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PRAEITĄ SAVAITĘ MINISTERIŲ 
KONFERENCIJOJ NEPADARYTA 

JOKIO NUTARIMO
Rytų ir vakarų Vokietijos delegacijos yra tik 
stebėtojais. - Gromyko reikalavimas pakviesti 
į konferenciją Čekoslovakiją ir Lenkiją pilna
teisiais nariais atmestas. - Castro sustabdė ka
ro teismus. - Stevensonas už taikų sugyvenimą 
su socialistinėmis valstybėmis

Gegužes 11 dieauj Gene vo j e prasidėjo keturių di
džiųjų valstybių užsienio reikalui ministerių konferenci
ja. .Dalyvauja Jungtinių Amerikos Valstybių, Prancū
zijos, Sovietų Sujungus ir Didžiosios Britanijos niinis- 
terai, kurie reiškia viltį, kad pasitarimuose bus galima 
susikalbėti ir pašalinti karo grėsmę ir nuvesiu į pasto-

. vių taikų.
Pirmiausia buvo svarstytas klausimas kokis turi 

būti stalas konferencijoje. Sujungiu inkai siūle ketur
kampį stalų, o Sovietų Sujungus delegatai siūle apva
lainų, kad galėtų šalę savęs turėti Čekoslovakijos ir Len
kijos atstovus. Dėl tos priežasties oficialus konferenci
jos atidarymas buvo atidėtas antradieniui, o antras da
lykas, tai kad Sovietų Sujungus valdomos Vokietijos 
delegacija sėdėtų kaip pilnas narts prie ministerių sta
lo, tačiau kitos trys didžiosios 'valstybės — Amerika, 
Prancūzija ir Britanija tokį Sovietų Sųjungos reikala
vimų atmetė. Prancūzijos delegatas savo kalboje pa
grasino, kad jeigu Sovietų Sąjungos ministeris Gromy
ko neatsLsjukys savo griežto reikalavimo, tai koaifercnci- 
jos gali nebūti.

Jungtinių! Amerikos Valstybių sekretorius Ilerteris 
turėjo pasikalbėjimų su Prancūzijos, Didžiosios Brita
nijos ir vakarų Vokietijos ministoriais. Kalbant apie 
rytų ir vakarų Vokietijos delegacijos įsileidimų susitar
ta, kad jos bus kaip patarėjai ir sėdės prio dviejų maži] 
stalų, stebės kai]) derasi užsienio reikalų, ministeriai.

Iš qovietų ^Sąjungos užsienio reikalų ministerių An
drei Gromyko kalbos galima spręsti, kad vargiai bus 
prieita prie kokio nors susitarimo Rytų-Vakarų Vokie
tijos klausimais, nes jis vakarų Vokietijos užsienio rei
kalų ministeriui Ileinricli von Brentano pasakė, kad 
Sovietų Sąjunga nedarys jokių nusileidimų Vokietijos 
klausimu.

Jungtinių Amerikos Valstybių delegacija deda pa
stangas pradėti pasitarimus Vokietijos ir Berlyno klau
simais. Iš visų Gromyko pareiškimų atrodo, jog jis .nė
ra linkęs daryti kokių nors nuolaidų Vokietijos klausi
mu, jis tik pakartoninai reikalavo, kad Čekoslovakija ir 
Lenkija butų pakviestos pilnateisiais nariais į užsienio 
reikalų ministerių konferencijų. Atsakydamas į tokį 
Gromyko reikalavimų, Jungtinių Amerikos Valstybių 
kalbėtojas pareiškė, kad Vakarų trys didieji priešingi 
b<zt kokiam pilnam statusui su didžiosiomis valstybėmis.

Tokiais savo pasiūlymais Gromyko trukdo konfe
rencijos laika. Trijų didžiųjų valstybių ministeriai su
tinka įsileisti į konferencijų Čekoslovakijos ir Lenkijos 
atstovus tik kaip stebėtojus, bet ne pilnais nariais. Taip 
besiginėinant per kelias dienas dėl Čekoslovakijos ir 
Lenkijos atstovų įsileidimo, nepadaryta jokio nutarimo 
praeitų savaitę.

I

Gromyko užsispyrimas trukdo
Sovietų Sąjungos užsienio 

reikalų ministeris yra užsis-' 
pyręs žmogus, jis siūlo vis 
naujus reikalavimus ir jais 
trukdo konferencijos darbus. 
Kada vakariečiai išsprendžia 
vieną iškeltą klausimą, tai 
Gromyko išeina su naujais 
pasiūlymais, ir tuos savo nau
jus sumanymus paskelbia ke
lioms valandoms prieš posė
džius, kad laikraščių kores
pondentai galėtų juos paskelb
ti spaudoje, nes jie tam suva
žiavę ir gaudo įvairias žinias, 
•ypač daug dėmesio kreipia į 
Zorino ir Gromyko pareiški
mus.

Kuboje sustabdyti 
karo teismai

Revoliucijos vadas ir da
bartinis ministeris pirminin
kas Fidel Castro įsakė sustab
dyti karo teismus revoliucijos

metu kovojusiems prieš suki
lėlius, o jiems sudarytas by
las perduoti civiliams teis
tams. Nėoficialųs pranešimai 
teikia, kad iki šiol karo geis
mai nuteisė 621 asmenį mir
ties bausme ir jiems bausmės 
buvo įvykdytos. Castro įsaky
mą kalėjimuose sėdintiems 
pranešė Maj. Jorge* Serguera. 
Havana’s La Cabana kalėjime 
sėdinčių šimtai laukia teismo.

Castro įsakymą sustabdyti 
karo teismus padarė po sugrį
žimo iš keliones Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Kana
doje ir Lotynų Amerikoje. Jis 
važinėdamas po tas valstybes 
prisiklausė aštrių kritikų |iž 
žudymą karo metu prasikal
tusių žmonių. Dabar karo kal
tininkus teis civiliai teismai ir 
jiems bus skiriamos lengves
nės bausmės.

Stevensonas už taiku 
sugyvenimą su sovietais

Adlai Stevensonas, du kar
tus buvęs demokratų kandi
datas prezidento pareigoms, 
neperseniai lankesiąs Sovietų^ 
Sąjungoje ir kalbėjasis sya 
ministerių pirmininku Nikita 
Chruščevu, kalbėdamas Illi- 
nois valstijoje tarp kitko pa
reiškė, kad anksčiau ar vėliau 
demokratinis pasaulis turės 
susitaikyti su sovietais. Jo 
manymu, Jungtinės Amerikos 
Valstybės perdaug kietai nu
siteikę dėl socialistinių kraš
tų. Priminė net komunistinę 
Kiniją dėl jos neįsileidimo į 
Jungtines Tautas. Tokis Jung
tinių Tautų nusistatymas, Ste- 
vensono nuomone, turėtų bū
ti pakeistas.

Šitaip kalba demokratų va
das ir buvęs kandidatas prezi
dento pareigoms.. Atrodo, kad 
jį paveikė lankymasis Sovietų 
Sąjungoje ir ilgas pasikalbė
jimas su Chruščevu. Jei ne ta 
kelionė į Sovietų Sąjungą, tai 
jis nebūtų taip kalbėjęs ame
rikiečiams.

r

Prezidentas Eisenhoweris 
lankėsi New Yorke

Praeitos savaitės ketvirta- 
dieną New Yorke lankėsi pre
zidentas Eisenhoweris. Jis at
vyko į iškilmes, kuriomis bu
vo (pradėtas statyti didelis pa
statas Lincolno mokslo cent
ras už 70 mil. dolerių ir pasakė 
kalbą. Iš net jis nuvyko į Co- 
lisejų aplankyti tarptautinę 
parodą. Tos pat dienos vaka
re dalyvavo bankete VValdorf 
Astoria viešbutyje.

Prezidentą saugojo a p i e 
tūkstantis suorganizuatų poli
cininkų, uniformuotų ir slap
toji policija detektyvai, kad 
neįvyktų kokių x nemalonumų 
didmiestyje New Yorke.

PEV Seimo Telegrama 
Herteriui

13 mu-

pabrė-

ms

konferencijos darbus

Ryšium su Čekoslovakijos 
ir Lenkijos satelitinių vyriau
sybių žygiais įspraus įi savo 
atstovus į Ženevos kęinferen- 
ciją, Pavergtųjų Euro>fį)8 Val
stybių Seimas gegužės 
šė telegramą Valstybės Sekre
toriui Herteriui. Joje 
žiamas Albanijos, 'Buįžarijos, 
Čekoslovakijos, Estijos! Latvi
jos, Lietuvos, Lenkijos, Ru
munijos ir Vengrijos laisvųjų 
atstovų gyvybinis susirūpini
mas europinėmis problemomis 
ir pagrįstas reikalas šių val
stybių laisvoms vyria uęybė 
dalyvauti visose dėl šių pro
blemų sprendimo derybose. 
Čekoslovakijos ir Lenkijos 
dabartinės vyriausybės, — sa
ko telegrama, — nėra iš, tau
tos, per tautą ir tautai,, o yra 
svetimos galybės jėga užkar
tos ir jos tikslams tarnaujan
čios. Todėl PEV Seimas gin
čija toms vadinamoms vyriau
sybėms teisę atstovauti Čeko
slovakijai ir Lenkijai ir prašo 
Valstybės Sekretorių tokias 
soviotų machinacijas atmesti. 
O jei konferencija rastų Len
kijos ir Čekoslovakijos daly
vavimą kohferencijoje reika
lingą, tai šioms valstybėms 
atstovauti, nesant jų laisvų 
vyriausybių, turi būti pakvie
sti jų egziliniai veiksniai, at
stovaujanti šioms valstybėms 
PEV Seime, ’ Kor.

Havana. — Diktatorius Ba
tistą buvo uždaręs Havanos 
universitetą prieš tris metus. 
Dabar tame universitete pra
sidėjo pamokos.

Iš Babaltijos Tarybos 
Posėdžio Bonnoje

Balandžio mėn. 2-4 dieno- 
^mis Bonnoje posėdžiavo Bal
tijos Taryba, kuri, kaip žino
ma, tremtyje taria ir koordi
nuoja visų trijų Baltijos val- 

■ stybių politikos žygius jau 
ynuo 1945 metų.

Posėdžio metu * buvo priim
tas raštas Federalinės Vokie
čių Respublikos užsienio rei
kalų ministeriui ryšium su 
bręstančiais Rytų-Vakarų po
litikoj įvykiais. Balandžio 4 
dieną visų trijų Baltijos val
stybių delegatai — Jakobsen, 
Liepinš ir dr. Karvelis ryšium 
su šiuo reikalu atsilankė Aus- 
vvartinges Amt, kur įteikė no
tą ir turėjo ilgesnį pasikalbė
jimą ir gavo patikrinimų, kad 
Federalinės Vokietijos vyriau
sybė Baltijos valstybių požiū
riu laikosi ir laikysis savo lig
šiolinio nusistatymo.

Balandžio 3 dieną Baltijos 
Institutas buvo pakvietęs Bal
tijos Tarybą supažindinti ją 
su savo veikla ir bendrai ap
tarti tolimesnius Baltijos in
stituto darbo planus. Bendru 
sutarimu nusistatyta tirti ’ga- 
limymės dar vienam Instituto 
skyriui ar atskiram institutui 
steigti. E.

Anglija už Atominių 
Bimbų Bandymo 

Sustabdymą

Eisenhowerio pasiulymu, 
butų einama prie atomi- 

bombų bandymų laipsniš- 
sustabdymo. Tuo reikalu

Anglijos spauda, skelbia, 
kad ministeris pirmininkas 
Harold Macmillanas pasiuntė 
laišką Sovietų Sąjungos mi
nisteriui pirmininkui Nikitai 
Chruščeviui, ragindamas jį 
sutikti su Amerikos preziden
to 
kad 
nių 
ko 
prezidentas Eisenhoweris pa
rašė laišką. Sovietų Sąjungos 
ministeriui pirmininkui Chruš- 
čeviui, siūlydamas laikinai už
drausti atominius sprogdini
mus tik žemės ir vandenų pa
viršiuje.

Macmillanas prie to laiško 
dar pridėjo, jog Didžioji Bri
tanija norėtų uždrausti visus 
branduolinių ginklų bandy
mus. Pagaliau Macmillanas 
pareiškė, jei jau negalima iš
spręsti viso klausimo, tai jis 
pritaria prezidento Eisenho- 
werio sumanymui ei ei prie 
bandymų draudimo sustabdy
mo kįek galima greičiau.

Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Chruščcvas į pre
zidente Eisenhowerio Ir Mac- 
millano laiškus nedavė atsa
kymo, tai tų dviejų valstybių 
aukštieji pareigūnai nenorėjo 
laiškų skelbti spaudoje ir 
šiandien apie juos niekas ne
būtų žinojęs, jei Sovietų Są
jungos delegacijos pirminin
kas atominių bombų uždrau
dimo konferencijoj Genevoj 
tą paslaptį nebūtų iškėlęs vie
šumon, todėl Didžiosios Bri
tanijos ir Amerikos vadai pa
skelbė laiškų turinį, kurie bu
vo, pasiųsti Sovietų Sąjungos 
ministeriui pirmininkui. Nors 
ir pavėluotai tų laiškų turinys 
paskelbtas viešai, bet. geriau 
vėliau, negu niekad apie, juos 
visuomenė sužinojo..

'TI?1Tokio, —Mąskva pareika
lavo Japoniją neįsileisti ato
minių ginklų į kraštą Yir. už
drausti Amerikai karines ba
zes Japonijoje. Japonijos vy
riausybė tokį Maskvos reika
lavimą atmetė.

SLA Jaunuolių Komisijos Užsimojimai
Didelį Darbą Pradedant

Jaunuolių Komisijos posėdžio dalyviai. Iš kairės į de
šinę: J. Valatka, J. Maldutis, P. Dagys, M. L, Vasil, Tėvy
nės redaktorius; P. Avižonis, J. Jaks-Tyras, P. P. Dargis, 
SLA prezidentas; A. Gustus, A. Valatkienė, V. Virbickas, 
V. Aukštikalnis, dr. M. J. Vinikas, SLA sekretorius.

SLA 50-tas Auksinis Sei
mas surado tikrą auksinę iš
eitį nutardamas rinkti Jau
nuolių Komisiją iš vienos vie
tos, kad Komisija be didesnių 
sunkumų, galėtų dažniau susi
rinkti pasėdžiams. Už tai SLA 
50-to Seimo išrinktoji Komi
sija yra daug laimingesnė, ne
gu visos kitos iki šiol buvu
sios Jaunuolių Komisijos.

Auksinio SLA Seimo išrink
toji Jaunuolių Komisija jau 
turėjo 2 atskirus, vien J. K. 
posėdžius, vieną bendrą su 
Pildomąją Taryba, į kurį buvo 
atvykęs p. S. Jokūbaitis kaip 
Kanados Jaunuolių Komisijos 
atstovas ir SLA 7-tos apskri
ties atstovė p. N. Bayora.s.

Gegužės 2 dieną vėl įvyko 
Jaunuolių Komisijos posėdis. 
Šiame posėdyje dalyvavo SLA 
prezidentas P. Dargis,' sekre
torius dr. M. J. Vinikas ir Tė
vynes redaktorius M. L. Va
sil. Jie davė daug praktiškų 
patarimų, paaiškinimų ir pa- 
galbėjo nustatyti J. K. darbo 
materiales sąlygas.

Pirmas sumanymas, kurį 
Jaunuolių Komisija ryžosi į- 
gyvendinti, tai leisti prie. Tė: 
vynės lietuvių ir anglų kalbo
mis priedą skirtą, jaunimui. 
Kol kas tą. priedą numatoma 
leisti į mėnesį vieną kartą, ir 
jo apimtis bus 2 Tėvynės pus
lapiai, kurį bus galima su
lankstyti, kad gautum atskirą 
laikraštėlį. Tą priedą reda
guos Redakcinė Komisija, į 
kurią išrinkti šie Jaunuolių 
Komisijos narai: V. Virbic
kas, J. Maldutis, P. Avižonis 
ir A. Gustus.

Naujai leidžiamas priedas 
bus SLA vadovybės globoje, 
nes ŠIA yra. (jo leidėjas. Bet 
tas priedas rūpinsis ne tik 
broliškos SLA organizacijos 
reikalais, bet taip pat gvil
dens lietuviško jaunimo pro
blemas, talpins nau dingus 
rimto turinio straipsnelius ir 
įvairias žinias.
I Ką šiuo nauju užsimojimu 

SLA ir Jaunuolių Komisija 
laimės dabar yra, sunku nusa
kyti, nes tai ateities klausi
mas, bet tuom tarpu iš to viso 
turime dvigubą moralį pasi
tenkinimą. Viena, kad SLA 
vadovybė, kurf su tokiu atsi
davimu rūpinasi savo broliš
kos organizacijos reikalais, 
dar daugiau įsigilino į lietuvių

Londonas. — Winston Chur- 
chill asmeniškuose pietuose su 
ministerių pirmininku MacmiJ- 
lanu pranešė apie pasikalbė
jimą su prezidentu Eisenho- 
vveriu. Su jais kartu dalyvavo 
Britanijos laikraščių leidėjas 
Lord Beaverbrook ir karo mi
nisteris Christohper Soames, 
Churchillio giminaitis. 

išeivijos reikalus ir ryžosi pa
judinti taip opų, jautrų lietu
vių išeivijos ateities—jaunimo 
klausimą, o antras, kad pat
sai jaunimas realiai pradeda 
suprasti esamą padėtį, prade
da jungtis į pastovią patrioti
nę. turtingiausią visų lietuvių 
organizaciją ir savo veiklos 
įnašu nori užtikrinti šios or
ganizacijos, o kartu ir lietuvių 
išeivijos ateitį ilgiems lai
kams.

Visi žinome, kad kiekvieno 
darbo pradžia, ir aplamai pie- 
nierių darbas yra sunkus. Bet 
reikia tikėti, kad ši Jaunuolių 
Komisija, ypač išrinktoji Re
dakcinė Komisija, kurią suda
ro veik vieni studentai, nuo
širdžiai talkininkaujant SLA 
vadovybei, įsigilins į šių dienų 
jaunimo troškimus, juos su
pras, pagaus jaunimo jaut
riai plakantį pulsą, ir jauni
mui skirtą priedą padarys ne 
tik įdomiu ir priimtinu visam 
jaunimui, bet padarys tikra 
nuosavybe viso lietuviškai 
kalbančio ir angliškai kalban
čio, bet lietuviškai mąstančio 
jaunimo. Darbo dirva yra la
bai plati, nes tokio jaunimo 
turime dešimtimis tūkstančių, 
tik lieka klausimas kaip juos 
pasiekti, kaip tą naują dirvą 
padaryti našia ir naudinga 
musų tautai.

SLA rūpestinga jai vadovy
bei tenka padėkoti, kad šį 
klausimą pajudino, o naujo 
darbo vykdytojams tenka pa
linkėti geriausios sėkmės. At
simenant lietuvišką dainą, kad 
“Jaunimui juros-marios ligi 
kelių..,” ir prie to pridedant 
visų lietuvių troškimą ir kuo 
geriausius linkėjimus, tikėsi
me, kad jaunimas supras savo 
užsibrėžtų uždavinių didumą, 
tikslų vertingumą ir juos į- 
gyvendins su jaun a t v i š k a 
energija, ko nuoširdž:ai linki- , 
mo pradedant taip didelį ir 
atsakomingą darbą.

Visa tai rodo, kad ši Jau
nuolių Komiška busimam S. 
L. A. seimui, kuris bus skir
tas organizacijos deimantinei 
sukakčiai paminėti galės pa
tiekti konkrečių savo darbų 
vaisių.

Skautai Stiprina ryšius 
su Susivienijimu

Lietuvos Skautų brolija į- 
vertindama. SLA organizaciją, 
apdovanojo SLA prezidentą 
P. Dargį skautišku ordinu. 
Savo lydraštyje jie rašo: Ti
kime, kad Tamsta sutiksite šį 
ordeną priimti ir pertai pa- 
kartotinai užakcen t u o s i m e 
broliškumo bei draugiškumo 
ryšį tarp šių dviejų garbingų 
organizacijų ir jų vadovų.

Tai labai džiuginantis ir 
sveikintinas dalykas. Reikia

tikėti, kad toks draugiškumo 
ir pagarbos pareiškimas Skau
tų Vadovybės SLA organiza
cijai ne tik sustiprins SLA 
Jaunuolių Komisijos veiklos 
viltis, bet tas prisidės prie re
alių pagrindų tą veiklą plėsti 
jaunimo tarpe, tuo suprati
mu, kad dabartinis jaunimas 
savo laiku liks ne tik garbin
gos broliškos organizacijos 
idėjų, bet ir sukrautų milijo
nų paveldėtoju.

SLA tokių draugiškumo ry
šių jau seniai jieškojo. SLA 
49 Seimas įvykęs Detroite 
priėmė tokią rezoliuciją:

Esant nesugriaunamai tie
sai, kad tautiniam lietuvių iš
silaikymui Amerikoje, o lygiai 
ir musų organizacijos tolimes
nei veiklai, pagrindinė sąlyga 
yra — vyresniųjų nuolatinis 
bendravimas su jaunesniai
siais ii’ atvirkščiai. Priaugan
tis jaunimas nuolatos ir ne
pertraukiamai papildo vyres
niųjų retėjančias eiles.

Visa tai imdamas dėmesin, 
SLA 49-tas Seimas, 1956 me
tais liepos 2-6 dienomis, Det- 
roit, Mich, minėdamas savo 
septyniasdešimts metų veik
los sukaktį, išklausęs Jaunime 
Komisijos raportą, tuo klausi
mu Seimo diskusijas ir lietu
vių skautų atstovo kalbą, ra
do:

Kad tarp Susivienijimo lie
tuvių Amerikoje ir lietuviu 
skautų yra visiškai artimas ir 
net tolygus dvasinis ir ideolo
ginis bendrumas, nes (a) Su
sivienijimas Lietuvių Ameri
koje, kaip fraternalė organi
zacija. remiasi Tėvynės mei
lės, žmoniškumo ir artimo 
pagalbos principais, o lygiai 
tais pačiais -princ/pais vado
vaujasi ir skautai, ir (b) Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je nariai savo seimuose, susi
rinkimuose, spaudoje ir gyve
nime vieni kitus vadina bro
liais ir sesutėmis, tais pačiais 
vardais vadinasi tarp savęs ir 
musų skautai, ir jie turi pla
čias savo organizacijas, Lie
tuvių Skautų Brolija ir Lietu
vių Skaučių Seserija vadina
mas.

Suprasdamas lietuvybės ir 
musų organizacijos reikalo 
svarbą. Seimas nutarė:

1) Pavest Pildoma jai Tary
bai, apskričių ir kuopų valdy
boms teikti moralės ir mate- 
rialės paramos lie t u v i a m s 
skautams ir skautėms, o kur 
reikia ir kitaip juos globoti.

2) Įpareigoti Jaunimo Ko
misiją išdirbti platesnes jau
nimo su SLA bendradarbiavi
mo formas, peržiūrėti ir šiam 
reikalui pritaikinti moksleivių 
ir jaunimo fondus.

3) Kviesti skautų, skaučių 
ir kitų artimų lietuvių jauni
mo organizacijų narius susi
domėti SLA organizacijos tau
tiniais ir fraternaliniais užda
viniais ir savo organizacijų 
vienetuose sudaryti SLA jau
nimo kuopas.

Atrodo, kad į SLA šauks
mą Lietuvos Skautų Brolija 
tik dabar teatsiliepė, besiar
tinant SLA deimantinės su
kakties minėjimui. Bet yra sa
koma, geriau vėliau, negu nie
kad.

Lietuvos Skautų Brolijos 
žygis reikia teigiamai įvertin
ti ir tikėti, kad sujungus vi
sas veikliąsias ir gerąsias jau
nimo jėgas, vienam didžiam 
musų tautos tikslui, galėsime 
pasiekti daug geresnių ir 
efektingesnių rezultatų. O vi
sa tai netiesiogiai dar dau
giau stiprins SLA Jaunuolių 
Komisiją, jos didiems ateities 
darbams.
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kių lietuvių, kurie pasižada 
duoti pinigų namų pastaty
mui, bet kai ateis laikas duo- 

, ti, pažadai tik pažadais ir pa
siliks.

— i t

DR. M. J. VINIKAS 
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Sveikatos skyrius
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VAIKO SVEIKATA
i

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS

šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 
g kates Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
® S VYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
g D., ir VINCO TERdJONO M. D.
| Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

Easton, Pa.
balandžio
Piliečių Salėj įvyko ŠIA pir
mos apskrities konferencija. 
Mums atvažiavus konferenci
ja buvo įpusėjus ir ėjo prane
šimai iš kuopų stovio. Pasiro
dė, kad tik Kaštono kuopa 
geriausiai laikosi finansiniai 

Į ir nariais. Visos kitos kuopos 
nusiskundė dideliu narių mir
tingumu, o naujų narių esą 
negalima gauti. Vienos kuo
pos atstovas sakė, kad jų 
kuopoj praeitais metais mirė 
14 narių.

Buvo pakeltas klausimas, 
kad pagerbti musų veikėjus 
veteranus už jų nenuilstantį 
darbą lietuvybei, būtent St. 
Gegužį, dr. Viniką ir dr. Gri
gaitį. Kviesti į šį darbą visas 
ŠIA apskritis ir kuopas. At
žymėti šį įvykį dideliu banke
tu, New Yorke ar kur kitur. 
ŠIA 7-ta apskritis prisidėjo 
prie kvietimo. Jos konferen
cija įvyko savaite anksčiau— 
balandžio 19 dieną. Ten buvo 
kalbėta, kad toks parengimas 
įvyktų Wilkes Barre; Pa., ka
dangi Susivienijimas gimė ten 
ir vienas žymus ŠIA narys 
toj apylinkėj gyvena. Butų 
gerai jei- ir kitos apskritys 
šiuo reikalu atsilieptų. Girdė
jau, kad SLA prezidentas P. 
Dargis šiam reikalui pritaria.

Ir taip besikalbant, užsige
riant pp čerkutę ir užsigeriant 
rudu alučiu, pajutom, kad 
jau laikas važiuoti namo. Mu
sų “kompanija” susidėjo iš 
115 kuopos pinnininko V. Ta- 
mulaičio, 7-tos apskrities pir
mininko Adomo Miliausko ir 
šių žodžių rašytojo—Tamulai- 
čio automobiliu iper Pokono 
kalnus pasileidom linkui Wil- 
kes Barre.

Korespondentas.

SLA 208-ta Pirmoji 
Moterų Kuopa Ne
pritaria Senelių Na

mo Steigimui
------ w---

trečiadienį,

Reikia nepamiršti ir tai, 
kad dabartiniu laiku beveik 
kiekvienas (lietuvis turi įsigi
jęs savo namus, gražiai įsikū
ręs ir jis savo namus niekuo
met neapleis ii* neis į Poilsio 
ar kitu vardu pastatytus na
mus gyventi, nes didesnio ma
lonumo gyventi, kai savo na
muose, niekur kitur neras. Ir 
sena lietuvių patarlė sako, 
kad sava pastogė yra malo
niausia.

Jeigu kurie nariai ar kiti 
lietuviai nori gyventi prieg
laudos natriuose, tai Ameriko
je yra įvairių įstaigų seniems 
žmonėms, tai jie gali eiti į to
kias įstaigas ir gyventi. Tokių 
namų yra įvairiais vardais, 
bet jų užlaikymas gana bran
kiai kainuoja, nes dažnai rei
kia juos taisyti.

Dėl šių priežasčių Susivie
nijimo 18 kuopos nariai nepri
taria Poilsio Namų steigimui 
ir nė vienas neis gyventi į to
kius namus, nežiūrint kur jie 
butų pastatyti ir kaip įreng
ti.

timą. Neseniai persirgusių jų kiaulyte, 
rekonvalescenlų , serumas gelbsti sun
kiuose susirgimuose, įšvirkštus 10-20 cc. 
j raumenis.

įvairus gripoziniai susirgimai gali 
būti iššaukti įvairiu ant kričių, bet in- 
fine ava (flu) yra virusų liga, gali sukel
ti nemažas epidemijas. Paskutiniu laiku 
pasirodė aziatiška fili, kuri pasireiškia 
sunkiai ir duoda didesni mirtingumą.

Prieš flu susirgimus galima vartoti 
skiepus, vakciną, bet ji veikih trumpai, 
todėl sekančiam influenzos sezone tenka 
vėl skiepytis, pav. rudenį, epidemijai 
prasidėjus. Skiepijimas labai retai duo
da sunkesnę kūno reakcijų, kai]) tempe
ratūrą, negalavimą. Šita vakcina varto
jama vaikams .nuo 6-8 metų amžiaus, 
0.25 cc., virš 8 iki 12 metų 0.5 oda, o su
augusiems 1.0 cc. Pakartotinas vakcinas 
skiepyjimas duodantis vaikams tą pat 
doze, o suaugusiems 0.5 ėc.

Prieš aziatine influeuza vartojama A A M
vakcina aziatinio viruso. Kūdikiams iki 
3 mėn. nevartojama, o nuo 3 mėn. iki 1 
metų 0.25 cc., virš 1. metų ir suaugusiems 
O.5 cc.

Sliarletvna — Scarlet lover, retai su
serga jauni kūdikiai, dažniausiai vaikai 
apie 6 metų amžiaus, bet nekiekvienas 
susidūręs su sergančiu ja suserga. Ser
gančių škarletina gerklėje atrandami 
stri'ptokosai (tam tikros rūšies), kurių, 
toksinai ^iššaukia odos išbėrimus, tempe
ratūrą, uegallivimą. Netolimoje praei
tyje turėjome labai sunkių skarlatinos 
susirgimų, su aukšta temperatūra, besą- 
mone arba- su sunkiomis, ilgomis kompli
kacijomis. Paskutiniais laikais ta sunki 
rūšis išnyko, pasitaiko beveik tik leng
vi susirgimai. Sunkiems, tai]) vadina
miems. toksiniams susirgimams, vartoja
mas autitoksinis serumas iš įskiepytų 
arklių kraujo, bet dabartiniu laiku, ge
riausias vaistas yra jienicilinas, vartoja
mas skarlatina susirgus, kuris veikia 
prieš streptokokus. Kaip apsaugą nuo 
šios ligos, duodamas penicilinas susidu- 
rusiems su sergančiu ir kurių gerklėje 
randasi streptokokai.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)

KAIP APSAUGOTI VAIKUS ♦ 
KUO APKREČIAMŲ LIGŲ2
Persirgęs susilpnintais tymais vai

kas įgyja tokį pat pastovų imunitetą, 
kaip sirgęs natūraliais tymais, t. y. jis 
nesusirgs antra karta.

Jeigu pasiektas pilnas tymų apsau
gojimas su gamaglobulinu, ar suaugusiu 
krauju, tai jis yra laikinas, veikia vos 
3-4 savaites, reiškia, jis padeda tik tam 
vienam apsikrėtimui, o vėliau vaikas ga
li vėl apsi krėsti ir susirgti.

Kadangi susilpninti tjmai duoda 
apsaugą visam gyvenimui, tai patartina 
juos taikyti kūdikiams ir silpniems vai
kams.'

Ra ndon l i y e- 
nieasles -

Austrijos parlamento 
rinkimams praėjus

Praeitos savaitės Tėvynėje 
buvo pranešta, kad gegužės 
10 dieną Austrijoj įvyko par
lamento rinkimai, bet pirma
dienio ryte, ruošiant Tėvynę 
spaudon, balsai dar 

Nuskaityti ir nebuvo 
paduoti kiek kurios partijos 
žmonių išrinkta į parlamentą. 
Pirmadienio spauda paduoda
ma žinias iš Austrijos tik 
sprendė kurios partijos kiek 
atstovų bus išrinkta, tačiau 
baigus balsus skaityti, pasiro
dė visai kitokios duomenys, 
negu iš anksto buvo daromi 
sprendimai.

Austrijos parlamentą suda
ro 165 asmens. Senam 
mente katalikai turėjo 
stbvu, socialdemokratai 
liberalų laisvės partija 
munistai 3. Šiuose rinkimuose 
komunistai nepravedė nė vie
no atstovo. Dabar, rinkimams 
praėjus, Liaudies partija tu
rės 79 atstovu^ socialdemo
kratai — 78, liberalai 8. Pir-\ 

x moji liberalų partija neteko 3 
atstovų, o socialdemokratų 
atstovų sąstatas 4 padaugėjo. 
Komunistams nepravedus nė 
vieno atstovo parodo, kad 
Austrijos žmonių tarpe komu
nistai neturi pasitikėjimo.

Austriją per pastaruosius 
keliolika metų vąldė katalikai 
susitarę su socialistais, jie bu
vo sudarę koalicinę valdžią.

Buvęs prezidentas 
Trumas 75 metų

Buvęs prezidentas Harry S. 
\Trumanas sulaukė 75 metus 
amžiaus. Dėliok ratų partija 
tai reikšmingai sukakčiai at- | 
žymėti visoje 
dėsniuose
Trumano 
pobūvius, 
džiausiąs 
viais jo garbei suruoštas pobū
vis gegužės 8 dieną VValdorf 
Astoria viešbutyje New Yor
ke. Čia didžiules viešbučio pa
talpos buvo pripildytos sve
čiais ir viešniomis, nežiūrint 
aukštos bilietų kainos. Tas 
parodo, kad Trumanas yra 
populiarus ne tik demokratų 
tarpe, bet ir plačioje visuome
nėje.

Nors jis sulaukė 75 metus 
amžiaus, bet dar pilnas ener
gijos, dažnai važinėja su pra
kalbomis ir visu nuoširdumu 
dirba savo partijai ir savo 
valstybei Amerikai.

★ 
Gyventojų skaičius 
Sovietų Sąjungoje

Praeitais metais pradėtas ir 
š. m. sausio 15 * dieną baig
tas gyventojų surašinėjimas.

. Dabar Maskva praneša, kad 
visoje Sovietų Sąjungoje gy
ventojų yra 208,826.000. Lie
tuvoj surašinėjimo metu buvo 
2,713,000 gyventojų. Aišku, 
į šį skaičių įskaityti ne vien I Lietuvą privežta iš įvairių So- 
lietuviai, bet visi surašinėjimo J vietų Sąjungos kampų.

nebuvo
galima

virš
svetai-
flvide-

rengti 
metų

žaidi- 
spalio

Marijona Garkauskienė, 
SLA 18 kuopos narė.

m.

VAKARIENE

Tiksliausiai

kėli.

St. Louis, Mo

Paterson, New Jersey
Springfield, Illinois

keturios ses-

pašokti

Akron, Ohio

*

paliesti visus
★

metu Lietuvoje gyvenantieji, 
nežiūrint kokios tautybes jie 
bebūtų — rusai, lenkai ar ko
kios kitos tautybės, kurių į

tokių namų 
nariai labiau-

bažnytinėmis 
Vincento De

— SLA 
pikniką 

7 dieną, 
užpakaly

ŠIA 354 Kuopa Rengia 
Gražią Gegužinę

Amerikoje di- 
miestuose surengė 
pagerbimui įvairius 
Bet ar tik nebus di- 
ir gausiausias daly-

parla-
82 at-
— 74,
6, ko

Lai jam bune lengva ilsėtis 
laisvoje Dėdės Šamo žemėje.

V. Shimkus.

vairiai
pp.

Cleveland, Ohio

./' ...... I
'■

Konferencijai užsibaigus de
legatai ir svečiai buvo pakvie
sti prie vakarienės, kurią ska
niai paruošė eastonietės. Ma
čiau darbavosi ponia Lušienė, 
Klovienė, Kaziunienč, Žiogie- 
nė, McCiay ir kitos, kurių pa
vardžių nenugirdau.

vakarienei delegatai ir 
slvečidk linksmai kalbėjosi į- 

klausimais. Sutikau 
egužius ir jų dukterį 

frrui ir žentą Antaną Žalonį. 
| Nebuvo tokie linksmi kaip se

niau, nes juos ištiko didelė 
nelaimė. Daugeliui yra jau ži
noma, kad jų namą aplankė 
šv. ugnelė. Tuom tarpu jie va
žiavo namo iš Philadelphijos 
ir nuo kalno pamate ir supra
to, kad dega jų apylinkėj. 

I Parvažiavę, atrado'tarpe kitų 
namų ir jų namą baigiant 
degti. Jų visi drabužiai ir visi 
daiktai sudegė. Liko tik tiek, 
kiek buvo apsirengę. Ponas 
Gegužis apgailestauja savo 
bibliotekos, kurioj jis turėjo 
daug visokių senų knygų ir 
visokių dokumentų. Be šios 
nelaimės dar prisideda ir kiti 
naminiai nesmagumai.

Eastoniečiai yra labai sve
tingi. Sutikome pp. Lušius, 
kurie užlaiko labai švarią ir 
gražią taverną. JDarbštųjį Ka-^ 
ziuną su žmona. Jis gerai vei
kia savo 342 kuopoj. Sutiko
me tos kuopos pirmininką ir 
sekretorę, tai agronomas ir 
žmona pp. Žiogai. Jie yra vie
ni naujųjų lietuvių. Jis yra 
darbštus žmogus ir jam ag
ronomija gerai sekasi. Turi 
nupirkęs keletą akrų žemės, 
kur augina gėdes ir medelius. 
Darbymetės laiku samdo po 
šašiolika darbininkų ir turi 
prisipirkęs daug įvairių reika
lingų mašinų. Labai rimtas 
žmogus ir kuopos nariai juo- 
mi patenkinti. Ponia Ziogienė, 
buvusi Liėtuvoj mokytoja, 
dabar kuopos sekretorė. Jie 
gyvena Allentown, Pa. Suti
kome buvusį kuopos pirmi
ninką Kaulių, ponią McCiay 
ir ponią Ketrick ir keletą kitų 
gerų kuopos veikėjų.

Aldona Barčus Engle 
pagalbininkėms tvar- 
šį rengimo reikalą.

laiko buvo pašvęsta

Chicago, III.
gegužės 6-tą dieną įvyko S. 
L. A. 208-tos pirmosios mote- 

’rų kuopos mėnesinis susirin
kimas Dariaus-Girėno 
nėję. Dalyvavo 
šimts narių.

Kuopa nutarė 
mų vakarą šių
15 dieną. Rengimo komisijos 
pirmininkė yra gabi jauna 
narė ponia Aldona Barčus 
Engle. Jos pagalbininkės yra 
ponios Irene Brenner ir Mar- 
tha Cooper. Malonu pastebė
ti, kaip sumaniai ir gabiai pir
mininkė 
su savo 
ko visą

Daug
apkalbėjimui apie Senelių ir 
Poilsio Namo reikalą, ši kuo
pa vienbalsiai nepritaria to
kiam namui. Tačiau narės iš
reiškė pageidavimą ir nutarė 
prašyti, kad ŠIA įsteigtų kul
tūrinį centrą Chicagoje, ma
tydamos tam svarbų reikalą 
ne tik, kad jaunimas turėtų 
centrą savo veiklai, bet kad 
visos Chicagos apylinkės kuo
pos turėtų vietą savo veiklai 
platinti, vykdinti, žodžiu savo 
nuosavą namą.

Buvo kalbėta kaip pritrauk
ti daugiau narių prie šios kuo
pos. Šiuo reikalu labiausia rū
pinasi kuopos finansų sekre
torė Anna Jagiella. Narės ža
dėjo padirbėti, kad gavus 
daugiau narių ir išauginus šią 
moterų kuopą į tikrai didelių 
kuopą.

Susirinkimo šeimininkės bu
vo ponios Irene Brenner ir 
Bernice Ambrose. Jos ne tik 
pagamino ir padovanojo tuos 
skanius pyragus prie arbatė
lės, bet davė ir dovanas toms 
kurios laimėjo įvairiuose loši
muose. Tikrai jauki nuotaika 
lydi kiekvieną šios kuopos su
sirinkimą. Narė.

SIA 136 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks š. 
birželio men. 14 dieną, 11:30 
valandą ryte, Lietuvių Salės 
patalpose. Kadangi yra labai 
svarbių reikalų aptarti, prašo
me visus kuopos narius susi
rinkime dalyvauti, ten pat ga
lima bus ir mokesčius apsimo- 

Kuopos Valdyba.

ŠIA 214 KUOPOS 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio mėn. 7 
dieną, pas finansų sekretorių, 
4856 Oldenburg Avenue, pri
prastu laiku.

Visi nariai ir visos narės 
prašomi dalyvauti šiame susi
rinkime, nes yra svarbių kuo
pos reikalų aptarimui. Ateida
mi į susirinkimą, atsiveskite 
naujų narių prirašyti prie 
kuopos.

A. Simanavičia,i
Finansų sekretorius.

Nepritaria Poilsio 
Namų Steigimui

VVestviUe, III. — Perskai- 
čiau straipsnį Poilsio Namų 
steigimo reikalu ir gerai apie 
tokių namų steigimą pagalvo
jus, aš namų steigimui nepri
tariu, taipgi nepritaria ir SLA 
18 kuopos nariai. Jeigu tokie 
namai ir butų pastatyti, tai 
į juos gyventi niekas neis, ba 
niekas nenorės skirtis su sa
vo šeimomis. Antras ir gana 
svarbus klausimas, tai tokių 
namų pastatymas daug kai
nuos, kas gali 
narius, kuriems gali būti pa
kelti mokesčiai tokių namų 
užlaikymui, ko 
šia nenori.

Visi senesnieji nariai ir da
bar dažnai nusiskundžia, kad 
jie moka aukštas mokestis per 
ilgus metus ir už tai nieko ne
gauna, tik esą apskjraudę, o 
namus įsteigus jei jų užlaiky
mui reikėtų mokėti didesnius 
mokesčius, tai daugelis narių 
butų nepatenkinti ir apleistų 
organizaciją. Tiesa, yra ir to-

STA 101 KUOPOS 
mėnesinis susirinkimas kvie
čiamas šių metų birželio mė
nesio 4 dieną, ketvirtadienį, 7 
valandą vakare, Lietuvių Pi
liečių Klubo svetainėje, 62 
Laffayette Street. i

Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami atsilankyti į 
šį susirinkimą, užsimokėti mė
nesines mokestis ir aptarti su 
susirinkimu susijusius reika
lus. Iki pasimatymo susirinki
me birželio 4 dieną.

A. Gustus,
SLA 101 kuopos sekr.

Susivienijimo 354 kuopa 
rengia gegužinę šių metų bir
želio mėn. 7 dieną, Wm. B. 
Puishio darže, 1280 St. Mi- 
chaels Avenue. Kas norėtų 
autobusais važiuoti, tai reikia 
imti Himelright Copley, Road, 
nuo kurio tik trys blokai rei
kia eiti.

Kviečiami kuopos nariai ir 
visi geros valios lietuviai da
lyvauti Šioje gegužinėje ir ty
rame ore linksmai laiką pra
leisti.

Lauksime visų birželio mė
nesio 7 dieną.

Komisija.
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butu, kad. mergaitės 
prieš ištekėjimo am- 
ii mini tetas gaunasi vi-

Rūbeli a -— G e r m a n 
yra irgi viruso išsaukta liga, 

kurią perserga vaikai labai lengvai ir 
jiems nereikia skiepijimo, kad apsaugo
jus nuo jos. Bet 2-3-jų man. nėščios mo
terys, turėtų būti apsaugotos, atsižvel
giant į sunkius gemalo sužalojimus, viru
so iššauktus.

Kūdikis gali gimti aklas, ar kurčias, 
jeigu nėščia moteris susitiko su sergan
čiais, būdamas nėštumo pradžioje 
mėn.
persirgtų r.ubeola- 
žių, nes persirgus, 
sani gyvenimui.

Kiaulytes, parotitis ep. — mumps, 
antkritis yra virusas, ja serga dažniau
siai vaikai, 8-15 metų amžiaus ir persir- 
gę įgyja ianunitetą visam gyvenimui. 
Kiaulytės liga gali duoti ir sunkesnių 
komplikacijų, ypač ji pavojinga savo pa-, 
sėkmėmis lytiniai subrendusiam jaunuo
liui, nes neretai paliečia lytinius kiauši
nėlius, juos sunaikina, ir tuomet sperma 
negali būti gaminama; tie jaunuoliai lie
ka ueyaisingi. Statistika rodo, kad kiau
šinėlių uždegimas gaunasi pas 25% su
sirgusių kiaulyte ir pusė iš jų atrofuo
jasi (sunaikinama). Iš sunkiausių kiau
lytės komplikacijų, nors retų, tenka pa
žymėti smegenų susirgimus ir ausies 
nervu sužalojimą, kas gali duoti apkur-

Mirė Stanislovas Yanarauskas 
ŠIA 275 Kuopos Pirmininkas

Šių metų balandžio mėn. 6 
dieną St. John's Hospital mi
rė Stanislovas Yanarauskas, 
sulaukęs 72 metus amžiaus, 
Susivienijimo 275 kuopos pir
mininkas.

Tai buvo liūdna ir nelaukta 
žinia, nes jis mirė staiga visai 
nesirgęs. Netekimas musų 
kuopai brangaus^ pirmininko 
Stanislovo Yanarausko,\ visus 
narius sujaudino. Velionį nįe- 
kad nesirgo, visada buvo 
kas, 'bet širdies priepuolis 
netikėtai jį užklupo ir jis ap
leido šį pasaulį amžinai.

Gailesi jo visi kuopos na- 
nariai, gailesi ir kuopos valdy
ba. Jis buvo geros širdies 
žmogus, ko mes nesupratome, 
jis paaiškindavo nesigailėda
mas savo laiko. Jis nuošir
džiai dirbo dėl savo mylimos 
organizacijos su pagalba visų 
narių, taipgi nemažai dirbo ir 
dėl visų lietuvių, nes 1 
patriotingas lietuvis ir jam 
lietuviški reikalai buvo pirmo
je vietoje. Jis dirbo knygyne 
ir visur kitur, kad visų jo dar
bų neįmanoma aprašyti. Per 
ilgus metus jis ėjo 
sekretoriaus ir kitas 
kuopos valdyboje.

Dideliame nuliudime liko 
žmona Ona, trys . dukterys: 
Della Sears, Mary Hoffman, 
Agnės Casper, gyvenančias 
Springfield, III., ir sūnūs S tan
ky, gyvenantis Champaign, 
Illinois. Taipgi liko dvi sese
rys Ona Kreip ir Marė Wit- 
cuskie, gyvenančios Spring
field, Illinois, o 
serys Lietuvoje.

Palaidotas su 
apeigomis. Šv.
Paulo bažnyčioje kun. S. O. 
Yunker atlaike maldas už ve
lionio vėlę, o iš bažnyčios nu
lydėtas į Kalvarijos kapines 
ir palaidotas amžinam poil
siui.

SLA 275 kuopa reiškia gi
lią užuojautą velionio šeimai, 
giminėms ir draugams.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

buvoI PARENGIMAI 
_ I •

Sringfield, Illinois. -r— Susi
vienijimo 158 kuopa rengia 

_ „ pavasarinį pikniką gegužės 
finansų I rn^1L ^4 dieną, 1:30 valandą 

mreitras pi®Jų’ S‘ LaPinsko Parke' 
pareigas ežero. Rengėjai kviečia

visus kuopos narius ir visus

%

geros valios lietuvius dalyvau
ti šiame SLA 158 kuopos pik
nike ir tyrame ore linksmai 
laiką praleisti. Patenkinkite 
rengėjų prašymą ir dalyvau
kite piknike.

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 
prie geros orkestros.

—o—
VVilkes Barre, Pa. 

115 kuopa rengia 
sekmadienį, birželio 
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 atsilan
kyti.

—o—
Easton, Pa. — Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje 342 
kuopos rengiama gegužinė- 
piknikas įvyks birželio mėn. 
14 dieną, Jono Katinio ūkyje, 
County Club Road. Rengėjai 
kviečia visus vietinius Ir iš 
apylinkių geros valios lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti 
gegužinėje ir tyrame ore su 
kuopos nariais linksmai laiką 
praleisti po žaliuojančiais me
džiais.
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SLA Daktaro Kvotėjo dr. Stepono Biežio
Kalba, Pasakyta Šių Metų Vasario 16 

Minėjime, Pittsburgh, Pa. '
(Tęsinys)

Pastarieji naujakuriai, šalia 
daugybės aukštų kultūrinių 
davė mums gražaus lietuviš
kojo jaunimo, kurį daugumo
je augina ir auklėja lietuviš- 

I koje dvasioje. Sis jaunimas, 
kurį turėjau malonumo arčiau 
pažinti yra gražus, doras, 
drausmingas ii' krikščioniš
kas, jau spėjęs susiburti į į- 
vairias organizacijas bei daug 
žadąs lietuvybei išlaikyti ir ją 
ugdyti. Stebint šio jaunimo 
entuziazmą ir vis besišakojan- 
čią veiklą bei jų tėvų pakilusį 
sąjūdį, šį laikotarpį butų gali
ma teisėtai pavadinti lietuvy
bės išlaikymui- renezansu, ku
riam tik linkėtina ištvermės, 
ryžto bei visuomenės širdin
gai atitinkamo dėmesio.

Prisiminus praeities kartų 
patyrimų veržte veržiasi gy
vybinis klausimas, ar dabar
tinis lietuvybės išlaikymo są
jūdis nebus tik laiko momen
tas, ar jis pajėgs šiame lygyje 
išsilaikyti ir ar vaikai paseks 
savo pirmtakunų pėdomis? 
Kitais žodžiais sakant parei
na, ar šisai lietuviškasai jau
nimas pasiliks lietuvišku ilges
niam laikui, ar jis nepaskęs 
nutautėjimo bangose kaip nu
skendo ankstybesniųjų vai
kai? Problema itin rimta ir 
n po jos atitinkamo išsprendi
mo priklausys ne tik lietuvy
bės išsilaikymas, bet tuo pa
čiu Vyriausiai Lietuvos vada
vimo pastangos.

Jei artimoje ateityje mus 
paliestų šiurpi nelaimė, kad 
nebetenkame savojo jaunimo, 
tai kas tuomet besirūpins Lie
tuvos laisvinimu? Tikrai yra 
kuomi rimčiausiai susidomėti 
ne vien kokiai grupei, srovei 
ar pavieniems asmenims, bet 
visai lietuvių išeivijai jungti- 
nai. Čia musų visų labiausiai 
rupimas klausimas, kurį ir 
privalome visi vieningai sprę
sti, nes nuo jo vienokio ar ki
tokio išsprendimo priklausys 
musų dabartinių pastangų ei
ga.

Su demokratijomis 
tikrai laimėsime

yra koegzistenciją 
valdinėse sferose ir 
plačiosios visuome

skolinin- 
sirgimo 
nariams 
apyvar-

T V V XT f*
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Jonas Budrys 70 
Metų Amžiaus

Nors mes glaudžiausion vie- 
nybėn susitelktume, bet musų 
vienų pastangų neužteks. 
Priešas galingas, o tuo tarpu 
musų jėgos nepalyginamai 
menkos. Kad užtikrinti laimė
jimą yra būtina turėti ištiki
mų talkininkų, kurių jėgos 
stipresnės už patį okupantą.

Tokių talkininkų ir dabar 
turime demokratijų kraštuo
se, pirmoje vietoje JAV. Bet 
ir čia įkartas nuo karto ma
tome susviravimą, nepakan
kamą ryžtingumą pasikarto
jančias kalbas apie susitari-

h mą, tai 
aukštose 
taip pat 
nes įtakinguose sluogsniuose.
šitokie pasireiškimai mums 
visai ne pakeliui ir pavojingi. 
Musų visų pareiga į tai efek
tingai reaguoti visomis prie
monėmis. Viena iš tinkamiau
sių būdų atkreipti dėmesį ir 
įtikinti musų talkininkus, kad 
kas atsitiko su Lietuva ir ki
tais pavergtais kraštais, tokis 
pat likimas laukia ir juos pa
čius. Nuo pat pradžios komu
nizmo atsiradimo jo vadai ne
dvejojančiai pasisakė ir vis 
drąsiau ir drąsiau tvirtina, 
kad nesustosią pusiaukelyje, 
kad jų galutinas tikslas yra 
pavergti komunizmui visą pa
saulį. Jokių įrodinėjimų nerei
kia, kad tai yra faktas. O jei 
kada numeta jie gražesnį žo
delį, parodo šypseną ir neva 
draugingumą, tai tik apgau
lės išreiška, kad klasta svi- 
ruojančius pasigauti ir suda
ryti palankesnias sąlygas juo 
greičiau ir lengviau pavergti. 
Jų žodis ar parašas neturi nė 
menkiausios garbės.

Tiek žmoguje, tiek valsty
bėje atsiranda daugiau drą
sos, ryžtingumo ir pajėgumo 
kitą ginti, kai jo paties inte
resus grėsmė liečia, nes ap
gindamas kitą tuo pačiu sa
ve apsaugoja. Kai mes per- 
statome Lietuvos bylą savo 
talkininkams šitokioje švieso
je, tai neabejotinai reikalas 
išsiaiškina palankiai ir, žino
ma, musų naudai. Tuomet jau 
mes liekame jų talkininkais, 
atėję ginti jų bylą, jiems pa
dėti, 
jiems reikalingi, 
žiūrą teko ne kartą girdėti iš 
aukštųjų vyriausybės parei
gūnų pasisakymų. Šiuo keliu 
eidami galėsime drąsiai pasi
reikšti, musų balsas bus iš
girstas daugiau, širdingų 
draugų ir tikrų rėmėjų įgysi
me demokratijų kraštuose. 
Bet turime būti aktyvus, vie
ningi ir nepalūžti savo šven
tose pastangose.

Lietuvių tauta savo istori
jos erškėčiais nuklotu keliu 
ne kartą buvo perblokšta, bet 
ji vis kėlėsi. Ji kiekvieną kar
tą kėlėsi dėlto, kad jos sūnus 
ir dukros buvo ryžtingi, nie
kuomet nepalūžo, karštai my
lėjo savo tautą ir šventai įti
kėjo į laisvę, kuriai drąsiai 
aukojo savo gyvybę. Mes gy
vendami laisvuose kraštuose 
taipgi tikėdami į Lietuvos pri
sikėlimą, aukodami, pasišven
tusiai ir vieningai dirbdami 
žymiai priartinsime tą valan
dą, kada trispalvė vėl laistai 
užplėvesuos ant Gedimino pi
lies Vilniuje, laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos sostinėje.

v •

nes mes pasidarome 
Šitokią pa-

Lietuvių Susivienijimo Argentinoje Skyrių 
Atstovų Metinis Susirinkimą?

1959 metais balandžio 4 ir 
5 dienomis įvyko IJ^A skyrių 
atstovų metinis susirinkimas, 
nuosavose patalpose, Dr. V. 
Kudirkos salone, Ar. San Mar- 
tin Nr. 3125-83 Lanus Oeste.

Centro valdybos pirminin
kas A. Plesterninkas trumpai 
ir nuosekliai apibudinęs šio 
metinio susirinkimo reikšmę, 
susirinkimą atidarė 18 valan
dą, t. y. vieną valandą pavė
luotai, kaip buvo skelbta ir 
pasiūlė išrinkti darbų tvarky
mo prezidiumą.

Darbo prezidiuman išrink
ta: Dr. A. Kairelis — pirmi
ninku, J. Staloraitis
jėju, V. Muizininkas — sekre
torium ir P. Vaisėta 
jėju.

(Prezidiumas pasitaręs, Dr. 
A. Kairelis pranešė, kad susi
rinkimui vadovaus J. Stalo
raitis.

Vienos minutės atsistojimu 
pagerbti, praeitais metais, mi
rę nariai.

A

padė-

padė-

C. V. sekretorius K. Kliau
ga patikrino kiek dalyvauja 
susirinkime atstovų. Paaiškė
jo, ikad pilnateisių atstovų da
lyvauja 53.

>
Susirinkimą sveikino A. L. 

Balso redaktorius K. Norkus, 
kurs iškėlė Susivienijimo mo
ralinį ir ekonominį stiprėjimą. 
Perskaitytas buv. 6-to sky
riaus pirmininko P. Meilučio 
laiškas, kuris perspėja atsto
vus, kad rimtai ir apgalvotai 
spręstų iškeltus klausimus, o 
ne lengvabūdiškai, kaip praei
tais metais suvažiavimas nu
tarė duoti 6-tam skyriui Kar- 
duboje pašalpą statybai 
10,000 pesų, o C. Valdyba to 
neįvykdė.

Perskaitytas praeitų metų 
protokolas, kuris priimtas be 
pataisų.

C. Valdybos sekretorius K. 
Kliauga padarė platų C. Val
dybos nuveiktų darbų prane
šimą: įrengta krepšinio aikš
tė, perdažė iš viršaus saloną,

P.

sudėjo grindis sename pasta
te, nupirko du bilijaiai, kas 
visa šita kainavo per 50,000 
pesų. Sumokėta skolų 14,600.- 
00 pesų, nuošimčių 
kams 4,257.50 pesų, 
ir mirimo pašalpų 
8,080.00 pesų. Kasos
ta per 1958 metus siekia virš 
200,000.00 pesų. Suvedus pa
jamas ir išlaidas gauta pelno 
1.0,085.50 pesų.

Po to padarė skyrių pirmi
ninkai iš savo skyrių veiki
mo: 1-mo skyriaus pirm. N. 
Pempė, 2-ro skyriaus —
Kučinskas, 3-Čio skyriaus — 
S. Antanavičius, 4-to skyriaus 
— V. Muizininkas, 5-to sky
riaus — 
skyriaus 
skyriaus 
pranešimų 
1-mas, 2-ras ir 6-tas skyriai 
veikia stipriai. 3-čias skyrius 
veikia silpnai, dėl valdybos 
nesutarimo. Kiti skyriai vei
kia patenkinamai.

Moterų skyriaus pirminin
kė E. • Kaibutienė pranešė apie 
moterų veiklą: moterys talki
ninkauja C. Valdybai ir ki
tiems skyriams. Savistoviai 
surengė Motinos Dienos minė
jimą. Moterų skyrius 3-jų me
tų gyvavimo minėjimą, suren
gė vieną asedą. Gautas pelnas 
įneštas C. V. kason.

Revizijos komisijos pirmi
ninkas J. Rastenis padarė pla
tų pranešimą apie kasos sto
vį ir C. Valdybos nuveiktus 
darbus ir pareiškė padėką: C. 
V. pirmininkui A. Plesternin- 
kui, kasininkui J. Žutiniui, 
sekretoriui K. Kliaugai, knyg- 
vedžiui (bulhalteriui# S. Kai- 
butui ir kitiems C. V. nariams 
bei veikėjams.

Taip pat padarė pranešimą 
Garbės Teismo vardu P. Sta
loraitis, Kantinos kontrolės 
komisijos pirmininkas P. Ku
činskas. Kantinos bufetas 
1958 metais davė pelno 27,- 
000.00 pesų pelno.

Ligonių lankymo komisija 
pranešė: A. Kazokas, Juoza- 
paitienė ir Žukauskienė.

Visi pranešimai be diskusi
jų priimti ir užgirti.

Perskaitytas 1958 rn^tų ba
lansas, po keletos^paklausimų 
ir knygvedžio Z. Kaibuto pa
aiškinimų balansas, aktyvu 
sumoje 478,315.00 pesų sumo
je ir pelnu 10,085.50 pesų ir 
balansas 6-to skyriaus Kordu- 
boje aktyvu 145,372.33 pesų 
ir pelnu 6,647.53 pesų be dis
kusijų vienbalsiai priimti ir 
patvirtinti. **

.Tuo pirmasis^ dienos susi
rinkimo posėdis 22 valandą ir 
baigtas.

Balandžio 5 dieną 9 valan
dą tęsiamas susirinkimo posė- 
dis^toliau.

Po jaunimo atstovo prane
šimo Al. Staloraičio susirinki
mo atstovai įdomiai išklausę 
nutarė jaunimui duoti plates
nes ir savistovesnes teises. 
Nutarta nuo 19601 metų sau
sio mėn. 1 dienos pakelti na
rio mokestį: I kategr. vietoje 
5 pesų — 8 pesus ir II kateg. 
vietoje 4 pesų — 6 pesus į 
mėnesį. Taip pat pakeliamas 
ir pomirtinės mokestis: vie
toje 1 peso į mėnesį mokėti 
1.50 peso. Pakėlus nario mo
kestį ir pomirtinės mokestį, 
nutarta pomirtinė pašalpa 
mokėti, vietoje 500 pesų, 800 
pesų.

Papildymui C. Valdybos na
rių išrinktas J. Staloraitis ir 
kandidatais liko Durotienas, 
A. Jokubauskas ir A. Pilypas.

Į revizijos komisiją išrink
ta: J. Rastenis, V. Muizinin
kas ir N. Pempė, o kandidatu 
P. Galibogis.

Į ligonių lankymo komisiją: 
A. Kuzokas, A. Baršauskienė 
ir M. Juozupaitienė.

Į Garbės Teismą: P. Stalo
raitis, P. Galbogis ir 
dėnas.

Nutarta nuo š. m. 
džio mėn. 1 dienos 
100% kelpinigius: C. V. pir
mininkui, kasininkui ir sekre
toriui.

Pasidarbavusių mirusių na
rių pagerbimui nutarta atžy-

J.

v •

Misiulevičius, 6-to 
J. Tumosa ir 7-to 
J. Misiūnas. Iš 
paaiškėjo, kad

J. Ru-

balan- 
pakelti

JONAS BUDRYS, 
Generalinis Kųnsulas

eina per ilgus metus ir jas ge
rai atlieka, nors dabar Lietu
va yra pavergta.

Jis gimė 1889 metais gegu
žės mėn. 10 dieną Kaune, kur 
baigė gimnazija. Baigęs gim- 
nazi|ją tarnavo Rusijos ka
riuomenėje, įš kurios į Lietu
vą grįžo 1921 metais. Lietuvo
je buvo negeralibio štabo vir
šininku ir Klaipėdos krašto 
gubernatorium. Grįžęs į Kau
ną buvo paskirtas ministerijos

patarėju, vėliau generaliniu 
konsulu Karaliaučiuje.

Dabai*, gyvendamas New 
Yorke ir eidamas geneAlinio 
konsulo pareigas, jis suranda 
laiko dalyvauti lietuvių visuo
meniniame veikime, taipgi 
dažnai dalyvauja pobūviuose 
ir politiniuose pasikalbėji
muose su kitų tautų valstybi
niais žmonėmis.

Ilgiausių metų Gerbiamas 
Konsule!

Išleiskime kun. Miluko Monografiją

Lietuvos generalinis konsu
las Jonas Budrys gegužės 10 
dieną sulaukė 70 metų am
žiaus. Per tuos ilgus metus 
Jonas Budrys yra atlikęs 
daug gerų darbų Lietuvos val
stybei ir lietuviams, eidamas 
įvairias pareigas užsienio rei
kalų ministerijoje. Jis vado
vavo Klaipėdos sukilimui, ku
rio metu Klaipėda buvo pri
jungta prie Didžiosios Lietu
vos. Iki Klaipėdoj įvykusio su
kilimo jis buvo žinomas var
du Jonas Palovinskas, bet ka- i 
dangi sukilimui vadovavo kai
po Budrys, tai po sukilimui 
pakeitė savo pavardę iš Palo- 
vinskio į Budrį ir dabar Bud
riu vadinasi.

Už Lietuvos valstybei atlik
tus gerus darbus, valdžia jį 
paskyrė generaliniu konsulu 
Nevv Yorkan. Tas pareigas jis

mėti, padarant garbės lentas 
ir jų fotografijas.

Pasižėjusiems jaunuoliams: 
sporte, mene, moksle ir tt. 
suruošti pagerbimus, kad tuo 
patraukus kitus prie aktyvaus 
visuomeninio darbo.

Atstovų susirinkimas bai
gės tradicine asada — pietus.

Susivienimiečiai kepė mėsą, 
susivienimietės paruošė salo
tas ir nešė į stalus. Už garbės 
stalo sėdėjo veiklesnieji susi
vienimiečiai ir susirinkimo at
stovai.

S. K., Korespon d.

Prieš 16 metų Amerikoje 
mirė didelis lietuvių švietė
jas, kultūrininkas visuomeni
ninkas kun. Antanas Milukas. 
Visi, kurie yra susipažinę su 
jo veikla, tvirtina, kad tai 
didelio masto asmenybė, kurio 
nuopelnai tautai tiek aiškus, 
kad jis lygintinas su dr. J. 
B'asanavičium, dr. V. Kudir
ka, kan. Tumu-Vaižgantu, ar 
prel. Jakštu-Dambrausku. De
ja, kun. A. Miluko gyvenimo 
bei veiklos nuopelnai vos 16 
metų po jo mirties paskan
dinti užuomaršos gelmėse. 
Laikas jį prisiminti, jo nuo
pelnus Lietuvai, ir ypač Ame
rikos lietuviams, iškelti, įver
tinti ir perteikti ateinančioms 
kartoms.

Alf. Braziulis 1940 metais 
“Naujojoj Romuvoj” apie Mi
luką atsiliepė šiais žodžiais:

“...Miluko gyvenimas, tai 
kova už lietuvių tautos lais
vę, nepriklausomybę, tautie
čių gerovę. Lietuvybė ir lietu
vių tautos reikalai jam buvo 
aukščiau už viską. Joks žy
mesnis lietuvių tautą liečiąs 
darbas neapsiėjo be kun. Mi
luko. Jis dirbo su visokių įsi
tikinimų ir pasaulėžiūrų žmo
nėmis. Jis sugebėjo pakilti 
aukščiau srovinių kovų, siau
ro partiškumo, smarkiai įsi
vyravusio Amerikos lietuvių 
tarpe. Tad neveltui kaikas Mi
luką vadina tumiškos ener
gijos ir daukantiško darbštu
mo lietuviu...”

“...Kun. Miluko turiningą 
kūrybiniais polėkiais gyveni
mą pilnai galėtų nušviesti A- 
merikos lietuviai, tarp kurių 
ir dėl kurių kun. Milukas dir
bo. Jis rašė ir leido (knygas 
kitiems. Dabar kas nors tu
rėtų parašyti ir išleisti vieną

knygą apie jį. O tokios kny
gos Milukas savo didžiais dar
bais yra užsitarnavęs...”

Pagaliau, šio milžino gyve
nimo ir darbų studija jau 
parašyta, žurn.’ Vladas Min- 
gėla, dar Lietuvoje gyvenda
mas, domėjosi kun. Muliko 
veikla, o po karo, atvykęs į 
Ameriką, kun. Miluko neibera- į 
dęs gyvo, pasiryžo parašyti 
velionies monografiją, kurioje 
butų įamžinti to didžiojo lie
tuvio nuveikti darbai ir nuo
pelnai. Savo pažadą jis įvyk
dė. ?

Nors kun. A. Milukas pats 
vienas sugebėjo išleisti virš 
180 knygų, bet jam skirto

I 
g

P
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vieno leidinio išleidimui ten
ka šauktis visų Amerikos lie
tuvių pagalbos.

Paaukoję $5.00 dar prieš 
knygos išleidimą, gaus tą 
knygą kietais viršeliais ir va- * 
dinsis prenumeratoriais; pa
aukoję $10.00 ar daugiau va
dinsis rėmėjais; paaukoję iš 
anksto $100.00 ar daugiau — 
mecenatais, o paaukoję kelis 
šimtus — garbės mecenatais.

Mecenatų, rėmėjų ir prenu
meratorių pavardės bus at
spausdintos knygoje, o garbės* 
mecenatų — atspausdinti ir 
atvaizdai.

Aukas ir prenumeratas ma
lonėkite siųsti šiuo adresu:

L. Mingėlienė, 153 E. Park- 
hurst Place, Detroit 3, Mich. 
(tel. TO 7-0153). “The Det
roit Bank” yra užvesta taupy
mo sąskaita Nr. JR-N 58389.

Pajieškojimas -
Pajieškau Ilmaros Gulbins- 

kienės-Pieterytės. Ji gyveno 
Chicago, Illinois. Prašau atsi
liepti ją pačią ar apie jį ži
nantieji pranešti šiuo adresu.

Ona Mažeikaitė-Palevičienė,
Puškino gatvė 13a, būt. 2,

Kaunas,
Lithuania—L. T. S. R.

SLA VASARNAMIS
ATLANTIC CITY, N. J.

ŠIA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.
Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambarvje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA BY-THE-SEA
t

128 S. Ma^ne Avė., Atlantic City, N. J. Te’.. 5-9370. 
ar ’

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

Tel. LAckavvanna 4-5529
n *

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 menesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.63, savaitei 66c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių meneseiui $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

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 nestatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

n
i

I

e

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 00 

11 mėnesiui; išeina 23 centai į savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nes padalos.

Akcidentalę arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20- centų i mėnesi už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
v Vaikų apdraudų skyrių duoklės 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 Aliiance of America, 307 West 30th 
Street, Nevv York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

— SLA VAJAUS 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

(D

(2)

(3) L

t

v

>

>

m., num.

miestas

m., num. 

miestas

m., num. 

miestas

zona valstija —

ir cratvS

Adresas

ir gatvė —

ir gatvė — --------------

zona —, valstija —

------------------------------------ ---------------------------------------- ,

zona valstija —

>

Rekomenduoja: 

Vardas ir pavardė , num. ir gatvė

miestas____ , zona .___ , valstija

* LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 807 WEST SOth STREET, NEW YORK 1, N. Y.

»
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Amerikos Lietuvių Veikla
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New York, New York

SLA Penktos Apskrities 
Suvažiavimas

x Gegužės 17 dieną SLA pa
talpose įvyko penktos apskri- 
ries suvažiavimas. Dalyvavo 
daugelio kuopų atstovai. Su
važiavimo metu SLA prezi
dentui Povilui Dargiui Lietu
vių Skautų Organizacijos at
stovai įteikė Skautų medalį. 
A. Banevičius kaipo skautų 
atstovas ir P. Dargis pasikei
tė nuoširdžiomis kalbomis, pa
žymėdami svarbą šio momen- 

x to, kada akivaizdžiai parodo
mas abiejų organizacijų artu
mas bendrame patriotiniame 
darbe.

Suvažiavimo metu ilgesnes 
kalbas pasakė P. Dargis ir dr. 
M. J. Vinikas, nušviesdami 
aktualius Susivienijimo dar
bus ir nubrėždami 
draudos srityje 
mus, kurie narių 
trukus įvedami.

Penktos apskrities valdyba 
palikta ta pj^ti, būtent: adv. 
S. Bredes — pirmininkas, Al. 
Trečiokas — vice pirmininkas, 
J. Šileikis — sekretorius, S. 
Volskis 
zatoriai 
ir J. Petrėnas.

naujus ap- 
patobulini- 
naudai ne-

— sekretorius, 
iždininkes, organi- 
Jieva Trečiokienė

P A D £ K A
SLA penktos apskrities po

būviui, po metinio susirinki
mo, Brooklyno biznieriai 
Charles Šimanskis ir Charles 
Mitchell padovanojo du lietu
viškus surius, už ką penktos 
apskrities valdyba nuoširdžiai 
dėkoja.

Sėkmingas Pobūvis Antanui 
Igauniui Pagerbti

New Yorko Lietuvių Pre
kybos Rūmai Baltic Freedom 
House patalpose Ncw Yorke 
gegužės 17 dieną surengė po
būvį iš Sibiro atvykusiam An
tanui Igauniui pagerbti ir iš
klausyti jo pranešimą apie Si
bire žmonių gyvenimą ir kitas 
jo aplankytas vietas. Prisirin
ko pilnos patalpos žmonių ir 
atydžiai išklausė svečio pra
nešimą. Jis buvo ilgokas, bet 
įdomus, tai apie jį bus para
šyta vėliau.

Po pranešimo buvo vaišės, 
tai dalyviai prie ilgo ir gra
žiai paruošto stalo užkandžia
vo, gurkšniojo šaltą alutį ir 
tarp savęs draugiškai kalbėjo
si. Pobūvis praėjo jaukioje 
nuotaikoje.

Brooklyn, N. Y.

Pranešimas Siuvėjams

Lietuvių Siuvėjų 54-to Sky
riaus (ACWA Local 54, APF- 
CIO), nepaprastas ir mėnesi
nis susirinkimas įvyks trečia
dienį, gegužės mėn. 27 dieną, 
1959 metais, 5:30 valandą va
kare, Unijos patalpose, 11 
Arion Place, Brooklyn, N. Y.

Bus nominuojami kandida
tai Skyriaus valdybos, parei
gūnų ir Skyriaus delegato rin
kimas. Be to, bus svarbių pra
nešimų darbo reikalais.

Nariai prašomi skaitlingai 
dalyvauti.

Skyriaus Sekretorius.

South Boston, Mass.

LDD Dvimetinis Suvažiavi
mas Įvyks Musų Mieste

įvyks 
West 

Mass. 
dieną,

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos (LDD) kuopų atstovų 
metinis suvažiavimas 
Strand svetainėje, 376 
Broadway, So. Boston, 
Prasidės gegužės 30
1:30 valandą po pietų ir tęsis 
kol visi darbotvarkėje pažy
mėti reikalai bus apsvarstyti 
ir išspręsti.

Suvažiavimo paruošimu rū
pinasi tam darbui paskirtas
komitetas: P. Žirolis, W. V, 1 m u i, o visos tautos naudai.

Anesta, M. Strazdienė, J. Tau- 
rinskas, M. Yalmokienė, V. 
Jackūnas ir N. Jonuška.

Gegužės 30 dienos vakare 
LDD 21 kuopa ruošia banke
tą delegatams pagerbti.

Koresp.

SLA Penktosios Ap 
skrities ir Lietuvių 

Spaudos Klubo 
Išvyka

irSLA penktoji apskritis 
Lietuvių Spaudos Klubas ben
drai ruošia dviejų dienų išvy
ką j Susivienijimo vasarnamį, 
Atlantic City, N. J., šių metų 
birželio 13 ir 14 dienomis. Iš
vykos dalyviams apsistojimui 
vieta yra SLA vasarnamis, 
128 S. Maine Avenue, Atlan
tic City, N. J.

Kadangi išvyka bus dvi pil
nas dienas (šeštadienį ir sek
madienį), tad nakvyne intere
suoti dalyviai apie tai 
mi pranešti iki birželio 
nai. Išvykos antrąįją 
(sekmadienį) numatyti

prašo- 
1 die- 
dieną 
ben-

dri pusryčiai ir pietus, kurie 
vienam asmeniui kainuos 
$3.00. Norintieji bendruose 
pusryčiuose ir pietuose daly
vauti, taip pat prašomi pra
nešti iki birželio 1 dienai. Ke
lionės reikalais kiekvienas pa
sirūpinkite atskirai (Autobu
sai iš Port Authority stoties 
New Yorke į abi puses kai
nuoja tik $5.72), arba pasi
tarkite su A. S. Trečioku ar
ba su S. Bredes.

Maloniai kviečiame SLA na
rius (drauge su šeimomis) 
dalyvauti.

Visai šios išvykos reika
lais kreipkitės šiuo adresu:

A. S. Trečiokas, 311 Wal- 
nut Street, Newark, N. J. Te
lefonas MArket 2-4867.

Arba S. Bredes, Jr., 37 She- 
ridan Avenue, Brooklyn 8, N. 
Y. Telefonas AP. 7-7083.

Kambarys vienam asmeniui 
kainuoja $2.00, o dviem $4.00.

SLA Penktosios Apskrities 
ir Lietuvių Spaudos Klubo 

Valdyba 
Komisija:

Adv. S. Briedis, 
A. S. Trečiokas.

Komp. Antanui Vanagaičiui Minėjimas

Paklaustas apie naujos fir- 
mo planus, jos savininkas, ge
rai pažystamas Gabriel Rei
ner pareiškė, kad naujoji į- 
staiga veiks tokiu pat pasiry
žimu, darbštumu ir mandugu- 
mu, kaip veikia jo vadovauja
ma ir gerą vardą turinti Cos
mos Travel Bureau, Ine.

Naujjai firmai galime tik 
palinkėti sėkmės. V. B.

Akron, Ohio
Paminėjo Lietuvos Nepri- 

. klausomybės Sukaktį*

Patrick, M. Martus, Garioniai. 
Po 1 dolerį: A. Palionis, H. 

Verseckienė, Ženteliai, J. Ra
moškai, V. Moeller, M. Dam
brauskienė, M. . Vaivockienė, 
S. Sasnauskienė, P. Baraus
kienė, A. Gauder, J. Budrec- 
kis, A. Gataveckas, M. Rožu- 
kienė, O. Stankus, S. Apsega, 
B. Prašpaliauskienė, Mrs. Pet- 
ty, Tamašauskienė, Eigirdie- 
nė, Ch. Puišiai, Wm. Puišis, 
Mr ir Mrs. Lawrence, Motiejū
nas, J. Tručinskas ir Lukoše
vičienė.

Kiti aukojo po mažiau arba 
prašė neskelbti, 
dyba pasiuntė į 
200 dolerių.

Rengėjai yra
programos išpildytojams ir vi
siems, kurie bet kokiu darbu 
prisidėjo prie 
organizavimo, 
prisiminimui.

Paieškojimai

ALTo Clevelan-

Skyriaus val- 
ALTo centrą

labai dėkingi

Komp. Antanas Vanagaitis I

4

buvo 
kurio

Prieš dešimtų metų iš gy
vųjų išsiskirusiam komp. An
tanui Vanagaičiui yra ruošia
mas didingas minėjimas — 
akademija-koncertas gegužės 
24 dieną š. m. šviesaus atmi
nimo velionis yra brangus ir 
nepamirštamas asmuo.

Antinas Vanagaitis 
vienas iš lietuvių sūnų,
gyvenimo idealas buvo kelti 
lietuvių tautos kultūrą. Jis 
savo tautai širdingai dirbo 
pašvesdamas visas savo jėgas 
ir gabumus. Todėl jis priklau
so visai tautai, kurią karštai 
mylėjo ir kuriai davė tikrai 
didelį ir reikšmingą įnašą.

Atvykęs Amerikon prieš 
35 metus Vanagaitis neatski
riamai susirišo su musų išei
vija, su ja gyveno ir visomis 
išgalėmis kėlė jos kulturinį 
lygį, žadindamas lietuvybės 
išlaikymą ir jos ugdymą išei
vijoje. Savo jautriu žodžiu, 
raštu ir daina jis pasiekė lie
tuvių širdis, kuriose lieka ne
mirštamas.
tas dainas visuomenė tiek pa
mėgo, kad jos su 
jautrumu
tik lietuvių būrelis susiburia.
Jas dainuoja ne tik senimas, 
bet ir jaunoji čia gimusi ir 
augusi karta. Be mažiausios 
abejonės jo dainos daugiausia 
išpopuliarėjo ir labiausia mė
giamos musų visuomenės. 
Daina kaip tik sukelia tą jau
smą, kuris pažadina ir apsnū
dusią lietuvio dvasią. Jo žo
dis oro bangomis ir
taip pat rado jautrų atgarsį, 
kuris nemažiau kėlė patriotiz
mą. Jį pamėgo ir pamylėjo 
lietuvių tauta dėlto, kad jo vi
si darbai parėjo iš tikros lie
tuviškos širdies skirti savo 
tautos gerovei ir garbei. Savo 
darbuose jis rado daug pasi
tenkinimo ir džiaugsmo, nes 
jautė dirbąs ne savo patogu-

Jo sukomponuo-

didžiausiu
dainuojamos kur

raštas

Lietuviškoji visuomenė jį 
aukštai įvertino kaip širdingą 
patriotą, jautrų dainių ir ty
rų kultūrininką. Nors Vana
gaitis kaip asmuo nebėra su 
mumis, bet jo darbai yra gy
vi ir tokiais liks visiems lai
kams. Antanas Vanagaitis 
yra nemirštama asmenybė.

Pagerbimui ir įvertinimui 
komp. Antano Vanagaičio as
menybės ir jo darbų sudary
tas visuomeninis komitetas 
ruošia dešimties metų mirties 
sukaktuvių proga atitinkamą 
minėjimą — akademiją-kom 
certą gegužės 24 d. š. m. 3:30 
valandą po pietų, Maria Aukš
tesnės mokyklos suditorijoje.

' Šiame minėjime bus nušviesta 
velionio gyvenimas, jo darbų 
reikšmė ir jo parašytų bei su
komponuotų dainų prasmė 
lietuviškam gyvenimui. Pa
grindinę kalbą-akademiją pa
sakys “Vienybės” red. Juozas 
Tysliava. Vanagaičio dainas 
interpretuos musų žymus dai
nininkai: Kripkauskienė, Ba
ranauskas, Vaznelis akompa
nuojant muzikui A. Kučiunui 
ir Alice 
choras, 
įdomi ir 
d. ryto
bažnyčioje įvyks pamaldos. 
Tuojau po pamaldų visi daly
viai vyksta į Šv. Kazimiero 
kapines atiduoti jam pagarbą 
palaidojimo vietoje. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Komiteto vardu,
Dr. S. Biežis, pirm.

Akrono Lietuvių Diena, ku
rią rengė vietos ALTo sky
rius, praėjo gana gražiai. Mi
nėjime angliškai žodį tarė ad
vokatas Anthony Ka/lauskas 
ir lietuviškai
do skyriaus pirmininkas Jo
nas Daugėla. Čiurlionio 
samblis, kuris t 
pamaldas, padainavo visą ei
lę puikių dainų, kurios ne vie
nam išspaudė ašarą.

Minėjime dalyvių skaičius 
buvo nedidelis, nes pasitaikė 
vėsi ir lietinga diena. Minėji
mo dalyviai Lietuvos laisvini
mo reikalams suaukojo • $181 
dol. ir 25 centus.

Aukojo 30 dolerių J. Sala- 
sevičius.

25 dolerius SLA 198 kuopa. 
Po 10 dolerių: dr. A. Bal- 

trukėnas, V. Sliesoraitis, J. 
Zdanis.

Po 5 dolerius: A. ir V. Ru
džiai, LRKS kuopa, J. Milic
kas, J. Vaičaitis, N. Trumpic- 
kas.

4 dolerius I. Janavičius.
3 dolerius J. ir A. Kirtikliai. 
Po 2 doleriu: Alberta, V. 

Kubilius, Jankauskas, P. Slo
ga, A. Darulienė, A. Kazlaus
kas, K. Tamašauskas, kun. C.

• an- 
gied^jo per

šios šventės su-
Ji liks ilgam

Pranas Joga.
* _________

Laiškas iš Lietuvos

Už Kityga Turėjo Sumo-
, keti 17 Rublių

Susivienijimo veikėjo A. J. 
Kanišausko, gyvenančio Mar 
Lin, Pa., kaiminka gavo laiš
ką iš Lietu-vos, Pakuonio pa
rapijos. Tame laiške rašoma, 
kad pradžioje balandžio mė
nesio buvo labai gražus ir šil
tas oras, laukai jau baigiami 
apsėti. Toliau rašoma:

M. Kemežiutė gavo A. J. 
Banišausko parašytą knygą, 
ir už ją turėjo sumokėti 17 
rublių, nors už jos siuntimą 
Amerikoje buvo užmokėta 
$4.18.

Baigiant laišką rašoma kaip 
Lietuvoje ruošiamasi prie ves
tuvių ir šių dienų gyvenimą.

SLA Pagalbos Rankaa

Stephens mergaičių 
Programa bus tikrai 
žavinti. Gegužės 23 

Gimimo Paneles Šv.

Nauja Firma Siunti 
niams Persiųsti

Jau keli mėnesiai buvo kal
bama, kad įsisteigs nauja fir
ma siuntinius persiųsti į SSSR 
ir kitus kraštus. Tos kalbos 
pasitvirtino. Ir štai gerai ži
nomas Gabriai Reiner įsteigė 
naują biznį — Cosmos Par- 
cels Espress Conporation.

Naujoji firma yra 39 Se- 
cond Avenue, New York 3, N. 
Y. Firma savo veiklai užims 
visą namą ir sprendžiant iš 
to,^kas ten dabar daroma, jos 
veikla bus labai plati. Pirma
sis aukštas įrengiamas siun
tinių priėmimui ir vieta su
krauti įvairias prekes iš ku
rių bus galima pasirinkti siun
tiniams.

Neabejotinai visuomenė su
sidomės nauja siuntiniams 
persiųsti įstaiga, nes jai vado
vaus puikiausiai paruoštas 
štabas, kuris žino siuntinių 
priėmimo ir išsiuntimo biznį. 
Jie tinkamai saugos siuntėjų 
interesus^ ,

Savaitinė Atskaita Išmokėtų 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 
Prezidentui ir

Gegužes

Išmokėtos pomirtinės
FELIKSAS URBONAS, 1 kp., Edvvardsville, Pa., gi- 

męs kovo 4, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė lapkričio 1, 1916 m. Mirė balandžio 23, 1959 
m. Velionio žmonai, Onai Urbonas, pomirtinės 
išmokėta ____________________________________

ONA PABEDINSKIENE, 36 kp., Chicago, III., gimusi 
vasario 16, 1890 m., Naujamiestyje, Panevėžio 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spalių 7, 
1925 m. Mirė gegužės 2, 1959 m. Velionės sunui, 
Alfonsui Pabedinskui, pomirtinės išmokėta___

ANTANAS DAUjNIS, 31 kp., Lewiston, Me., gimęs 
rugpiučio 3, 1873 m., Lietuvoje.. Prie SLA prisi
rašė spalių 2, 1916 m. Mirė balandžio 21, 1959 
m. Vedionio dukteriai, Anna Daunis, pomirtinės 
išijiokėta _____________ -----------------------------------

JURGIS PETRUŠKEVIČIUS, 38 kp., Brooklyn, N. Y., 
gimęs vasario 18, 1908 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 1, 1945 m. Mirė balandžio 14, 1959 
m. jVelionio dukteriai, Fabiolai Bruned, pomir
tinės išmokėta______________________ :_________

JUOZAS LENONIS, 50 kp., Binghamton, N. Y., gi
mę^ kovo 19, 1867 m., Varnupių kaime, Kalvarijos 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė sausio mė
nesį, 1902 m. Mirė vasario 23, 1959 m. Velionio 
dukteriai, Elizabeth Greck, pomirtinės išmokėta 

MARE BALŽIENE, 74 kp., So. Chicago, III., gimusi 
balandžio 22, 1873 m., Kunigiškių kaime, Gaurės 
par., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spalių 3, 1920 
m. Mirė kovo 25, 1959 m. Velionės dukteriai, 
Franees Yucus, pomirtinės išmokėta ....... ........

Pomirtinių ir

lietuvių Amerikoje
Iždininkui Pasirašyti

16, 1959 Metais

SusivienĮijuno

$600.00

437.00

81.00

500,00

85.00

600.00

Viso _________________________________ ...
Nuo pradžios šių metų bendrai viso____________

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. JURČIUKONIS, 6 kp., Plymouth, Pa., sirgo 11 savaičių _
A. MIKALAUSKAS, 11 kp., VVaterbury, Conn., sirgo 4 sav. 2 d.._ 
D. JOKŪBAITIS, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 6 savaites ____ ...
A. AISMONTAS, 17 kp., Brockton, Mass., sirgo. 10 savaičių _____
J. SKUTAS, 36 kp., Chicago, III., sirgo 12 savaičių ...................................

F. JANKAUSKAS, 57 kp., Worcester, Mass., sirgo 8 savaites ____
P. LAUKAITIS, 64 kp., Baltimore, Md., sirgo 12 savaičių ------------
J. MORKEV.LCIENĖ, 105 kp., Dayton, Ohio, sirgo 2 sav. 4 d.
O. SMOLIUKIENS, 158 kp., Du Bois, Pa., sirgo 3 savaites ............
A, PETKEVVIGH, 173 kp., Lovvell, Mass., sirgo 9 sav. 1 d. ......... .
S. RUKUZJENfi, 233 kp., Herkimer, N. Y„ sirgo 9 sav. 3 d. --------
M. YAZELL, 275 kp., Springfield,, III., sirgo 11 savaičių .................

A. KULKAITIS, 51 kp., Bridgeport, Conn., sirgo JO sav. 6 d............

42,303.00
$57,155.08

$102.00
13.88
21.00
48.00

108.00

54.00
54.00

8.00

18.00
28.02
46.50
76.50
53.00

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

..................................................$630.90

..................................  $8,801.78
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:

Židonis Antanas, gyvenęs New 
Haven, Conn.

Bukauskas Petras, Petro sūnūs, 
gyv. Shenandoah, Pa.

Daškevičius Pranas, Jurgio s., ir' 
žmona Kazimiera Daškevičienė.

Gropšta Mikas, iš Mišučių kaimo, 
Kretingos vals., gyveno spėjamai 
Čikagoje.

Jesiniauckienė-Akuockaitė Marė, 
Kosto duktė, g. Barčių km., Aly
taus apskr.

Juška Feliksas, Ignaco sūnūs, 
gimęs 1926 m., gyvenęs Tauragėje 
1943 metais.

Kasparavičienė Leokadija, kil. iš 
Kaišiadorių.

Kazakevičius Jonas, Andriaus s., 
iš Taurakiemio.

Levickas Jonas ir Kristina Le
vickaitė.

Liaugminas (Langman) Antanas, 
ir sūnūs Vincentas, kilę iš Mažei
kių apskr., Laižuvos vals.

Mekšraitis, Romas Ferdinandas, 

Jono sdnus, gimęs Kaune.
Ovsenis Petras, gyvenęs Sere

džiuje ir Tauragėje.
Petravičius Petras, Juozo s.„ gi

męs Tauragės apskr., Naumiesčio 
vals., Girininkų kaime.

Ramanauskienė Marija, Povilo 
duktė, ir jos duktė Margaret Par- 
rell, gyveno West Hazleton ir 
Bloomburg, Pa., vėliau Brooklyn, 
N. Y.

Rūkas, gimęs 1916 m. Mogiliove, 
Rusijoje, vedęs Emmų-Vandų. Bu
vo paimtas vokiečių kariuomenėn.

Šačkus Antanas ir jo vaikai Ade
lė ir Antanas.

Šalvaitis Aleksandras, Jonas, Pet
ras ir šalvaitienė Ona, Jono vai
kai.

šalvaitis Jonas, Juozo sūnūs.
Šeduikis Jonas, iš Pikčiumi km., 

Vajasiškio' par.

Sidarlene Marija, Stasio duktė, 
gyvenusi Pietų Amerikoje — Ar
gentinoje ar Brazilijoje.

Steponaitis Antanas, Pranciš
kaus s., buvęs Italijoje.

Stulpinas Povilas, Igno sunūs.
Vaičaitis Antanas ir 

lę iš Prienų.

Ileškomieji arba apie 
t’jejl maloniai prašomi

Vincas, ki- 
\

CONSULATE GENE' 
OF LITHUANIA,

juos žinan* 
atsiliepti:

iltAL

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

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkvvay Statlon) 
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

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRŪNAS-B ALTO N 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

PETKUS
TftVAS IR SUNTJS—SLA NARIAI

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

1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOvėnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUS š.” tuP daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 doL, visose Amerikos©— 
5J5O, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.
7722 George SL, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

o

ISLJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS POMYBES
Parašyta 8. MIGLELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra"; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis 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; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių ... \ |

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygų tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centaL

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

I

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

NAUJIENOS spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.

NAUJIENOS 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 
metama, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
(13.00 metanas, (7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Orderi to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739. South Halsted Street, Chicago 8, Illinois




