešimą iš 
prieš kurį laiką įvykusio S. 
L. A. jaunimo atstovų suva
žiavimo darbų. Tenka pasi
džiaugti, kad Susivienijimo 
vadovybė kreipia tiek daug 
rūpestingo dėmesio jaunimui. 
Jaunoji karta yra kiekvienos 
organizacijos egzistencijos lai
das, nes seniesiems pavargus 
organizaciniame darbe, jų pa
reigas ir tikslus turės tęsti 
jaunos, .pilnos organizacinės 
energijos jėgos.

Kuopos pirm. J. Strazdas 
perskaitė Centro Valdybos 
atsišaukimą senelių namų rei
kalu. Diskutuojant šį kilnų 
sumanymą, daugumas susi
rinkime dalyvavusiųjų tam 
pritarė. Tačiau yra klausimas 
ar Kanadoje gyvenantieji na
riai galėtų tokiuose namuose 
apsigyventi, kadangi namas 
butų statomas Jumgt. Ameri
kos Valstybėse. Nutarta šiuo 
'klausimu plačiau išsiaiškinti 
su Susivienijimo Centru.

Musų kuopa pagal išgales 
niekada neatsisako finansiniai 
paremti kitų Toronte esančių 
lietuviškų organizacijų sie
kius. Šį kartą -paskirta 50 d. 
Sporto Klubui Vytis Suval
kų trikampio lietuviams su
šelpti 25 dol. Neseniai miru
sio musų nario J. Monkaus 
sunkiai susirgusiai žmonai

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius
%

f
jjj Šį skyrių, skiltą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 
® katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos ganytojų: MOTIEJAUS NA- 
® SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
® D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
| Rašo DR. VANDA TUMĖNIENE, V. D. U. profesorius, Chicago, III. '

VAIKO SVEIKATA
(Tęsinys)

KAIP APSAUGOJI VAIKUS 
NUO 4PKKECIAAULJAGŲI

Netolimoje praeityje, ūmios infekci
nes ligos sudarė didelį pavojų netik vai
kų sveikatai, bet ir jų gyvybei. Jos bu
vo pavojingos kūdikiams ir vaikams, 
duodavo daug komplikacijų ir neretai 
ilgą ligos bėgį, tuomet sulaikydavo izo
liuotus ligonius lovoje, tokiam amžiuje, 
kuomet vaikų vystymuisi reikalingas 
oras, judėjimas ir mokykla.

' Prisiminkim kūdikiu sunku kokliu- t <.
šo ar tymu bėgi, vyresniu vaiku — škar- 
latiną, kurios duodavo plaučių, smege
nų, inkstų, limfiniu linuku uždegimus ir 
kitas sunkias komplikacijas.

Dėka didelei medicinos pažangai, 
turime dabar priemonių, apsaugoti nuo 
tifligų; vien izoliuoti ligonius .nepakan
ka ir nevisur galima laiku tą įvykdyti. 
Turiun* irgi būdų sutrumpinti ligų bėgį, 
pašalinti ar sumažinti komplikacijas.

Vakcinų išradimas apsaugoja nuo 
apkrečiamųjų ligų, o savumai jas gydo, 
taip pat antibiotikai, kaip penicilinas ir 
panašus kiti, veikia daugiausiai prieš 
komplikacijas.

Kastai vra vakcinas? Tai vra ligos 
bakterijų nuodai, vadinamieji toksinai, 
apdirbti įvairiais budais ir padaryti ne
kenksmingais organizmui. įšvirkšta 
vakcina į raumenis iššaukia kovą: krau
jas gamina kunus, veikiančius’prieš tok
sinus, kuriuos vadinam antikūnais, ir 
kurie apsaugoja nuo susirgimų, įvykus 
apsikrėtimui. Tokią organizmo apsaugą
vadinam aktine imunizacija; ji išsivysto

v

keliu savaičių
l € bėgyje ii* laikosi ilgai, daž

niausiai užtenka visam gyvenimui, tik 
tenka pakartoti skiepijimus tam tikrais 
laikotarpiais, kad sustiprinus vakcinos 
veikimą.

Jeigu vaikas persirgo apkrečiamąja 
liga, tai jis įgyja ualuralą imunitetą, ku
ris yra stiprus ir pasilieka visam gyve
nimui.

Serumas vra gaunamas iš kraujo i- 
skiepytų ligos vakcina gyvulių, daugiau
siai arklių, pa v. difterito, tetanus, mje- 
ningokokų, paeumokokų serumai ir kiti, 
Serume yra jau pagaminti antikūnai, 
kurie padeda kovoti su liga, todėl vadi
name imunizaciją serumu pusi via imuni
zacija; jos veikimas yra trumpas, tai ne
retai tenka, duoti serumo injekcijos pa
kartotinai, ligos bėgyje. '

Kūdikiai gali apsikrėsti ir susirgti 
apskrečiama liga ir gyvenimo pradžioje, 
t. y. labai jauni, net ir naujagimiai; iš
imtį sudaro tymai; jeigu motina yra per
sirgusi tymais, tai su jos krauju kūdikis 
gauna apsaugą ir gali nesirgti tymais iki 
4 mėnesių amžiaus.4>

Kad apsaugojus ir jaunus kūdikius, 
pradedama vakcinacija anksti, būtent, 
antram mėnesyje duodama difterito, te- 
tanus t-r kokliušo vakcinas draug su
maišytas, kombinuotas (triplevaccine), 
švirkščiami į raumenis po 1/2 (<- c* (kubi
nio centimetro) ir dar kartojama du 
kartu su mėnesio pertrauka tarp-.skiepi
jimų; reiškia — iš viso 3 kartus; ant
ram, trečiam ir ketvirtam gyvenimo mė
nesyje. Kad sustiprinus skiepų veikimą 
ir patvarumą, kartojame-tą pačią vakci
ną po metų ir dar kartą po 3^ų metų.

Vaikas, gavęs šį skiepijimą, n (‘su
serga tomis trimis ligomis. Jeigu išim
tinai susirgtų labai lengva difterito for
ma, tai tenka duoti jam difterito serumo. 
Jeigu vaikas susižeidė gatvėje, darže, 
kur galėtų būti arklių mėšlo priemaišų, 
o jose laikosi tetanus bacilai, tai tenka 
jam pavartoti tetanus vakcinos 0,5 c. c. 
(booster), o jeigu yra didelis pavojus, 
tai pridėti irgi tetanus serumo.

(Bus daugiau)

taip pat paskirta vienkartinė 
25 doil. auka, o dėl ligos nega
linčiam apsimokėti mokesčių, 
musų kuopos nariui J. Taurin- 
skui nutarta apmokėti iš kuo
pos iždo nario mokestį iki me
tų galo.

Sekantis Toronto 236 kuo
pos narių susirinkimas įvyk
sta gegužės mėn 10 dieną Lie
tuvių Namuose, 2 valandą po 
•pietų. Tai bus paskutinis prieš 
vasaros atostogas susirinki
mas, todėl nariai prašomi šia
me susirinkime skaitlingai da
lyvauti. Be to, tą dieną nori- i 
ma padaryti foto nuotrauką, ‘ 
kurios bus patalpintos lei
džiamame Toronto 236 kuo
pos jubiliejiniame leidinyje. 
Leidinys žada pasirodyti dar 
šiais metais. M. K.

Ansonia, Conn.
SLA 66 KUOPOS 

susirinkimas įvyks šių metų 
gegužės mėn. 10 dieną, 2 va
landą po pietų, lietuvių baž
nytinėje svetainėje.

Visos narėsc ir visi nariai 
malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yra daug rei
kalų apsvarstyti. Yra gautas 
laiškas iš centrinio sekreto
riaus dr. M. J. Viniko, kuria
me pageidaujama, kad kuo
pos nariai pareikštų savo nuo
mones kaslink steigimo SLA 
nariams seneliams namo. Tai
gi dar kartą kviečiu narius 
skaitlingai dalyvauti susirin
kime ir pareikšti savo nuomo
nes.

J. Radzevičius, 
SLA 66 kuopos sekr.

South Boston, Mass.

M. Vadelienė, SLA 49 Mo- 
torų Kuopos Iždininkė, Iš

vyko į Porto Kičo

Balandžio 3 dieną Marcelė 
Vadelionė, su savo giminaite 
O. Morell, išskrido į Porto Ki
čo atostogų kelioms savai- 
vėms.

SLA 49-ta moterų kuopa, 
Boston, Mass., susitvėrė 1940 
metais. Jos tvėrėja buvo SLA 
2-ros apskrities organizatorė 
J. M. Tumavičienė, o jai pa
galbėjo ponios Vadelienė, A. 
Mazuraitienė ir kitos, bfet kuo
met jos surengė pirmutinį 
banketą, tai publikos prisirin
ko tiek, kad netilpo į Lietu
vių svetainę. Tais laikais pub
lika ne taip gausiai lankyda
vo parengimus, kaip dabar 
kad lanko. Velionis F. Bago
čius, tada buvo SLA prezi
dentas, pasakė labai patrio
tą kalbą, ir Užklausė: Pasa
kykit Tumavičienė, iš kur Jus 
gavot tiek daug publikos? Čia 
buvo nelengvas atsakymas, 
todėl kad p-nia A. Mazurai
tienė ją pralenkė bilietų par
davime, ji pardavė arti 100, 
o Tamuvičienė mažiau. Ka
dangi puikiai viskas pasisekė, 
tai ir narių nemažai prisirašė, 
ir kuopa išsirinko valdybą iš 
šių asmenų: pirm. E. Mazu
raitienė, užrašų sekr. J. Pra
naitis, finansų sekr. adv. Mil- 
dred Kovai, iždininkė M. Va
delienė, kuri tas pareigas ei
na iki šiol, o kitos valdybos 
narės pasikeitė. Išvykimo pro
ga p. E. Mazuraitienė suren
gė gražias išleistuves M. Va- 

delienei, sukvietė daug SLA 
narių ir viešnių, kurių buvo 
didelis būrys: artimieji gimi
nes, E. Mazuraitienė ir jos 
dukra adv. M. Kovai. Stalas 
buvo labai gražiai papuoštas, 
kurio simbolium buvo lėktu
vas. Visokių valgių skaniai 
pagamintų buvo užtektinai, 
nes ji yra tikras ekspertas 
valgių gaminime. Vargiai kur 
galima butų surasti kitą to
kią.

J. M. Tumavičienė prisegė 
puikų korsažą poniai Vadels, 
o visos dalyvės įteikė Vade- 
lienei puikių dovanų ir linkėjo 
laimingos kelionės. Tas net 
sujaudino ponią Vadei, nes jai 
buvo tikras “supryzas”. Buvo 
atvykus ir dabartinė 49 kuo
pos pirmininkė E. Bražukas, 
atsisveikinti su valdybos nare, 
kaipo iždininke. Bravo mote
rys, veikit daugiau, jūsų var
das skambės garsiau.

Turiu pažymėti, kad M. 
Vadei priklauso prie Stepono 
Dariaus posto legionierių, Lie
tuvių Piliečių Klubo, Sanda
ros Moterų Klube yra užrašų 
sekretore, o jos abu sūnus 
Dilliai ir anūkai priklauso 
prie SLA. Tai vis motinos 
nuopelnas, tai pavyzdis dide
liems veikėjams, kurie ne
pasistengia prirašyti savo šei
mų prie SLA.

Gerai pasilsėjus gryžk, nes 
tavęs laukia didelis darbas, 
SLA 49 kuopos 20 metų su
kaktuvės čia pat

Taip pat esu dėkinga poniai 
Mazuraitienė! ir jos dukrai 
už pakvietimą ir puikias vai
šes. J. M. Tumavičienė.
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Mažoji Graetchen
(MOTINOS DIENAI)
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Jei sunkiose gyvenimo va
landose nors vieną akimirką 
galėčiau pamatyti jos (moti
nos) šypseną, aš nežinočiau, 
kas tai yra liudėsis, vargas...

Tai proto sandėly rasta ke- 
no tai pasakyta teisinga, gra
ži mintis apie motiną.

Diena dienon, sparčiai^žing

sniais ruduo mus vijosi iš 
parko. Diena dienon dienos 
trumpėjo, naktys apsitrauk
davo ruku, kurs rytais, it 
snausdamas, it nenorėromis, 
tingiai, tingiai kilo aukštyn, 
sklaidėsi, bet dar leisdavo 
saulės spinduliams p r a s i s- 
kverbti į žemę.

Maloni jos šypsena linksmi
na žmogų, bet mažai tešildo 
jį-

Artinasi darganos, šlapdri
ba, purvas. Tokiomis dieno
mis kiekvienas, kurs kelionėj, 
skuba, kad vakare būti po 
stogu, kur ugniakuras šildo 
orą ir jį daro maloniu ir drau
gišku.

Antras mėnuo musų maža 
vilkstynetė slinko iš rytų va
karų link, iš brangios tėvy
nės, svetimon Vokietijon į ne
žinomybę.

Visla jau persiirta, tuoj bus 
svajotoji žemė — Pomeranija, 
kurioj nutarėm apsistoti, žie- 
mavoti, laukti karo pabaigos, 
o tuomet linksmi atgal pas 
savuosius, likusius savo sody
bose.

Diena dienon musų bėrukai 
tingiau ir tingiau traukė ve
žimus. Diena dienon seko ir jų 
jėgos ir mes buvom pasiilgę 
pastovaus, šiite kampelio ir 
poilsio. Ypač visų muši? buvo 
rūpestis mažosios musų dvi 
bendrakeleivės. Jos vargšės 
dar ir pirmos vardo dienos 
nebuvo šventę. Tik pirmą 
pusmetuką buvo persiritę. 
Skubėjom į Pąmerariią, tikė
damiesi, jog šio krašto žem
dirbiai atjaus žemdirbių nelai
mę ir vargus ir mus priglaus. 
Reikia pasakyti — neapsiri
kom. Neužmiršim pomeranie- 
čių slaviškos širdies likučių.

‘ Sekmadienis. Norėtųsi šven
tadienį anksčiau sustoti nak
vynės, leisti sau ir musų ke
lionės draugams keturkojams 
ilgesnį poilsį.

Prašom nakvynės vienam 
stambiam ūky, antram, vėliau 
dvare, bet nesėkmingą.

Saulutė pasislėpė už debe
sų skraistės vakaruose. Arti
nos vakaras.

Ir vėl dvaro sodyba.
Nutarėm, jei šiame dvare 

atsisakys mus'priglausti nak
čiai, sustosim lauke, moterims 
su mažaisiais tikriausiai gau
sim šiltą pastogę pas dvaro 
kumečius. Mažažemiai, dvaro 
darbininkai visuomet mums 
buvo gailestingesni nei turtin
gi dvarų bei ūkių savininkai. 
Šventam rašte pasakyta — 
greičiau asilas pralys pro ada
tos skylutę nei turtuolis re
gės dangaus karalystę.

Teisingai pasakyta.
Sustojom kely prie dvaro. 

Musų butininkės ir mudu du 
vyrai palydovai priedo, kad 
reikale padėti išprašyti, išaiš
kinti, jog mes esame reika
lingi nakvynės, ypač moterys 
su mažaisiais, nuėjom į dvarą.

Dvaras didokas, o dvaro 
kiemas dar didesnis. Dvaro 
rūmai mūriniai, dviejų aukš
tų rodė, jog patalpų yra pa
kankamai ne tik dvaro šeimi
ninkams, bet ir pakelaiviams.

Prie rūmų sutikom mergy
tę septynerių metų, kuri, kaip 
vėliau sužinojom, vadinosi 
Graetchen. Iš kuklių jos pa
radų manėm bus dukrelė ku
rio nors iš dvaro pareigūnų.

Panelyte, ar negalima butų 
matyti dvaro savininką, už
kalbino mergaitę vienas iš 
musų delegacijos.

Jo nėra namie — buvo at

sakymas.
Ar greit grįž?
Mano tėtis su mama išva

žiavo į krikštynas.
Tai gal tuoj grįž?
Nežinau — trumpas atsa

kymas. Tai gal galima butų 
matyti dvaro prižiūrėtoją?

Dvaro prievaizda išėjo pas 
kaimynus. O ko jus norite?

Mat, be dvaro pono ar prie-’ 
vaizdos... Sakykite, ko norite? 
— pertraukė ji musų kalbą.

Mes norėtume gauti nakvy
nę nors moterims su mažais 
vaikais. O kas jus esate?

Mes paaiškinom, kas esam.
O kur jūsų vaikai?
Musų vilkstynėj ant kelio. 

Ten ir musų visi bendrakelei
viai.

Taip reikėjo iš karto saky
ti.

Bet, jei dvaro pono ar prie
vaizdos nėra namie, niekas 
musų norų neišklausys, — 
pastebėjo mūsiškiai.

Ir jau sukomės skubėti prie 
savųjų, bet mergytė sulaikė:

Luktelkite, viskas bus sut
varkyta. Bet mes laukti kol 
ponas grįž negalime, jau tem
sta.

Aš esu dabar dvare tėvų 
pavaduotoja. Ką aš padary
siu gero, tėvai mane ne tik 
už tai nebaus, bet dar pagirs.

Tokie žodžiai šios mergytės 
mus nustebino ir kartu pra
linksmino, suramino.

Važiuokite visi į kiemą.
Čia pat, pasirodžiusiai išė

jusiai iš rūmų senyvai mote
riai įsakė — moteris su vai
kais patalpinti rūmuose. •

Apačioj prie virtuvės kam
barėly? — pasiteiravo senyva 
dvaro motdris. Ne apačioj 
prie virtuvės, ten drėgna ir 
šalta, bet antrame aukšte, 
svečių kambary.

Be to, ji pridėjo senyvai 
dvaro moteriai: Pasakyk 
Francui, lai vežimus įleidžia į 
kluoną, o arklius gali pasta
tyti arklydėj, arba kluone, ir
iai duoda pašaro.

Norėjosi šį mažąjį angeliu
ką paimti ant rankų ir pabu
čiuoti už jos protą ir gerą šir
dį.

Daug ji mums padarė: — 
keleivius priėmė nakvynėn, 
Francas, senas dvaro darbi
ninkas, matyt vyresnysis, ati
darė didžiulio kluono duris ir 
suleido grendymuošna musų 
vežimus. Vieni iš musų ark
lius .pastatė arklydėn, kiti pa-

siliko kluone prie vežimų.
Tas pats Francas apdalino 

po glėbuką šieno, leido pasi
imti akselio.

Jau buvo vakaras, kai, pa
šėrę arklius, galėjom patys 
pasistiprinus pagalvoti apie 
poilsį.

Dvaro virtuvėj gavom kar
što vandens kavai, o kai ku
rie iš musų drąsesni dar ir 
likusios nuo vakarienės bal
tintos bulvienės.

Žinoma, užėjom aplankyti 
ir musų moteris su mažojo m 
Dalytėm. Svečių kambary bu
vo trys lovos. Mūsiškės nu
siskundė, jog net nedrąsu ke
liauninkėms gulti į taip šva
riai paklotas lovas.

Dalytėms tos pačios gero
sios Graetchen patvarkymu 
buvo pašildyta šviežio pienu- 
ko.

Tėvai, grįžę iš krikštynų 
ne tik patvirtino savo myli- / 
mos dukrelės geradarystę, 
bet dar leido vienai dienai 
mums pasilikti poilsio.

Besirengiant tolymesnei ke
lionei musų bendrakeleivio 
susirgo arklys. Dvaro savinin
kas patsai davė patarimą, 
kaip gydyti susirgusį gyvulį 
ir pasiūlė pasilikti kol pasta
rasis susveiks. O kai mūsiš
kis paaiškino, jog jis negalys 
atsilikti nuo savųjų, leido vi
sai vilkstynei laukti susveiki- 
mo keturkojo ligonio. Laimė, 
pietums ligonis buvo jau 
tvarkoj ir, nenorėdami išnau
doti žmogaus geraširdingumo, 
pajudėjom toliau.

Dvaro darbininkai pasako
jo, jog dvaro ponia yra labai 
geros širdies žmogus, kur ga
li padeda dvariokams jų var
guose, jų nelaimėse. Jos pro
tingas žodis nušluosto ašarą 
ne vienai motinai, netekusiai 
šiame kare brangaus sunaus. 
Pavyzdžiais ji mokina savo 
mažą Graetchen artymo mei
lės, gailestingumo ne tik žmo
gui, bet ir gyvuliui.

Dvaro savininkas, Jos vyr- 
ras, nesipriešina žmonos žmo
giškumui, net jai padeda jos 
geruose darbuose. Abu žen
gia žemišku keliu su protu ir 
meile širdy. Tuo pat keliu ve
da ir dukrelę.

Kaip lengva butų keliauti 
per pasaulį, jei motinos butų 
panašios Graetchen motinai, 
o jų dukrelės šiai mažajai 
Graetchen.

grįž ir tada — jiedu su ma
ma tai pagyvens!... Jisai jai 
paišo viliojančias perspekty
vas ir, galų gale, motina nu
sileidžia ir sutinka. Kas gi 
nori vaikui daugiau geriimo 
ir laimės, Jei ne motina Ą Jo 
laimė — jos tikslas. Lai jau 
važiuoja prie to mokslo šalti- 
tinio, lai semia...

Mokslas ir gyvenimas Pa
ryžiui reikalauja nemažai pi
nigų ir motina įtempia visas 

’ jėgas, kad tik Kazeliui nieko 
netruktų. Ir valgyklą laiko, ir 
degtinę slaptai pardavinėja, 
skalbia ir taiso baltinius ne- 
vedusiems valdininkams, stve
riasi kriaučystos, vaikščioja 
ant patarnavimo. Kaziui nie
kuomet neprisiėjo nešiot kiau
rų batų ir nebuvo stokos pi
nigų, bet jisai nežinojo, ko
kiu sunkiu budu motina juos 
uždirba.

Jau studijos ėjo prie galo, 
kaip su motina atsitiko nelai
mė. Tuomet siautė gripo epi
demija ir jinai taip pat apsir
go. Liga užgavo širdį ir jinai 
vos-vos nenukeliavo į aną pa
saulį, bet ilgai gulėjo ligoni
nėj, negalėdama nieko uždirb
ti. S.unui ji apie tai nerašė 
(kam gi vaiką nervuot?), 'bet 
reikėjo parduot namelį, nes 
nebuvo iš ko pasiųst jam pi
nigų. Nejaugi nutraukt moks
lą, kad jau tiek padaryta? 
Pardavus už keletą tūkstan
čių, pusę tų pinigų pasiuntė 
Kazeliui, o kitus padėjo į ban
ką.

Bet visam kam būna pabai
ga. Atėjo diena, kad ir Ka
zys, baigęs studijas ir gavęs 
diplomą, grįžo į tėvynę ir pra
dėjo dirbt universiteto klini
koj, su geru atlyginimu. Mo
tina — viršūnėj laimės! Taip 
viskas eina, kaip Kazys pasa
kė. Dabar tai ji išnagradyta 
už viską! Jie paėmė erdvų 
butą ir už pinigus, ką buvo 
padėti banke, nupirko gra
žius baldus. Dabar tie pinigai 
nereikalingi, Kazys uždirbs 
ne tiek’...

Vienok laimė neilgai truko. 
Viskas ir visuomet išeina ne 
taip, kaip mes apskaičiuojam 
ir manom, viskas eina savo 
keliu. Nepraėjo metai, kaip 
suužė karas ir viskas griuvo. 
Nebuvo dienos nei nakties, 
kad nebombardutų. Vieni

žmonės slėpėsi j rusius, kiti 
bėgdavo iš miesto, kad pasis
lėpt krūmuose ir miškely.

Kartą tamsią, lietingą ru
dens naktį, Kazys pasiliko 
nakvot pas savo draugą, už
miesty. Užėjus bombardavi
mui, abudu išbėgo į gretimą 
miškelį, kur taip pat buvo 
pribėgę nemažai žmonių. Vo
kiečiai apsupo miškelį ir, su 
pagalba šunų, visus sugaudė 
ir nuvarė į kalėjimą, o iš ten 
— prekiniuose vagonuose iš
vežė į* Vokietiją. Jokie pasi
teisinimai nebuvo priimti do
mėn.

— Tenai surušiuos, paaiš
kino.

Negrįžus Kaziui namo, mo
tina beveik pamišo iš susi
graužimo. Jinai bėgo pas 
draugą, kur sūnys žadėjo 
nakvot, bet jų nerado ir nie
kas nieko apie juos nežinojo.

Sekančią dieną miestą užė
mė komunistai ir surast ko
kius pėdsakus buvo neįmano
ma. Neužilgio jų butas, bal
dai ir drabužiai buvo komu
nistų rekvizuoti, o motina, be 
pinigų ir be nieko, persikėlė 
gyvent į užmiestį, į mažą ba
kūžėlę, pas pažįstamą davat
ką. Ji niekuo nesiįdomavo, tik 
sėdęjo ant slenksčio ir, verg
dama, žiurėjo į kelią, ar ne
grįžta Kazelis, pakol įsitiki
no, kad Kazio nėra gyvųjų 
tarpe. Nuo ašarų ji beveik 
apako, ir matė tik šviesą.

Vokiečiams gydytojai buvo 
reikalingi ir Kazys buvo nu
siųstas dirbt ligoninėj, gilu
moj Vokietijos. Nors jam ir 
gulėjo ant širdies, kas atsiti
ko su motina, bet jis jos ne
ieškojo, bijodamas jai keršto 
iš komunistų pusės.

Tuo tarpu karas buvo baig
tas, ir Kazys išemigravo į 
Australiją, kur, laikui bėgant, 
tapo profesorium vienam iš 
Australijos universitetų. Da
bar jis jau ne Kazelis, bet 
gerbiamas ponas profesorius 
Kazimieras Liutkevičius. Ji
sai vedė vieno turtingo plan- 
tatoriaus dukterį ir gyvena 
puikiam, persunktam šviesa, 
stikliniam palociuje, ant van
denyno kranto, kuris rami
nančiai ūžia ir verčia pamiršt 
apie karą ir visas baisenybes, 
surištas su juo.

Neilgai komunistai paliko

Motinos Atsiminimui NAUJAS '“DARBO” 
NUMERIS

Sofija Ambrazevičienė

Motina ir Sūnūs
Argi kur geresnis draugas 
Už motutę atsiras?
Ji kiekvieną, vaiko klaidą
Ir pateisins ir supras...

Mirdamas vyras jai pasa
kė:

“Neatiduok viso, Stase, Ka
ziui. Jis vaikas neblogas, bet 
jaunas, neįkainuos tavo geru
mo, o tu liksi viena, be jo ir 
be pinigų, ir sunkus bus tavo 
likimas. Atmink mano žo
džius!”

Bet motinos širdis minkšta. 
Tėvui mirus, Kazys jau buvo 
gerai paaugęs, malonus vai
kas, vienintelė jos paguoda. 
Viso ko tai ji neatiduos, ne
reikia nei sakyt, bet tokį vai
ką neatiduot į mokslą — tai 
butų nuodėmė. Tuo tarpu yra 
iš ko: Namelis veik naujas, o 
ir tėvas paliko juos ne be cen
to.

Tokiu budu, Kazys buvo 
atiduotas į gimnaziją ir gerai 
mokinosi. Tėvo palikti pinigai 
pobiskį tirpo. Reikėjo knygų, 
geresnių drabužių, už moks
lą...

Laikas greitai bėga ir taip,

metai ipo metų, atnešant kas
dieninius rūpesčius ir gyveni
mo džiaugsmus, prabėgo as
tuoni meteliai ir Stasė nepas
tebėjo, kaip jos sūnūs užaugo 
ir pabaigė gimnaziją, dėl jos 
/jis posenovei buvo mažas,'my
limas Kazelis.

— Gerai, kad jau baigė, 
galvojo motina, dabar kur 
nors valdininkaus, gaus algą 
ir gyvensim.

Bet Kazys su tuo nesutin
ka. Jis gabus ir mokslas jam 
lengvai duodasi. Nejaugi jam 
užsikast visam gyvenimui ko
kioj raštinėj ir nuo ryto iki 
vakaro perrašinėt popieras ? 
Ne, tas butų lygu, kad pasi
neri: su akimis ir galva dum
blyne ar atsidurt kape... Jis 
nenori per prievartą, bet pra
šo motinos sutikt geruoju, 
kad jis tęstų aukštąjį moks
lą, bet ne tėvynėj, o pasaulio 
sostinėj — Paryžiui, kur galė
tų klausyti ne tik geriausių 
profesorių, bet ir pamatyt 
svietą. Už specialybę jis pasi
renka mediciną. Kur gi jis 
dings, jog nepražus, aiškina 
jis motinai, gavęs diplomą

Motinėlė mirė 
Ir apleido svietą, 
Kaimo kapinėse 
Amžina jos vieta. 

Gailestinga siela 
Pastatė kryželį, 
Kuris, jau pasenęs, 
Nukrypo į šalį.

Jau kapelį žolė 
Laukinė apaugo, 
O šakale rūtų— 
I krūmą užaugo.

Motinėlės kapo 
Nėra kam lankyti, 
Visi jos vaikeliai— 
Priešo išvaikyti.

Kapelis apleistas — 
Apie jį kam bėda? 
Tik saulėtais rytais— 
Veversėliai gieda.

Brangi, motinėle, 
Visiems gailestinga, 
Siunčiu tau ištolo
Ašarą širdingą.

Pilėnas.

ramybėj Kaziaus motiną. Vie
ną naktį, prie ‘bakūžės priva
žiavo “juodvarnis” ir nuvežė 
ją į kalėjimą. Jinai neparodė 
jokio susijaudinimo, nes da
bar jai buvo vistiek. Ten ji 
pergyveno visus baisumus ko
munistinio teroro, bet iš jos 
neišgavo, kur jos sūnūs, nes 
ji pati to nežinojo. Po trijų 
metų sunaikinta sveikata ir 
pusiau pamišusiu protu, ji bu
vo paleista iš kalėjimo.

Praėjo penkiolika ilgų, kaip 
šimtmečiai, metų. Motinos 
laukime jau nėra vilties. Kau
no gatvėse, kartais, galima 
matyt aukštą, seną moterį, 
suveltais, žilais plaukais, nu
blukusiom akim, skuduruose 
ir basą. Ji greičiau panaši į 
šešėlį, negu į gyvą žmogų. 
Kartais, ji prieina prie kokio 
nors praeivio ir šnybžda:

— Ar nežinai Tamsta, kur 
mano sūnūs? Kodėl jis man 
nerašo? Ir ištikrųjų, kodėl gi 
nerašo? Nuo draugų jis žino, 
kas atsitiko su motina, grei
čiausiai, besibąsty damas po 
pasaulį, nustojo sąžinės, o 
turtas išpūtė jo egoizmą, ir 
motina jam butų nereikalinga 
apmauda.

Jau išėjo iš spaudos šių me
tų pirmas “Darbo” numeris. 
Kaip pirm estuose numeriuo
se, taip ir šiame telpa daug 
gerų raštų pasiskaitymui. J- 
domus straipsnis yra prof. J. 
Kaminsko — Visu veidu į Lie
tuvą. Šį straipsnį turėtų per
skaityti kiekvienas lietuvis, 
nes jo autorius yra plačiai ži
nomas lietuvių tautos patri
archas, rašo lengva kalba ir 
žino apię ką kalbą.

J. Rapečkos paruoštas ilgo
kas staipsnis — Ir anapus— 
nuomonės ar prievolė? A. 
Landsbergis rašo apie Tary
binio Lietuvos teatro proble
mas ; Pranas Lapė — Kūrė
jas užkeltas ant traktoriaus; 
J. Kreivėnas — Gaivus ir į- 
spudingas muzikinis gyveni
mas; Iš Lietuvoje išėjusios J. 
Jurginio ir V. Mikučianio 
knygos: Ar atpažinsime Vil
nių po kitų penkiolikos metų? 
Jurgis Gimbutas — Džiugu, 
bet susimildami daugiau tie
sos ir mažiau propagandos.

Telpa ir daugiau ilgesnių ir 
t r u m pesnių raštų. Adresas: 
DARBAS, c/o V. Gervickas, 
86-03 — 76-th Street, Wood- 
haven 21, N. Y.

TEISININKŲ ŽINIOS

Paskutiniam Teis, žinių nu- | 
mery telpa daug gerų raštų. 
Dr. Domas Krivickas rašo: 
Įstatymų ir teismų sprendimų 
vykdymas okupuotoje Lietu
voje; L.K . — Lietuvos teisi
ninkų likimas; dr. K. Šidlaus
kas—Piliečių saugojimas nuo 
valdžios sauvalio; P. Stravin
skas — Lietuvos teisinių pa
pročių aiškinimas; Boleslovas 
Masiulis — Valstybės Tary
ba ir Kaip ruošėme Lietuvos 
civilinį kodeksą; P. Linkus— 
A. a. Antanas Olis; R. Skipi
tis — A. a. Petras šalčius.

Telpa ir daugiau naudingų 
raštų pasiskaitymui. Teisinin
kų Žinias leidžia tesininkai. 
Kaina metams $2.00. Adre
sas: Teisininkų Žinios, 5611 
So. Emerald Avenue, Chicago 
21, IU.

Nelaukite ilgai ir dabar pat- 
kite SLA nariais.
.... ...................  ■- - ---------------T

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ 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 apdrauda—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 mėnesiui $3.89, savaitei 86c

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvienų $12.01 savaiti
nės pašalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų | mėnesį už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaiky apdraudy skyriy duoklės dar mažesnės

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

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 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

SLA V A J AUS KUPONAS»
Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 

apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą,
Vardas ir Pavardė Amžius Adresas

(D

(2)

9 m., num. ir gatvė 
miestas —-------
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miestas

ir gatve

J

, zona valstija —
--------------

, zona valstija —

i 
I
I
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Rekomenduoja:
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LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST SOth STREET, NEW YORK 1, N. Y.

, num.
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York Brooklyn, N. Y. Detroit, Michigan
SLA PREZIDENTAS DAU

GIS LANKĖSI CENTRE
Atsilankykite į Įdomų 

KONCERTĄ
Motinos Dienos Minėjimas

Praeitos savaitės šeštadienį, 
gegužės 2 dieną centre lankė
si Susivienijimo prezidentas 
Povilas P. Dargis. Jis atvyko 
dalyvauti Jaunuolių Komisi
jos posėdy, kuris tą pat dieną 
įvyko centrinėse patalpose ap
kalbėjimui Jaunuolių Sky
riaus leidimo Tėvynėje. Cen
tre jis išbuvo iki gegužės 3 
dienos popiečio ir su sekreto
rium dr. M. J. Viniku aptarė 
keletą su jo pareigomis susi
jusių organizacijos reikalų.

Bus Įdomus Pranešimas 
ir Vaišės

Nesenai iš Sibiro grįžęs An
tanas Igaunis gegužės 17 die
ną (sekmadienį) 4 valandą po 
piety Baltic Freedom House, 
131 East 70-th Street, New 
York, N. Y. darys pranešimą 
New Yorko Lietuvių Preky
bos Rūmų nariams.

Po pranešimo bus suslpaži- 
mo pobūvis su vaišėmis. No
rintieji pranešime ir pobūvy
je dalyvauti svečiai prašomi 
kvietimais apsirūpinti iš ank
sto, kurie gaunami pas val
dybos narius: Juozą Ginkų, 
Dr. J. K. Valiūną, Dr. V. Pa1 
procką, Joną Valaitį, St. Gu
dą ir A. Simutį. Dalyvavimas 
tik su kvietimais.

Gegužės 16 dieną, šeštadie
nį, 6 valandą vakare Apreiš
kimo parapijos salėje, Brook- 
lyne, įvyks vienas įdomiausių 
šio pavasario koncertų, kurį 
ruošia Skautams Remti Komi
tetas. Programoje dalyvauja 
Lietuvos operos solistas Vla
das Baltrušaitis, naujai ky
lanti dainininkė Daiva Mon- 
girdaite (atvyko iš Bostono, 
Mass.), žymus pianistas Alek
sas Mrozinskas ir plačiai ži
nomas aktorius Vitalis Žu
kauskas su įdomia programa.

Po meninės dalies bus šo
kiai, grojant Romo Butrimo 

.orkestrui. Veiks skanių valgių 
ir gėrimų bufetas, bus turtin
ga loterija.

Parengimo visas pelnas yra 
skiriamas lietuviams skau
tams paremti. Rengėjai kvie
čia gausiai atsilankyti į vaka- 
rą-koncertą ir išklausyti retą 
bei įdomią programą. Savo 
atsilankmu prisidėsite prie 
lietuvių jaunimo parėmimo.

Š. m. gegužės mėn. 10 die
ną, 12:15 valandą po pietų 
(sekmadienį), Hispanos Uni- 
dos salėj, kampas Vernor ir 25 
gatvės, įvyks MOTINOS DIE
NOS minėjimas.

Minėjimui pritaikintą kalbą 
pasakys gera kalbėtoja Aldo
na Augustinavičienė iš Cleve- 
lando. Meninę programą iš
pildys Stasio Sližio vadovau
jamas, ibirutiečių globojamas, 
mergaičių choras, ateitininkai 
ir skautai.

Minėjimą ruošia JAV Lie
tuvių Bendruomenės Detroito 
apylinkės valdyba.

Visi lietuviai kviečiami atsi
lankyti. Įėjimas nemokamas.

V. Kutkus.

Už Tamstos ir Tamstos vi
sos šeimos pasišventimą ir 
suteiktas vaišes dalyviams ir 
dosnią auką pinigais, mes 
š i u o m i pareiškiame didelį 
AČIŪ!

Finansų Komisija Lietuvių 
Pavilioną įrengti Chicagos Pa
saulinėje Parodoje:

J. P. Varkala,
Pirmininkas,

Dr. K. Draugelis, 
Jonas Stankus, 
A. J. Rudis, 
Valerionas Šimkus.

P» V I • • •aiesko j imai

Padėkos Laiškas

Marcella,
III., giminaitė

Leonar-

gyvenusi
Baravy-

Otto, kilęs iš Šiaulių

Leonora, buv. mokyto*

Wilkes Barre, Pa.
MIRĖ JONAS GUDAITIS, 

SLA 35 Kuopos Narys

Lojalumo Paradas
Balandžio 25 dieną New 

Yorke įvykusiam parade daly
vavo daug įvairių tautų žmo
nių su savo vėliavomis, jų tar
pe ir lietuviai. Džiugu tas, 
kad šiame parade dalyvavo 
nemažai lietuviško jaunimo. 
Teko pastebėti skautus vy
čius, uniformuotas skautes ir 
visą eilę kitų specialiais rū
bais apsirengusių jaunuolių.

Paradą stebėjo miesto bur
mistras Robert VVagneris, gu
bernatorius Rockfelleris ir vi
sa eilė įžymių miesto pareigū
nų. Diena pasitaikė graži, tai 
susirinko nemažai žiūrovų pa
radą stebėti. Rep.

mirė SLA 35 kuopos 
Jonas Gudaitis. Velionis

Ponas J. Pakel, Sr., 
Prezidentas Chicago 
Savings and Loan Ass’n. 
6245 So. Western Avė., 
Chicago 36, Iliinois
Didžiai Gerbiamas Tamsta:

Finansų Komisija Lietuvių 
Paviliono Pasaulinėje Parodo
je Chicagoje, labai įvertina 
Tamstos žygį, kviečiant drau
gus ir pažįstamus į savo na
mus š. m. balandžio 25 dieną, 
kurie suaukojo stambią sumą 
pinigų įrengimui viršminėto 
paviliono.

LletuvM Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:

Vilkaitė-Karkauskienė, Jono d., 
kil. iš Sprindiškių k., Klebiškiu v., 
Marijafnpolės apskr., duktė Anta
nina ir sūnūs Ipolitas.

Kuosa Petras, gyvenęs Čikagoje.
Markšaitis Henrikas ir 

das, Jono sūnus.
Martines

Lake Vilią, 
kams.

Midvidas 
apskr.

Mitalienė
ja ir jos vyras Adolfas Mitalas.

Obelevičius Edmundas, kil. iš 
Caikynčs, Švenčionių apskr., eko
nomistas.

Pielis Antanas, Petro sunu., gy
veno 2543 West 21 St., Chicago, 29, 
III.

Vilkaitė-Karkauskienė Ona, Jono 
duktė, kil. iš Sprindiškių kaimo, 
Klebiškiu vals., Marijampolės ap., 
vyras Karkauskas Motiejus, 
iš Rampų k., Merkinės vals., 
kai Antanina ir Ipolitas.

Zavadskienė Ona, Antano 
tė.

kilęs 
vai-

dūk-

Žemaitis Juozas, Juozo s., iš Var
naičių k., Batakių vals., Tauragės 
apskr., turėjo seseris Agotą ir Ro* 
zaliją.

Žilevičiūtė Valerija, gimusi Kvė
darnos m I estei p, Tauragės apskr. 
Ištekėjusios pavardė nežinoma. Tu
rėjo seserį Kasiulięnę.

Ambrasienė-Kregždytė Marė, gi
musi Jurginiškių k., Kauno apskr., 
ir jos duktė Adelė Ambrasaitė.

Astašauskienė Agota, Jono dr., 
gimusi Garzdų k., šakių apskr.

Buragas Jonas ir Natalija Bura- 
gaitė-Katkauskienč, Antano vaikai, 
gimę Antabudžio k., Griškabūdžio 
vals., šakių apskr.

Genys Andrius, buv. karininkas, 
žmona Genienė-Vaitavičiutė Olga.

Jesionas Ignas, gyvenęs Omaha, 
Nebr.

Juozelskis Domas, Juozo sūnūs, 
g. 1922 m. Vyžuonų m., Utenos ap.

Katkauskienė-Buragaitė Natalija 
ir Jonas Buragas, Antano vaikai, , f
gimę Antabudžio km., Griškabu- ‘ 
džio v., šakių apskr.

Kregždytė Eugenija-Genovaitė.
Jazutka Jonas, iš Skėmių k., 

Baisogalos vals., 
seniau atvykęs 
mai čia miręs 
mi atsiliepti jj

Marunas
gim. Katinų k., Jankų vals., Šakių 

apskr. ir jo sūnūs Juozas.
Mažunaitis Petras, kilimo nuo 

Jurbarko, gyveno Marijampolėje, 
redagavo “Suvalkietį”.

Mikulėnas Cilva, gim. Kikšnių 

k., Daugailių vals., Utenos apskr.
Motiejūnas Antanas, Gabrieliaus 

s., kilęs iš Utenos.

Norkus Vincas, Vinco sūnūs,
lęs iš Rubikių k., Sėdos vals.

Pocius Julijonas Kazimieras. 
Raibikiutč Ona, iš Uosupėlio 

Sasnavos vals., Marijampolės ap.
Roką itienė-Valant ie jute Agota, 

Jono duktė, kil. iš Kunigiškių k., 
Gaurės vals., Tauragės apskr., vy-

ras Antanas Rokaitls (miręs) ir 
jos sūnūs.

Užkuraitis Juozas ir Pranciškus, 
Jokūbo sūnus, kilę iš Mlckiškės k., 
Batakių vals., Tauragės apskr., 
Juozo žmona Liudvika Balkauskai- 
tė-Užkuraitlenė, Pranciškaus žmo
na Magdalena Skiriutė-Skirmantai- 
tė-Užkuraitlenė.

Valantiejus Mykolas, Jono sūnūs, 
kil. iš Kunigiškių k., Gaurės vals., 
Tauragės apskr., žmona Petronėlė 
Valantiejienė.

Zagurskienė Apolonija (buv. Spe- 
rausklenė), sūnūs Sperauskas An
tanas ir 2 dukterys, gpveno Balti- 
more, Md.

Akuockaitė-Jeslnlaucklenė Marė, 
Kosto d., gim. Barčių 
apskr.

k., Alytaus

juos žlnan- 
atsillopti:

Pittston, Pa.

SLA 7-TOS KUOPOS 
mėnesinis narių susirinkimas 
šaukiamai gegužės mėn. 10-tą 
dieną, priprastoj vietoj ir pri
prastu laiku.

Visi nariai ir narės kviečia
mi skaitlingai atsilankyti į šį 
susirinkimą, nes yra svarbių 
reikalų aptarimui. Kviečia 
kuopos pirmininkas

Vladas Palūpis.

Detroit, Michigan

A. L. B. Radio Klubo
Koncertas-Vakaras

Šių metų balandžio mėn. 22 
dieną 
narys 
gimė Lietuvoje prieš 63 me
tus, Virbalio valsčiuje.

Liko brolis ir sesuo Lietu
voje, du broliai Australijoje. 
Čia turėjo seseryčių ir brolvai
kių. Jis buvo lietuvių tautiš
kos parapijos steigėjas, tai 
kun. Julius Gaspariunas atli
ko visas laidojimo apeigas 
lietuvių kalba bažnyčioje ir 
tautinėse kapinėse. Į amžiną 
poilsį palydėjo virš 50 asme
nų. Laidojimu rūpinosi jo po
dukra Helena Lamanowskie- 
nė ir jos duktė.

Balandžio 26 dieną buvo 
šaunus dainų koncertas epis- 
kopalų bažnyčioje. Programa 
tęsėsi pusantros valandos. Mi
šrus choras susidėjo iš šimto 
asmenų, o orkestras iš 16 mu
zikantų su dūdų vargonais. 
Choras buvo sudarytas ben
drai iš dviejų miestų. SLA 35 
kuopos vice pirmininkas Pra* 
nas Lukas irgi dalyvauja dai
nose. Įžangos bilietų nebuvo, 
buvo tik aukų rinkliava. Cho
rai gerai išlavinti ir dainuoja ' 
stebėtinai gerai. Solo partijas 
atlieka choristai iš savo tar
po.

Publikos susirinko pasiklau
syti koncerto apie 
Didžiumą publikos 
terys ir pagyvenę 
gramoj pažymėta, 
finansiškai remia
profesionalai ir organizacijos.

Lietuvių Piliečių Klubas 
rengia metinį Motinos Dienos 
minėjimą gegužės 17 dieną, 
Lietuvių Salėje, 206 Parrish 
Street. Pradžia 4 valandą po 
pietų. Bus gera vakarienė ir 
dovanos duodamos. Kviečiami 
atsilankyti ir bendrai pabu
voti su klubicčiais. Busite vai
šinami iki sočiai.

J. V. Stanislovaitis.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

šeši šimtai, 
sudarė mo- 
vyrai. Pro- 
kad chorus 
pasiturinti

iš
Kėdainių 

Amerikon ir 
1956 metais, 
pažinusieji. 

Vincas, Jono

apskr., 
spėja- 
Prašo-

sun us,

ki-

k.,

SLA Pagalbos Ranka

Ileškomieji arba apie 
tteji maloniai prašomi

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

rengia 
koncer-

kartą

Gegužės mėn. 9 dieną, šeš
tadienį, A. L. B. Radio Klubas 
Hispanos Unidos salėje (buv. 
lietuvių svetainėje), 
puikų lietuviškų dainų 
tą-vakarą.

Programoje pirmą
Detroito A. L. B. Radio Klu
bo oktetas, vadova ujamas 
Stasio Sližio, pasirodys sceno
je. Jus išgirsite lietuvių liau
dies ir partizanų dainas, ku
rios nors trumpam laikui Jus 

'Nekels į musų brangią Tėvy
nę Lietuvą.

Po koncerto, grojant pui
kiam orkestrui, šokiai iki 1 
balandai ryto.

Bufetas su skaniais lietu
viškais valgiais ir gėrimais 
bus atidarytas nuo 7 valandos 
vakaro.

A L. B. Radio Klubas ma
loniai kviečia visus detroitie- 
čius ir apylinkių lietuvius at
silankyti į šį pirmą kartą Det
roite, lietuviškų dainų koncer
tą ir maloniai praleisti laiką 
su savo draugais bei pažįsta
mais. A. Jau,

VVilkes Barre, Pa.
115 kuopa 
sekmadienį, 
Sans Souci parke, 
šokių paviliono. Piknikas bus 
smagus, nes svečių prisižadė
jo atvažiuoti iš kitų miestų ir 
bus nepaprastas dainavimas. 
115 kuopa kviečia SLA na
rius ir šiaip lietuvius atšilau- 
kytL

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 7-tos apskrities pikni
kas įvyks sekmadienį, birželio 
28 dieną, Sans Souci/parke, 
už šokių salės ant žafios pie
vos. Apskrities valdyba prašo 
visų kuopų išplatinti kuodau- 
giausiai tikietų, kurie yra pa
siųsti kuopų sekretoriams.

Detroit, Mich. — SLA 352 
kuopos pavasarinis ir metinis 
piknikas-gegužinė yra rengia
ma birželio mėn. 7 d. Beech- 
nut Grove Parke, 6168 Midd- 
lebelt Road, netoli Ecorse Rd. 
Pradžia 12 valandą dieną Sve
čiai turės progos laimėti ver
tingų dovanų, pabrendrauti su 
savo draugais ir prieteliais, 
užkandžiaujant prie šalto alu
čio atgimusios gamtos-močiu- 
tės maloniame ir pavasariška
me glamonėjime ir pašokti 
prie geros onkestros.

—o—
Chicago, III. — Susivieniji

mo 134 moterų kuopos ren
giama graži gegužinė įvyks 
gegužės įnėn. 17 dieną, Onos 
Bruzgulienės sode, 8274 So. 
Kean Avenue, arti Archer 
Avenue. Rengėjos kviečia sa
vo ir kitų kuopų narius bei 
nares dalyvauti gegužinėje ir 
tyrame pavasario ore links
mai laiką praleisti. Patenkin
kite rengėjų kvietimą ir ne
praleiskite šios gegužinės.

rengia 
birželio

— SLA 
pikniką

7 dieną, 
užpakaly

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašaipų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Gegužės 2, 1959 Mietais

Išmokėtos pomirtinės
JONAS GUDAITIS, 35 kp., Wilkes-Barre, Pa., gimęs 

birželio 12, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė vasario 14, 1915 m. Mirė balandžio 22, 1959 
m. Velionio podukrai, Helen Lemanovvski, pomir-

( tinęs išmokėta -----------------------------------------------
PRANE BIKINIENE, 40 kp., Pittsburgh, Pa., gimusi 

sausio 15, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė birželio 1, 1933 m. Mirė vasario 25, 1959 m. 
Velionės dukteriai, Julei Bikinaitei, pomirtinės iš
mokėta ______________________________________

PETER MUR1NIKAS, 204 kp., Tamaųua, Pa., gimęs 
kovo 25, 1887 m., Panevėžio apskr., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė gruodžio 2, 1919 m. Mirė va
sario 6, 1959 m. Velionio žmonai, Margarct Mur- 
nikas, pomirtinės išmokėta----- ------- -----------------

ANDRIUS LAZAUSKAS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., 
gimęs liepos 26, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 3, 1919 m. Mirė balandžio 11, 1959 
m. Velionio vaikams, Juozui, Jonui, Albinui, Vin
cui, Aldonai ir Onai Lazauskams, pomirtinės iš
mokėta _____________________________ _________

m.
$600.00

150.00

300.00

1,000.00

Viso ____________. ....................................................... $2,050.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso--------------------- $52,902.08

Išmokėtos ligoje pašalpos
W. JARUŠEVIČIUS, 17 kp^ Brockton, Maas., balansas ....................... $9.00

GUNTORIUS, 29 kp., Westvillc, III., sirgo 12 savaičių ................... 72.00
SKIP1RAS, 66 kp., Ansonia, Conn., sirgo 3 sav. 2 d. ...................... 40.00
STTANKEVrCIUS, 68 kp,, Rochestcr, N. Y., sirgo 12 savaičių 56.86
STANEVIČIUS, 75 -kp., Los Angeles, Ca!.» sirgo 3 sav. |5 d............ 23.00
BENEŠKUNAS, 164 kp., Frackville, Pa., sirgo 6 savaites ........... 36.00
LIUTKUVIEN£, 210 kp., Williamstown, Pa., sirgo 5 savaites ____ 45.00
STANKUS, 277 kp., Leochburg, Pa., sirgo 4 sav. 1 d........................   28.75
MJLIUASKAS, 286 kp., McKees Rocks, Pa., sirgo 12 savaičių 111.50

P. 
P. 
A. 
T. 
N. 
A. 
J. 
J.

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

...$422.11
$7,664.63

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

I

ĮDOMUS konkursas
Čikagos laikraštis “Laisvoji 

Lietuva” buvo paskelbusi kon
kursą tema: “Kokios specifi
nės priežastys pastūmėjo da
lį Amerikos lietuvių į komu
nizmą ir kokių priemonių tu
rėtume imtis, kad visus ar 
bent dalį butų galima susigrą
žinti į tikrųjų lietuvių tarpą”.

Premiją už geriausią rašinį 
laimėjo Vytautas Alantas iš 
Detroito. Jis išspausdintas L. 
L. 8 numeryje. Bus spausdi
nama ir kitų autorių rašiniai. 
LL adresas yra: 911 W. 32 
Street, Chicago 8, m. !

X

X
X

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

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų, firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL COZ INC.
135 VVEST 14th STREET 

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

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy' 5-7430

332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhavvk 2674

Licensed by D SSR

39 Raymond Plaza. W. 
NEWARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877 <

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrevv 8-3040

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. GHapel 6-4724

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOvvnsend 9-3980

parai

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4

Avenue 900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461

632 W. Girard Avenue 
PHII^ADELPHIA 23, Pa.

Tel. VVAlnut 5-8878
Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymų. Kiek
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatų, pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

g

%

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baliai

BIELIAUSKAS 
FUNERAL KOME 

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas 

060 Grand Street 
Brooklyn, N, Y. 
NOTARY PUBLIC

SHAL1NS
(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. SHALLNS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Virsima 7-4499

VADOVAS J SVEIKATĄ 
BUKITE SVEIKI

Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga 
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis, SLA Daktaras 
Kvotėjas. Šioje knygoje aprašoma suprantama lietuvių kalba 
svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti sveiku ir ilgai 
gyventi.

Ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šeimoje 
Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojaus užsisakykite. 
Antra laida, iliustruota daugeliu atvaizdų.

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS,

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

i

i

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6

1410 S. 50th Avė., Cicero. TeL TOvvnliall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“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 Amerikos*— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Ui laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba. z
7722 George St, Ville Lasalle, Montreaį P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

V

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paradyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę AJiaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra"; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; {spūdžiai 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; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių . . .

Ir daug, daug kitą įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiame.

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

NAUJIENOS

NAUJIENOS

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir jvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir {domiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos“ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.X

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu'adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Iliinois

I




