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Amerikos Prezidento Eisenhowerio 
ir Prancūzijos Prezidento Charles de 

Gaulle Pasitarimai Paryžiuje
Komunistinės Kinijos kariuomenė įsibriovė 
Indijos šiaurės pasienį. - Ispanijos diktatorius 
Franco pritaria Eisenhowerio pakvietimui 
Nikitos Chruščevio
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Musu valstybės prezidentas Eisenhoyveris, aplankęs 
vakarų Vokietijų, Didžiųjų, Britaniją, kur pasakė kalbų 
per televizijos tinklus kartu su Britanijos mins, pir
mininku Macmillanu, pranešdami visuomenei apie sa
vo pasitarimus. Eisenhoweris prisiminęs viršūnių kon
ferencijų pareiškė, jog jis sutiktų važiuoti į bile Euro
pos sostinę konfere.ncijon, jei tokioje konferencijoje 
butų galima kas nors gero padaryti ir turėti kokius vai
sius. Tokių pat mintį pareiškė ir ministeris pirminin
kas Maicmillanas.

t
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Iš Didžiosios Britanijos prezidentas Eisenhoweris 
nuskrido į Prancūziją, kur buvo sutiktas daug iškil
mingiau, negu pirmesnėse valstybėse, Vokietijoje ir 
Britanijoje. Jam buvo nuklotas raudono kilimo takas 
aerodrome nuo lėktuvo iki jo laukiamai mašinai. Iš 
asrodromo važiuojant gatvėmis šimtai tūkstančių žmo
nių stovėdami ant šalygatvių sveikino prezidentą Eisen- 
howerį, ne tik kaip Jungtinių Amerikos Valstybių pre
zidentą, bet ir kaip antrojo pasaulinio karo herojų, 
sėkmingai pravedusį karą.

Prezidentas Eisenhovveris ir prezidentas de Gaulle, 
pasikalbėjimuos priėjo prie vieno ir to paties susitari- ‘ 
mo, kad reikia stiprinti politines ir karines problemas 
visame pasaulyje. Jie taipgi susitarė, kad keturių di
džiųjų konferencija priimtina prince, bet ji bus sukvie
sta tik tuomet, kai bus numatytas reikalavimų išpildy
mas. Vienas svarbus prez. de Gaulle pareiškimas ir se
nas pageidavimas, tai sustiprinimas bendro darbo tarp 
Praiiteuzijois, Jungtinių Amerikos Valstybių ir kitų są
jungininkių.

D viejų prezidentų pasikalbėjime nebuvo minima 
Alžirijos klausimas, kur eina kova arti penki metai 
Moslem vadovaujamų sukilėlių už nepriklausomybę. 
Teigiama, kad žieminės Alžirijos klausimas bus disku
tuojamas ilgesnį laiką. Baltųjų Rūmų spaudos sekre
torius James C. Ilagerty Alžirijos sukilėlių reikalu pa
reiškė: “Gal gen. de Gaulle pats padarys pranešimą 
visuomenei šiuo klausimu“. Taipgi Hag*erty atsakė, 
jog pagal oficialius teigimus apie rugsėjo 15 dieną ge
nerolas de Gaulle pateiks naują planą atstatyti taiką 
Alžirijoje. Nors komunikate apie tai nieko nesakoma, Į 
bet yra žinoma, kad Prancūzijos vadai palieka 
planą Eisenho^eriui laimėti Amerikos diplomatų 
mą Prancūzijai šiame reikale.

Komunistinės Kinijos agresija prieš Indiją
Iš New Delhi pranesamia, 
kad komunistinės Kinijos ka
riuomenė įsibriovė į 
šiaurinį pasienį. Tai 
komunistinės Kinijos 
ja prieš Indiją. Nors 
nepasakoma agresijos

Indijos 
nauja 

agresi- 
aiškiai 

prieš

savo
para-

reikiaIndiją priežastį, bet 
manyti, kad komunistinė Ki
nija seka sovietinius grobo- 
nis. Ministeris pirmininkas 
Nehru mano, kad Indija sa
vo sienų reikalus su komunis
tine Kinija išspręs derybo-

Susivienijimo Septintosios Apskrities 
Metinis Suvažiavimas

.. .......... .............. ................................. —.... .. ..........■-

Sekmadienį, rugsėjo 20 dieną, 2-rą valandą po pietų, 
tuvių Piliečių Klubo salėje, 91 N. Main Street, Pittston, 
įvyksta. SLA. 7-tos apskrities metinis suvažiavimas.

Kuopos yra kviečiamos ir raginamos prisiųsti kodaugiau-
Bus iš- 

Sužinosim
šiai delegatų. Yra daug svarbių reikalų aptarimui, 
duoti valdybos raportai iš šių metų parengimų, 
kiek liko pelno nuo šių metų piknikų.

Taipgi kuopos yra raginamos atsiskaityti su 
valdyba už piknikų tikietus.

Tad kviečiame delegatus ir svečius skaitlingai 
ti į šį suvažiavimą. Užsibaigus suvažiavimui,
svečiai bus pavaišinti skania vakariene ir gėrimais.

Kuopos siųskite kodaugiausia delegatų. Lai ir kuopų 
valdybos dalyvauja.

Kviečiame visus
SLA 7-tos apskrities valdyba:

Adomas Miliauskas,
SLA 7-tosios apskrities pirmininkas, 

Juozas Maceina,
SLA. vice prez. ir apskrities sekretorius.
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Lie- 
Pa.,

apskrities
s 

suvažiuo- 
delegatai ir

Į mis, be karo skelbimo ir žmo
nių žudymo. Teigiama, jog vi
sa eilė vietų McMahon apy
linkėje prarasta, tačiau ne
žiūrint to, Indija siunčia dau 
giau kariuomenės į tas sritis, 
kur daugiausia komunistų ka
riuomenės yra sutelkta. Sako
ma, kad siunčiamiems karei
viams yra įsakyta šauti, o 
jei butų reikalas pakeisti nau- 

I jus dalinius. Įsteigtas karinis 
štabas netoli Jorhat, apie pu
santro tūkstančio mylių šiau
rės fronte. Kinkos kariuome
nė sutelkta prie komunistų 
valdomojo Tibeto nuo Kašmi- 
ro iki šiaurės rytų pasienio. 
Indijos ministeriu kabineto į- 
sakymu, kariuomenė perėmė 
pasienio sargybą, nes ten su
traukta daug komunistinės 
kariuomenės.

Vėlesnės žinios teigia, kad 
Indijos gynybos ministeris 
Krishna atsistatydino iš savo 
pareigų. Jam dažnai buvo pri
metama parlamento ir spau
doje rašoma, kad buk jis po
litikavęs su ginkluotais dali
niais ir kai kurių net komuni
stu vadinamas. Taipgi atsis
tatydino ir kariuomenės va
das generolas Thimayya. Pas
tarasis atsistatydinimo prie- 

Į žastį motyvuoja tuo, kad Me
liono netinkamai veda kariuo
menės reikalus, kas jį priver
tė prie atsistatydinimo. Jis 
dar priminė, jog gen. Thi
mayya vienpusiškai elgiasi 
su paaukštinimu karininkų.

Kiti pranešimai teigia, kad 
Nehrui prašant, j 
mayya atšaukė savo 
tydinimą ir pasiliko 
pareigose.

Kaip Nehru, taip ir 
tano prezidentas Ayub 
kad Indija ir Pakistanas pri
valėtų tarp savęs išspręsti 
kilusius nesusipratimus.

Mirė Genocido Konvencijos Autorius 
Dr. Raphael Lemkin
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gen. Thi-
> atsista-

senose

Fakis-
mano,

Franco pritaria 
prezidentui Eisehoweriui

Ispanijos diktatorius Fran
cisco Franco patenkintas pre
zidento Eisenhowerio pakvie
timu Sovietų Sąjugos minis
terio pirmininko Chruščevo į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. Nors jis prieškomunis- 
tas, pareiškė Franco, bet pri
taria prezidento Eisenhovverio 
nutarimui
kalbėti su Sovietų Sąjungos 
ministeriu pirmininku 
Chruščevu. Ispanijos diktato
rius taipgi pareiškė, kad jo 
nuomone Jungtinių Valstybių 
prezidentas Eisenhoweris yra 
tinkamas vakariečių atstovas 
pasikalbėti su sovietiniu mi
nisteriu Chruščevu.

susiitikti ir pasi-

Nikita

pranešama, kad 
Vengrija atnauji-

Atnaujino diplomatinius 
santykius

Iš Tokio 
Japonija ir
no diplomatinius santykius, 
kurių neturėjo per pastaruo
sius keliolika metų, nuo ant
rojo pasaulinio karo pabaigos; 
Tokie pat santykiai atnaujin
ti ir su Sovietų Sąjunga. Pa
našius. santykius Japonija tu
ri su Lenkija, Jugoslavija. 
Vedamos derybos ir su kito
mis valstybėmis dėl santykių 
sudarymo, koki buvo 
antrąjį' pasaulinį karą.

Chruščevas ruošiasi 
vykti į Peipingę

Iš Maskvos pranešama,
Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Chruščevas rug
sėjo 4 dieną pranešė, kad jis 
vyks į Peipingą tuojau po su
grįžimo iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių (pabaigoje rug
sėjo mėnesio. Jis tai padarė 
pobūvyje atidarant Lenkijos

prieš

kad

New York (LAIC) — Rug
piučio 28 dieną mirė širdies 
atakos paliestas, dr. Raphael 
Lenkin. Milton H. Blow į- 
staigoje Nevv Yorke kur tarė
si savo rašomos knygos gar
sinimo reikalu.

New York Times tarp kitko 
rašė — “Dr. Raphael Lemkin 
vasarojo Spring Valley, N. Y., 
ir grįžo tik ketvirtadienį. Ten 
rašė savo autobiografiją var
du “NEOFICIALUS ŽMO
GUS’’, sekant Nevv York Ti
mes vedamąjį, kuriame jis 
buvo sveikinamas su “pen
kiasdešimt šeštu laimėjimu”. 
Vedamasis buvo skirias pa
minėti Kapistano “penkiasde
šimt šeštos valstybės ratifi
kavusios Jungt. Tautų kon
venciją.

Nevv York Times vadino 
dr. Lemkin nepaprastai kant
riu ir visiškai privačiu žmo
gum. Times vedamasis per
žvelgė jo privačiu kovą pada
ryti galą masiniam žmogaus 
ir minties žudymui dėl tauti
nių, etninių, rasinių ir religi
nių priežasčių.

Jungtinėms Tautoms savo 
Generalinėj Asemblėjoj gruo
džio 9, 1948 metais priėmus 
Genocido Konvenciją Sovietų 
Sąjunga ir jos keli satelitai 
įsijungė į sąrašą tą konvenci
ją ratifikavusių. Tačiau JAV 
tos konvencijos nepriėmė ti
kėdamos, kad tai palies Ame
rikos suverenumo teises.

1953 metais dr. Lemkin 
prašė Jungtines Tautas ap
kaltinti Sovietų Sąjungą ir 
jos satelitus, kad jie sulaužė 
tą paktą nes ėmėsi žygių su
naikinti mažumas už Geleži- 

z
nės Uždangos. Jis savo kal
tinimu rėmė kad uz Geležinės 
Uždangos buvo persekiajami 
žydai. Nacių naikinimas žy
dų prieš dešimtmetį davė dr. 
Lemkinui pagrindą vesti kovą 
prieš visuotiną žudymą bet 
kurios grupės. Savo kovą jis 
rėmė nacių nustatyta progra
ma sterilizuoti ir daryti pri
verstinus abortus prieš antrą
jį pasaulinį karą. O taip pat 
jis iškėlė gazo žudymus ka- 
meruose, kurios pastoviai vy
ko nacių koncentracijos sto
vyklose.

Dr. Lemkin peržvelgė tą si
tuaciją savo knygoje “Axis 
Rule in Occupied Europe”. 
kuri buvo peskelbta 1944 me
tais. Tą knygą išleido Carne- 
gic Endowment for Interna- 
tional Peace. Toje knygoje 
žodis “genocide”, sakoma, 
buvo pirmu kartu pavartotas 
ir jis aptarė rasinių žudynių 
būdą, kuris vyko istorijoje. 
Autorius aiškino kad jis tą 
žodį nukalė iš graikiško “ge- 
nos” (rasė) ir lotyniško 
“cide” (žudymą). Parašė tą 
knygą Švedijoje kur gyveno 
su broliu Elias. Jiedu buvo 
vieninteliai iš visos šeimos, 
nes kitus šeimos narius su
naikino naciai įsiveržę į Len
kiją 1939 metais.

Dr. Lemkip Lenkijoje ver
tėsi privačia teisininko prak
tika. Anksčiau, nuo 1929 iki 
1935 metų, sekretoriavo ko
mitetui, kuris aprašė Lenki
jos Respublikos teisių rinki
nį.

Jis gimė ūkininkų šeimoje

industrijos parodą Maskvoje. 
Sakoma, kad jis išvyks į ko
munistinę Kiniją rugsėjo 29 
dieną, tą pat dieną kai su- 
grįž iš Amerikos.

Rytų Lenkijoje. Baigė -teisės 
mokslus Teisių fakultete ir 
Heidelbergo Universitete. Jis 
pilnai mokėjo devynias* kal
bas.

Rašydamas ir kalbėdamas 
įtikino Jungtinių Tautų dele
gatus pasiūlyti rezoliuciją, ku
ria Genocidas apt ariamas 
tarptautiniu kriminalu. Jis 
padėjo paruošti rezoliuciją, 
kuri buvo priimta 1946 me
tais ir kuri privedė prie jos 
ratifikavimo, kas buvo pada
ryta po dviejų metų.

1950 ir 1952 metais dr. lt
Lemkin buvo kandidatuotas 
Nobelio taikos premijai. Po 
karo jis dėstė teisę Yale Uni
versitete ir paskutiniuoju me
tu Rutgers Universiteto Ne
tvarko teisių fakultete. Rut
gers Universitete jis buvo tei
sių mokslų profesorius.

Jis buvo apdovanotas dau
geliu medalių ir ordenų. Dr. 
Lemkinas glaudžiai bendra
darbiavo su Amerikos Lietu
vių Taryba ypač Genocido 
Konvencijos reikalu.

Tilvytas Bara Rašy
tojus ir Poetus

Lietuvos rašytojai niekaip
x

negali kompartijai įtikti. Par- 
rijos “prižiūrėtojai” kedena 
tai vienus^ tai kitus ir daro 
priekaištus, kad nepakanka
mai savo kūryboje paliečia ir 
įvertina “šių dienų tarybinius 
laimėjimus”. x

Savaitraštyje "Literatūra ir 
menas” T. Tilvytis ryšium su 
trečiuoju visasąjunginiu rašy
tojų suvažiavimu parašė “kai 
kurias mintis ir pastabas”.

Prisimindamas buvusio Lie
tuvos rašytojų suvažiavimo 
diskusijas, kritikuoja, kad iš 
kalbėjusiųjų niekas nesigilino 
į klausimą,
“Kodėl, pavz., musų geriau
siose paskutiniųjų metų kny
gose vaizduojama tik praei
tis? Ar nekelia rūpesčio tas 
faktas, kad musų lyrikai atsi
sako visuomeninės minties, 
dargi temos, kad rašytojai 
pasišalino iš kovos su religi
niais prietarais lauko?”

Girdi, niekas taip nekerši
jąs rašytojui kaip “abejingu
mas ir šaltumas”.

Kritikuoja Tilvytis ir ver
tėjus, ypač verčiančius lietu
vių kurinius į rusų kalbą. Jie 
nepaisą, “netik kalbos atspal
vių ir stiliaus, bet ir elemen
tariausių eiliavimo dėsnių, iš
kraipo siužetą, iki pusės 
trumpindami, o kartais ir pri
rašydami savo kurinius. Til
vytis dar pastebi, kad per 
mažai lietuvių literatūros ku
rinių leidžiama rusų kalba: 
“Žemaitės, kuria netik žavisi, 
bet stebisi milijoninis skaity
tojas, nėra išleistas vienato- 
mis. Nepilnai težinomi Vie
nuolis, Simonaitytė, dar ma
žiau Lazdynų Palėda, Vaiž
gantas, Krėvė ir daug kitų 
praeities klasikų”. Ir pasta
rųjų metų literatūros kurinių 
mažai esą perteikiama visasą
junginiams skaitytojams. E.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Kontrolės komisijos bau

dos. — Toji komisija, vei
kianti prie Ministeriu tary
bos, eilę įstaigų pareigūnų 
nubaudė už tai, kad nekon

visus Susi-

pilnateisio 
savivaldoje, 

jeigu trokšta-

Musų Susivienijimas savo esmėje yra savitarpinės 
apdraudos ir pašalpos organizacija, kuri pilnai sava
rankiai savo reikalus tvarko. SLA Konstitucijos nusta
tyta tvarka ir prisilaikant šios šalies veikiančiu įstaty
mų Susivienijimo nariai per savo rinktus atstovus sei
muose ir savo laisvai išrinktus vadovaujančius pareigų
jį us Pildomąją Tarybą sudarančius tvarko 
vienijimo reikalus.

Tai yra nepaprastai svarbi kiekvieno 
SLA nario teisė dalyvauti organizacijos 
Ir jeigu norime savo organizacijai gero,
me jai pažangos, tai visi privalome giliai suprasti rei
kalą šia teise pilnumoje pasinaudoti. Tad galima sa
kyti, kad ši teisė uždeda visiems Susivienijimo .nariams 
svarbią pareigą dalyvauti organizacijos darbuose.

Jeigu svarstytume šį reikalą iš pagrindų, tai priva
lėtume pirmiausia nurodyti, kad visi nariai būtinai tu
ri dalyvauti kuopos veikloje ir rūpintis gerai suorgani
zuoti kuopų valdybas. Nes kuopos, tai visos organiza
cijos sėkmingos veiklos pagrindas. Tai vietinė arba lo
kalinė veikla. Bet pats vimičiausia>s musų organizacijos 
gyvenime įvykis esti, kai nustatytu laiku v i sotinu ir 
slaptu balsavimu remka/me vyriausią' vadovybę—SLA 
Pildomąją Tarybą. Šie rinkimai visado atsispindi vi
sos organizacijos gyvenime. Prie tų rinkimų rūpestin
gai rengiasi visi atsakingi musų veikėjai, bet ir kiekvie
nas atskiras narys šiais rinkimais privalo susidomėti. 
Nes kitai į) jis neatliktų savo svarbios pareigos ir, kas 
ypatingai svarbu, nepasinaudotų savo teisėmis daly
vauti organizacijos savivaldoje.

Tai visa privalu dabar kaip tik pabrėžti, nes šį 
rudenį įvykstančiose Pildomosios Tarybos nominacijo
se ir ateiuUnčiypmetų rinkimuose turime naujenybę, 
būtent: nomrncbdjo s turės būti atliktos ne per du mč ne
siūs, kaip iki šio laiko, bet per vieną mėnesį. Tai labai 
svarbu, žinoti kuopoms, kurios turės iš anksto pasireng
ti ir laiku atlikti viską, kas pagal nusistovėjusią t\arką 
ir veikiančios SLA Konstitucijos nuostatus iš jų reika
lą ujama. Lygiai ir Pildomosios Tarybos rinkimai tu
rės įvykti ne per du mėnesius, kaip įkiši oi, bet vieną 
mėnesį.

Atsiminkime, kad čia praeito 60-jo SLA Seimo nu
tarimas, kuri 61 griežčiausia reikės laikytis ir šių nuosta
tų peržengimas gali turėti rimčiausias pasekmes, nes 
ne laiku atlikti kuopos nominacijų ar pačių rinkimų 
balsavimai gali būti nepripažinti. Tuo budu susidaro 
pavojus, jog blogai infęrmuotos ar nerangios kuopos 
gali neatlikti savo svarbiosios pareigos ir nuskriausti 

i savo narius, kada jie neturės galimumo pasinaudoti sa
vo pagrindine teise.

Suprantama, kad šiuo reikalu Tūvy.nės puslapiuo
se bus paskelbtas atitinkamas oficialus pranešimas, o 
taip pat bus padaryti visi reikalingi nurodymai. Bet 
jau- šiandien kuopos savo darbus ateičiai planuodumos 
turi šį reikalą laikyti prieš akis, kad nesusidarytų be
reikalingų rūpesčių ir pagaliau nesmagumų.

Šis pirmasai priminimas visoms SLA kuopoms ir 
musų veikėjams turi tikslą padėti, besirengiant naujam 
darbo sezonui po vasaros atoslūgio, taip sutvarkyti bu
simų susirinkimų datas, kad. jomis pasinaudoti ir atei
nančius rinkimus ir. nominacijas tvarkingai pravesti.

Atsiminkime, kuo daugiau kuopų nominacijose ir 
rinkimuose dalyvauja, tuo busimi rinkimai pilniau pa
vaizduoja. organizacijoje pasireiškiančias nuotaikas ir 
tuo tvirčiau jaučiasi išrinktieji pareigūnai, nes jie ži
no, kad turi persveriančios daugumos pasitikėjimą ir 
pritarimą.

troliavo naftos transportus ir 
išpildymą iš cisternų stotyse. 
— Už “bandymą apgauti ko
lūkį”, pateikiant per aukštą 
sąskaitą, nubausti įvairiomis 
baudomis Šiaulių vykdomojo 
komiteto skyrių darbuotojai. 
Jie už savo įmonės meninius 
darbus buvo patiekę kolcho
zui 13,000 rublių sąskaitą, 
kai tikroji darbų vertė buvu
si tik 5,000 rublių.

----- o------
Mokslines ekspedicijas, iš

siuntė į įvairas vietoves Mok
slų akademija įvairiems au
galams rinkti ir tirti. Medžia
ga bus panaudota ruošiamam

6 tomų veikalui “Lietuvos flo
ra”.

-----o----
Apklausinės visus proi. są

jungų narius. — Ryšium su 
Lietuvos profesinių sąjungų 
narių bilietų keitimu senieji 
bilietai atimami ir bus išduo
dami nauji, kai kiekvienas 
narys bus apklausinėtas.

Vilniuje įvyko Pabaltijo 
architekturin ių paminklų ap
saugos ir restauravimo me
todinė konferencija. Perskai
tyta apie 18 mokslinių prane
šimų.

.V- v»*eS4.
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PASIŽVALGIUS

le- 
konvencijoj kalbas 

AFL-CIO prezidentas 
Meany ir senatorius 

B. Johnson. Jie savo 
patarė amerikiečiams 
turi laikytis Sovietų 

ministeriui pirmi-

i Jungtines Amerikos

Legionieriai apie 
Chruščevo atvykimą '

Mineapolyje įvykusioj 
gionerių 
pasakė 
George 
Lyndon 
kalbose 
kaip jie
Sąjungos 
ninkui Nikitai Chruščev atvy
kus
Valstybes rugsėjo 15 dieną.
Tuo klausimu konvencija pri
ėmė rezoliuciją, kuria Ameri
kos gyventojai raginami su
tikti sovietinį vadą su atitin
kama pagarba, tačiau pataria 
budėti m nepamiršti, jog jis 
vadovau/ia konspiracijai su
naikinti laisvąjį pasaulį, o tuo 
pat kartu ir Jungtines Ame
rikos Valstybes.

Amerikos didieji laikraščiai 
pareiškia įvairių nuomonių 
dėl Chruščevo a/tvykimo. Vie
ni jų pritaria jo atvykimui 
Amerikon ir prezidento vyki
mui į Sovietų Sąjungą, kiti 
pareiškia priešingas nuomo
nes, kad iš tų vizitų Amerikai 
ir laisvajam pasauliui nebus 
jokios naudos.

-----------xox-----------  
Priėmė biliu namų 
ūkio statybai

Prieš kiek laiko Senėtas 
priėmė bilių ūkio namų staty
bai, o dabar Atstovų Rumąi 
283 balsais prieš 105 balsus 
priėmė vieno bilijono ir 50 
milijonų dolerių. Šiam biliui 
nepritaria dabartinė preziden
to Eisenhowerio administraci
ja. Demokratas kongresma- 
nas iš Ohio Charles Vanik 
nuogastauja, kad prezidentas 
Eisenhoweris gali priimtą bi
lių vetuoti, bet jei jis tai pa
darys, turės pats prisiimti 
kaltę namų groviku, pareiškė 

\kongresmanas Vanik.
----------- xox -----------

Komunistų povandeniniai 
laivai JAV pakrantėse

JAV admirolas
wood, laivyno Pacifike vadas, 
teigia, kad šiuo metu komu
nistai turinti 400 povandeni
nių laivų, paruoštų paltį J. 
A. Valstybes. Daugiau kaip 
šimtas tokių povandeninių 
laivų yra vakariniame Pocifi- 
ke, apimančių septyniasdešimt 
milijonų ketvirtainių mylių. 
Sakoma, kad dalis tų povan
deninių laivų turi įgulas iš 
kiniečių komunistų, bet jie 
yra sovietų priežiūroje.

Šis povandeninų laivų buvi
mas JAV pakrantėse paaiškė
jo kaip tik šiuo metu, kada i 
Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Chruščevas už 
savaitės laiko atvyks Ameri
kon, o tie povandeniniai lai
vai, kaip teigiama, yra Sovie
tų Sąjungos valdžios priežiū
roje, tai prezidentui Eisenho- Į 
weriui, ChrušČevui viešint Į 
Washingtone, bus proga jam Į 
priminti apie tuos povandeni- į

H. Hop-

SLA Reikalai ir Veikla
Ir Gamta Prisitaikė Prie Susivienijimo 

Ketvirtosios Apskrities Gegužinės

Liepos mėnesio paskutinės 
dienos buvo karštos, tad Su
sivienijimo ketvirtosios ap
skrities gegužinės rengėjai 
nuogąstavo, kad tokiam karš
tam ore nieks nenorės vykti 
į gegužinę, nes tokiam ore 
daug patogiau laikas praleisti 
pajuruose. Tačiau atėjus rug
piučio mėnesio antrai dienai, 
gamta prisitaikė prie ketvir
tosios apskrities gegužinės ir 
jos rengėjus nudžiugino, nes 
tos dienos rytas, rugpiučio 
antrą, oras buvo vėsus ir tik
rai patogus gegužinėms.

Rugpiučio ant’ os dienos 
ryte man vykstant į ketvirto
sios apskrities gegužinę, oras 
buvo vėsus. Atvykus į New 
Haven geležinkelio stotį ir iš 
jos išėjus, vėsus oras su vė
ju švilpė aplinkui. Pagal susi
tarimą, aš paskambinau ket
virtosios apskrities pirminin
kui agronomui A. Kasperavi
čiui ir pranešiau jam apie sa
vo atvykimą. Jis man atsa
kė:

— Palauk lauke ant šaly- 
gatvio, o aš į dešimt minutų 
pribusiu tave sutikti ir parsi- 
vežiu į savo namus.

Man belaukiant ant šaly- 
gatvio vėsus vėjas švilpė ap
linkui ir šaltoka pradėjo da
rytis pavėsyje, turėjau nuei
ti ant kito šalygatvio, kur sau
lės spinduliai šiek tiek šildė.

Bestovint prieš saulės 
spindulius, pribuvo ir apskri
ties pirmininkas agr. A. Kas
peravičius su savo juodu ke- 
turačiu. Įsėdus į jį buvo daug 
maloniau, negu lauke, nes ja
me buvo šilčiau, Nuvažiavus 
į p. Kasperavičiaus rezidenci
ją, kuri randasi netoli miesto 
centro, gražioj apylinkėj, ant 
didelio ploto žemės, mus suti
ko pp. Kasperavičienė ir ilga
metė Tėvynės bendradarbė J. 
Dičkienė. Trumpai pasikalbė
jus ir pasidalinus mintimis, p. 
Kasperavičienė pakvietė pie- 
tams, kurie buvo skaniai pa
ruošti. Pavalgius pietus ir p. 
Kasperavičiui parodžius man 
savo nuosavybę, važiavome į 
gegužinę, kuri buvo šalia Wa- 
terburio. Kelionė užėmė apie 
pusvalandį.

Gegužines vieta-parkas

Pribuvus į gegužinės vietą, 
kuri yra prie pat ežero ir 
pradėjus važiuoti į parką, 
mus sutiko ilgametė Susivie
nijimo veikėja Aldona Matiem 
nė ir pasiūlė bilietus įvažiuo
ti į parką. Mes aiškinomės, 
kad ne visiems reikia bilietus 
pirkti, ypač nuo įžangos bi
lieto yra paliuosuotas apskri
ties ir gegužinės rengimo pir
mininkas p. Kasperavičius ir 
kiti svečiai, atvykę iš to
liau. Ponia Matienė susišyp- 
sojus nusileido ir ne iš visų 
reikalavo įžangos bilietų. Įva
žiavus į parką ir pasistačius 
atitinkamoj vietoj keturatį, 
ėjome į parke esančią svetai
nę sutikti daugiau pažįs
tamų ir nepažįstamų Ilgame
čių Susivienijimo veikėjų 
Connecticut valstijoj. Svetai
nė jau buvo pijna 
viešnių, kurių vieni 
savomis mašinomis, 
cialiais autobusais,
iia parko stovėjo trys. Pasi
teiravus teko sužinoti, kad 
vienas autobusių yra iš New 
Britain, Conn., kitas iš Hart- 
ford, Conn., o trečias iš Anso-

nia, Conn.
Čia tuoj teko sutikti SLA 

11 kuopos pirmininką Tarną 
Matą iš VVaterburio, SLA 207 
kuopos pirmininką ir Tėvynės 
bendradarbį su ponia A. Bi
lietą iš Manchester, Conn., il
gametį Susivienijimo veikėją- 
storastą p. Vedeikį iš Hart- 
ford, Conn., ilgametį Tėvynės 
bendradarbį J. Marčiulionį iš 
Ansopia, Conn., ilgametį ir 
nenuilstantį SLA 51 kuopos 
finansų sekretorių su ponia 
A. Sapiegą iš Bridgeport, 
Conn., ilgametį SLA 11 kuo
pos korespondentą ir geguži
nės rengimo komisijos narį 
Albiną Kušlį iš Watertown, 
Conn., ilgametį SLA 66 kuo
pos pirmininką S. Bujanaus- 
ką iš Ansonia,
necticut valstijoj pagarsėjusį 
ūkininką 
Vėliau 
ketaičiai, 
eilė kitų,
dinti neįmanoma, 
sutikti ketvirtosios apskrities 
sekretorių A. Orantą iš Wa- 
terburio, ir tos pat apskrities 
iždininką iš Hartford, Conn.

Su visais buvo malonu susi
tikti ir tikrai nuoširdžiai pa
sikalbėti. Visi, su kuriais tik 
susitikau, yra nuoširdus mu
sų broliškos organizacijos vei
kėjai ir jam gero velijanti. 
Gaila tik, kad man neteko 
susitikti ilgametį Susivieniji
mo veteraną Joną Tareilą iš 
IVaterburio, kuris yra daug 
dirbęs Susivienijimo ugdymui 
ir kovojęs už tuos principus, 
kurių Susivienijimas ir šian
dien laikosi.

Conn., Con-

V. Alksninį ir kt. 
pribuvo ponai Vo- 

p. Pilvelienė ir visa 
kuriuos visus išvar- 

Beje, teko

i
ir neišvar- 
ir truputį 
A. Birieta 

ir pakvietė 
su hartfor-

dar arčiau teko susi- 
su p. Vedeikiu ir ki- 
hortfordiečiais, kurių 
negaliu paminėti dėl 

Ypatingai yra

ir kitais 
Vedeikis ir ki-

svečių ir 
atvažiavo 
kiti spe- 

kurių ša-

nius laivus.
Jeigu ištikrųjų tokie povan

deniniai laivai esanti Ameri
kos pakrantėse, tai ko gi ver
ti Chruščevo ir prezidento 
Eisenhovverio vizitų pasikeiti
mai? Iš praeities žinoma, kad 
sovie/tiniai vadai vienaip kal
ba, o kitaip daro, taip elgiasi 
ir Chruščevas.

*

Birieta apsukrus žmogus
Man pasikalbėjus su aukš

čiau išvardintais 
dintais veikėjais 
pasiliuosavus, p. 
greitai pastebėjo 
mane susipažinti
diečiais, kurie turėjo ilgą sta
lą apdėtą įvairiais valgiais ir 
gėrimais troškuliui numalšin
ti. Čia 
pažinti 
tais 
vardus
nesužinojimo.
malonios ir vaišingos Hartfor
do miesto ponios, nes jos 
greitai pradėjo mane vaišinti 
lietuvišku kugeliu 
užkandžiais, p.
ti gėrimais, nes atrodė, kad 
jų stalas buvo paruoštas Pa
dėkos Dienai, ir kad prie jo 
susirinkę šeimos nariai links
mai laiką leidžia. Norėdamas 
sutikti daugiau Connecticut 
valstijoj gyvenančių Susivie
nijimo veikėjų, negalėjau il
gai su linksmais ir nuošir
džiais hartfordiečiais vaišin
tis.

Po to tas pats judrusis A. 
Birieta mane nuvedė prie 
Nevv Haveno ir Ansoniios vei
kėjų sudaryto stalo. Čia irgi 
ilgas stalas apdėtas įvairiais 
v a 1 g i ais ir gėrimais. Teko 
pastebėti p. Radzevičienę, p. 
Dičkienę, apskrities pirminin
ką p. Kasperavičių ir p. Ži- 
džiuniekę iš Worcester, Mass., 
kuri prieš keletą metų gyve
no Ansonijoj ir bendradarbia
vo Tėvynėlje. Pastaroji buvo 
atsivežus iš savo daržo pami- 
dorų ir kitų vaisių. Prie šio 
stalo buvo ir daugiau svečių 
ir viešnių, bejt aš negalėjau 
jų vardų sužinoti. Atleiskite 
man už tai.

Šalia minėto stalo buvo new- 
britoniečių stalas, ant kurio 
irgi buvo visko pakankamai, 
kas gegužinėje reikalinga ir 
ką dalyviai geriausia myli iš
vykę į tyrą orą. Bet dėl lai
ko stokos negalėjau su new- 
britoniečiais arčiau susieiti, 
išskyrus kuopos ilgametį sek
retorių p. Vitkauską. Tačiau 
jie visi linksmi ir draugiški
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS

Sveikatos skyrius
ket-

šei- 
kar-

žmonės, kaip kad broliškos 
organizacijos nariams pride
ra, laiką leido tarp savęs be
sikalbėdami kaip vienos 
mos nariai susitikę vieną 
tą metuose.

Apie šią Susivienijimo
virtosios apskrities gegužinę 
butų galima daug prirašyti ir 
jos gražią eigą paminėti, bet 
dėl nesužinojimo visų musų 
broliškos organizacijos veikė
jų vardų, negalima to padary
ti. Reikia pažymėti tiek, kad 
gegužinė visais atžvilgiais bu
vo sėkminga. Ne tik kad gam
ta prisitaikė prie gegužinės, 
bet ir Connecticut valstijoje 
gyvenanti veikėjai prisitaikė 
prie gamtos, gausiai dalyva
vo gegužinėje. Ji buvo sėk
minga ne tik gausumu daly
vių, bet, reikia manyti kad 
ii jos rengėjai turės nemažai 
pelno iš gegužinės.

Už jos surengimą priklau
so didelė padėka ketvirtosios 
apskrities pareigūnams ir Su
sivienijimo 11 kuopos išrink
tai komisijai gegužinę rengti. 
Tik ,jų pasišventimu ir nuo
širdžiu darbu gegužinė pada
ryta sėkminga. Norint ką 
nors laimėti, reikia nuošir
džiai dirbti, kaip kad dirba 
ketvirtosios apskrities parei
gūnai, 11 kuopos veikėjai, o 
taipgi ir visoj Connecticut 
valstijoj gyvenanti musų bro
liškos 
čiai ir 
zacijos

organizacijos ilgame- 
nepavaduojami organi- 
ugdytojai-veteranai.

Svečias.

Cicero, Illinois

Mirė Bernardas Simonaitis, 
SLA 301 Kuopos Narys

Rugpiučio mėn. 19 dieną 
buvo supiltas naujas kapas 
širdies ligaširdies ljga mirusiam SLA 
301 kuopos nariui Bernardui 
Simonaičiui.

Velionis buvo 57 metų am
žiaus, kilęs iš Suvalkijos, Bar
tininkų parapijos. Čia liko 
našlė žmona Onutė, o Lietu
voje tėvelis ir 3 broliai.

Lietuvoje velionis ilgus me
tus tarnavo pasienio policijo
je ir buvo baigęs mokamą bū
rį.

vKurį laiką man teko eiti to 
rajono viršininko pareigas, 
kuriame velionis tarnavo. Per
imant rajoną, tarp kitko bu
vo apkalbėti ir policininkai. 
Apie velionį man pareiškė,
kad šituo gali 100 pasitikė
ti, nes jis 
neapleis.

Velionis 
reinamojo 
kai 1940 m. 
Lietuvos tragedijos dienomis, 
Antanas Smetona su svita 
nebuvo perleistas Vokietijon, 
o paskui jie “slapta” perbėgo 
per sieną, apie jokius “aktus” 
nebuvę kalbos, nes tam nebu- 
bę nė laiko. Patį Smetoną su 
čemodanuku per sienos upelį 
Vokietijon pernešęs sargybos 
viršininkas Domantas, kurs 
žuvo pirmomis sovietų okupa
cijos dienomis.

Raudonųjų, o paskui rudų
jų, okupantų metais, velionis 
tarnavo universitete sargu, 
bet antru kart raudoniesiems 
užplustant Lietuvą, velionis 
pasirinko laisvus Vakarus, 
nors žinojo, kad teks kietai 
kovoti už gyvenimą.

Vokietijoje nuo sunkaus ir 
pusbadžio gyvenimo sveikata 
ėmė silpnėti. Atvykęs į šį 
kraštą ir įgavęs darbą, jį taip 
pat brangino ir sąžiningai at
liko, kaip ir pasieniečio tar
nybą Lietuvoje. Geri jam bu
vo visi viršininkai Lietuvoje 
ir čia ant fabriko bosų, jis 
blogo žodžio nesakė ir negal
vojo sunkaus fizinio 
atsisakyti.

Atvykus prieš 4 metus man 
su šeima į šį kraštą, velionis 
savo bute mus priglaudė ir 
už išgyventą virš dviejų mė-

mirs, bet tarnybos

(buvo Kybartų pe- 
punkto tarnyboje, 

birželio mėn.,

darbo

t

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMENIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. A. MONTVIDAS, Chicago, Illinois

Protarpinis Šlubavimas

'Žmones, kurie paprastai gali vaikš
čioti našiai ir normaliai, po kelių minu
čių eisenos ima šlubuoti arba turi susto
ti vietoj, kiškutį pasilsėti ir vėl gali ei
ti, bet netoli. Vėl ima šlubuoti. Kodėl? 
Nes blauzdoj įvyksta skaudėjimas ir jos 
raumenys tartum sukietėja ir apmirš- 
ta.

Pas jaunus žmones šis pasireiški
mas yra labai retas. Nuo jo kenčia taip 
vadinami pitsamžiai ir senukai, 
blauzdos didžioji arterija v ra žymiai už- 
akusi vienoj ar keliose vietose. Užaki
mą padaro kraujo kibimas prie viduji-- 
nes arterijos sienos. Kodėl jis ten kim
ba ir sudaro krekėsį, kuris susiaurina 
kraujui bėgti taką, niekas tikrai nėra į- 
rodęs. Teorijų yra keletas. Paprastai 
toji arterija yra pakietėjusi, joje randa
si riebaliniai depozitai ir kalkės. Dabar 
yra madoj kaltinti riebius valgius už ar
terijų kietėjimą, ypač gyvulinius rieba- , 
lūs.

Apie gydymą nekalbėsiu. Kartais 
ir operacija yra reikalinga. Yra ir vai
stų, kurie padėtį pagerina, tačiaus neiš
gydo.

Parašiau apie ligą, kad skaitytojas 
žinotų, jog tai ne reumatizmas ir ne ner
vų liga.

Iš 10,000 mano amžiaus SLA narių 
bent keli šimtai protarpiais šlubuoja.

BISKUTIS APIE TABAKĄ
Laikraščiai, televizija ir radijas yra 

kimštinai prikimšti cigarečių reklama. 
Beveik visos jos jau yra aprūpintos

Mat

nesių laiką nepaėmė nė vie
no cento.

Kur tik būdavo paskelbia
mi kultūriniai lietuviški pa
rengimai : opera, vaidinimas 
ir p., velionis tuoj sekdavo 
kur galima gauti bilietus ir 
juos iš anksto įsigydavo.^ 
Prenumeravo visą eilę laik
raščių, žurnalų, knygų.

Sušlubavus sveikatai nuo 
š. m. balandžio vidurio nebe
dirbo, o netrukus veik visai 
iš lovos nekėlė. Rugpiučio 15 
dieną mirė ligoninėje tyliai, 
ramiai ir kantriai..

Buvo pašarvotas Vasaitis- 
Butkus koplyčioje Ciceroje, 
kuri šia proga skendo gė
lyne ir 3 vakrus buvo pil
na lankytojų. Gėlių ir užuo
jautų siuntė ne vien giminės 
ir artimieji, bet net ir tie su 
kuriais velioniui teko gyventi 
Vokietijoje vienoje DP sto
vykloje.

Kai kilo grabnešių klausi
mas, tai pasisiūlė SLA, 
cijos Klubas Krivūlė ir 
gos Lietuvių Draugija, 
rioms velionis aktingai
lause ir darbovietės draugai. 
Velionio žmona pasirinko pas
taruosius. Bet SLA Deveikis 
vistiek nenusileido ir sudarė 
dar 6 garbės grabnešius. Baž
nyčioje gedulingas pamaldas 
atlaikė pats lietuvybės’ apaš^ 
talas prel. Albavičius ir dar 
2 kunigai, o savo turiningo
mis giesmėmis ašaras' traukė, 
velionio kaiminka iš Lietuvos 
ir mėgtoji solistė Izabelė Mo
tiekaitienė. Nors buvo trečia
dienis, pats savaitės vidurys, 
bet į laidotuves atvyko gimi
nės iš CleVelando, Detroito ir 
kt. Į kapines septyniolikoje 
automobilių lydėjo virš 60 
asmenų.

Po laidotuvių visi buvo pa
kviesti į parapijos salę pietų, 
kur buvo paruošti gardus 
pietus, paskui visi giminės ir

Poli-
Čika- 

ku- 
prik-

koštuvais, kad apsaugoti rūkytoją .nuo 
nikotino ir dervos, nors tai yra pusėti
nas melas.

Iš kitos pusės pilasi statistikos, kad 
cigarečių rūkytojai yra linkę gauti plau
čių vėžį. Kai kurie tyrinėtojai, kurie 
ir patys ruko, mano, kad tai yra faktas, 
kiti užginčija. Ims laiko, kol pilnai bus

z

cigaretes ruko (milio.uai vyrų 
Ir vaikai neatsilieka. Ar 

praplitusi, 
Ar ne- 

kad dabar

— v •

ištirta.
Dabar 

ir moterų, 
vėžio liga yra dabar labiau 
negu praeityje, yra klausimas, 
bus tiktai medicijos pažanga,
įvairias ligas yra budai lengviau ir tik
inau surasti ?

Kažkodėl dabar niekas nesako ir 
nekalba' apie pypkę ir lupos ir liežuvio 
vėžį. Profesoriai, studentai, rašytojai 
U’ auditoriai rūkydavo pypkes. Dakta
rai gazdindavo, kad pypkė yra pavojin
gas daiktas.

Apie cigarus nė praeityje nė dabar 
gazdinimų nedaro. O cigare tabako 
daug.

Nėra: abejones, kad yra ligų, ku
riose rūkymas kenkia, ar tai butų ciga
retė, pypkė arba cigaras. Jei gydyto
jas paaiškina ligą ir pataria nerūkyti, 
reikia jo klausyti.

Kas nuo rūkymo pradeda gauti 
svaigulius, yra patartina nerūkyti Tie 
svaigalai kartojasi: urnai užeina svai
gulys, regėjimas darosi .neaiškus, Ausy
se kurtumas, kojose silpnumas. Žmogus 
priverstas yra į ką nors atsiremti, arba 
atsisėsti. Svaigulys yra trumpas. Jis 
gali išgąsdinti, nes yra panašus į apop- 
lekciją arba širdies sustojimą plakti.

spragą, 
išlaiky- 
nes jis 
pareik-

artimieji našlę palydėjo į na
mus, kur dar kartą visi so
čiai ir skaniai buvo pavalgy
dinti.

Tenka pastebėti tą 
kuri liko lietuvybės 
me mirus Simonaičiui, 
ir vaikų nepaliko, ir
šti giliai nuoširdžią užuojau
tą našlei ir artimiesiems.

Kapinėse Deveikis padarė 
visiems SLA nariams, daly
vavusiems laidotuvėse, grab- 
nešiams staigmeną, pasiūly
damas apžiūrėti jo kapą. Ša
lia jo mirusios motinos, žmo
nos ir jo vietą, su užrašu: 
“Kazimieras Deveikis”.

Stepas Paulauskas, 
SLA 301 kuopos 

valdybos pavestas.
♦

Toronto, Canada

SLA Kuopos Susirinkimas

Š. m. rugsėjo mėn. 13 die
ną 2 valandą po pietų Lietu
vių Namuose įvyksta pirma
sis poatostoginis SLA 236 
kuopos narių susirinkimas.

Bus aptarta kuopos jubilie
jinio parengimo ir jubiliejinio 
leidinio reikalai. Kviečiame 
narius kuo skaitlingiausiai su
sirinkime dalyvauti.

Valdyba.
I ...

Los Angeles, Calif.

SLA 75 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks rug
sėjo mėn. 20 dieną, 1 valandą/ 
po pietų, šv. Kazimiero para
pijos patalpose. Nariai malo
niai prašomi susirinkime da
lyvauti.

Bus pranešimas apie įvyku
sį pikniką. Taip pat bus ap
tariamas sekantis parengi
mas. Be to, nariai kurie dar 
nesate užsimokėję už II pus
metį galėsite apsimokėti.

SLA 75 Kuopos Valdyba.

] Ansonia, Conn.

SLA 66 KUOPOS
narių susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo mėn. 13 dieną, 2:30 
valandą po pietų, Lietuvių 
bažnytinėje svetainėje.

Visi nariai ir visos narės 
malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yra daug rei
kalų 
mui. 
kime

aptarimui ir išsprendi- 
Iki pasimatymo susirin- 
rugsėjo 13 dieną.

J. Radzevičius,
SLA 66 kuopos sekr.

Greenfield, Mass.

ŠIA 297 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo mėnesio 13 dieną, 
sekmadienį, 1 valandą po pie
tų, Hab. Grill svetainėje, pas 
Petravičių.

Kviečiame visus kuopos na
rius dalyvauti šiame susirin
kime ir sumokėti duokles. 
Liepos mėnesį nebuvo susi
rinkimo, tai prašome dabar 
atsilyginti, 
sirinkime.

Pasimatysime su-

A. Dėdinas,
297 kuopos sekr.
------------ I

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI* r

SLA

Chicago, Illinois. — Susivie
nijimo 1 Lietuvių Amerikoje 
134-tos moterų kuopos rengia
ma rudeninė linksma išvy- 
ka-piknikas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 13-tą dieną, Leppos 
aržuolinė, 8212 So. Kean Ave
nue, arti Archer Avenue, Pra
džia 12 valand dieną, šokiams 
gros geras orkestras, bus ska
nių užkandžių, gėrimų ir kitų 
įvairenybių. Rengėjos kviečia 
Susivienijimo narius ir geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti išvykoje ir linksmai 
laiką praleisti.
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Brangus Praeities Dokumentas
Kipras Bielinis.—Dienojant—spaudos draudimo laiku 

atsiminimai. Išleido A. L. Socialistų Sąjungą

kos žmonės. Juk tuo metu, 
kai Jurgis Bielinis ėjo vargin
gus knygnešio kelius, jau bu
vo pasireiškę visa eilę musų 
veikėjų-inteligentų. Suprasda
mi ano meto aplinkybes ir 
tuo pačiu metu nedat ydami 
anos garbingos kartos veikė
jams kokių nors priekaištų 
vis tik turim nusistebėti Jur
gio Bielinio konstruktyviu ir 
pažangiu galvojimu bei pla
čiais sumanymais tuometinė
je lietuvių veikloje.

Jurgis Bielinis planavo į- 
kurti plačią ir gerai organi
zuotą draugiją lietuviškoms 
knygoms platinti. “Tėvas daž
nai kalbėdavo apie tokios or
ganizacijos sudarymą, kuri 
apimtų visą kraštą, paliestų 
plačias žmonių mases“ — 
šo Kipras Bielinis. O tos 
ganizacijos veikimo būdas 
rėjo būti: “Organizuotai 
ryti per sieną šimtus ir,
reikia, tūkstančius pūdų kny
gų ir jas sistemingai

M

ra- 
or- 
tu- 
va- 
jei

platin-

turėjo 
įmonių

kartu dirbo arba

as- 
su 
su 
ar

ginti Lie- 
valstiečio 

gyvenimas 
savo įsiti-

KIPRO BIELINIO parašy
toji knyga yra ypatinga savo 
esmėje. Kada musų vienas žy
miausių politikos darbuotojų 
Kipras Bielinis pradėjo rašyti 
savo knygą, jis turėjo aiškų 
tikslą—aprašyti ne tiktai as- 
ipeniškus išgyvenimus savo 
jaunystėje, bet nupiešti aną 
laikotarpį, parodyt atgimstan
čios Lietuvos veikėjus ir 
menis, kuriuos jis pažino, 
kuriais
kuriais jam teko vienokiu 
kitokiu budu susidurti.

Šia proga reikėtų porą žo
džių pasakyti apie patį auto
rių — Kiprą Bielinį, kurio vi
sas gyvenimas skirtas Lietu
vos žmonių gerovei, Lietuvos 
išlaisvinimui, tauriausia pras
me, politiniam darbui, kurio 
vienintelis tikslas 
tuvos darbininko, 
interesus. Visas jo 
neatiaidi kova dėl
kinimų ir idėjų, kurias auto
rius surado ir subrandino 
kaip tik tais laikais, kuriuos 
jis aprašo savo knygoje. K. 
Bielinis visų Lietuvos demo
kratinių seimų narys ir nusi
pelnęs Lietuvos socialdemo
kratų lyderis.

Bet jo kruopštaus darbo 
rezultate pasidarė nuostabus 
žmogiškasis dokumentas, ku
rio vertė ir reikšmė yra tuo 
brangi, kad čia nepagražintai 
ir saikiai patiekti vaizdai ir 
faktai iš anos Lietuvos, ku
rios šiandiena jau nebėra, ku
ri dingo negrąžinamai, kuri 
tik atsiminimuos ir legendose 
pasiliko.

Štai kodėl autoriaus pavaiz
duoti įvykiai, kurie atrodo, 
gal būt nežymus ir jo parašy
ti žmonės, nors ilgainiui kar
tais nieku ypatingai nepasi
žymėjo, visumoje bendrai 
juos sudėjus įgauna jau ypa
tingos reikšmės. Kipras Bie
linis aprašė daugybę mažų is
torijų, ano gyvenimo nuoty
kių, kurie taip budingi tiems 
dabar jau tolimiems laikams.

Antras autoriaus nuopel
nas, tai jo parinkimas yisoa 
eilės dokumentų, parodančių 
ano meto Lietuvą vaizdingiau 
negu patys kruopščiausi apra
šymai. Tuo budu susidaro la
bai vertinga knyga, už kurios 
parengimą turi būti autoriui 
dėkinga musų visuomenė, nes 
joje bus randami labai platus 
šaltiniai visiems kas domėsis

anais laikas ir mėgins juos 
patyrinėti. Bet ir kiekvienam 
skaitytojui, kuris Kipro Bie
linio knygą paims į rankas 
greta aiškaus patarnavimo, 
supažindinant mus su mažiau
sia ištirtu spaudos draudimo 
laikotarpiu, taip pat suteiks 
ir džiaugsmą, nes visas auto
riaus kūrinys parašytas pat
raukliai, sąžiningai ir pakan
kamai vaizdžiai.

Visai atskirai tenka nuro
dyti gražų autoriaus nuopel
ną, tai jo tėvo, vadinamojo 
“knygnešių karaliaus“ Jurgio 
Bielinio gyvenimo ir žymes
niųjų darbų aprašymą. Gali
ma sakyti, autoriui pavyko 
pastatyti nenykstantį pa
minklą savo tėvui. Kipro Bie
linio pavaizduotas monumen
talus nepaprastos energijos 
veikėjo, sumanaus vyro, turė
jusio šviesią galvą ir mokė
jusio daug plačiau ir giliau 
galvoti, net negu daugelis 
musų pagarsėjusių veikėjų— 
inteligentų, portretas pasiliks 
ateičiai ryškus ir neblėstan
tis.

Jurgis Bielinis savo jaunys
tėje uolus ir sumanus ūkinin
kas sugebėjo sukurti pažan
gų savo ūkį ir jeigu tik butų 
tokiais ne toli siekiančiais 
troškimais pasitenkinęs, butų 
galėjęs ramiai, sočiai ir pato
giai sau gyventi. Bet tiesiog 
neįtikimai stiprus pasiryži
mas tarnauti savo gimtajam 
kraštui, savo žmonėms išbloš- 
kė Jurgį Bielinį iš savos ra
mios ir gražios sodybos, pa
darė iš jo klajoklį, persekio
jamą, baudžiamą ir nuolati
niame pavojuje gyvenantį pa- 
siryžėlį-idealistą. Musų pir
masis spaudos draudimo nuo
širdus aprašinėtojas Tumas- 
Vaižgantas šiltai ir su tinka
mu pietetu kalbėjo apie Jur
gį Bielinį-knygnešių karalių. 
Bet tik pažindami jo sunaus 
Kipro Bielinio patiektus savo 
tėvo apibudinimus, dabar pil
nai ir giliai turim progos jį 
pažinti ir tiksliai įvertinti.

Autorius mums sako, kad 
Jurgis Bielinis lankęs tik 
“kreisschule”, kurios progra
ma greičiausia nebuvo plati. 
Bet gyvenimiškas patyrimas, 
sugebėjimas įžvalgiai vertinti 
tuometines aplinkybes padėjo 
Jurgiui Bieliniui daryti svei
kus sprendimus ir daug to
liau numatyti, negu jo aplin-

Šiai organizacijai 
vadovauti patikimų 
komitetas. Jurgis Bielinis bu
vo numatęs ir lėšas šiam pla
čiam veikimui. Jo tiksliu ap
skaičiavimu anų laikų Lietu
voje jau buvo apie 500 lietu
viškos kaimiškos kilmės kuni
gų. Jie visi ne buvo biedni. 
Net ir tuo atveju, jeigu prie 
šios organizacijos niekas dau
giau neprisidėtų, tai jie vieni 
padarydami po 50 rublių įna
šą lengvai sudarytų 25,000 
rublių kapitalą. Su panašia 
suma Jurgio Bielinio manymu 
jau buvo galima pradėti rim
tą darbą. Bet šis gražus su
manymas negalėjo būti įvyk
dytas, nes neatsirado tiek ku
nigų, kurie patriotiniais su
metimais butų pasiryžę tokią 
organizaciją paremti. Neparė
mė šio užsimojimo nė daugu
ma ano meto inteligentų. Ir 
visas knygnešių darbas, visas 
lietuviškas tautinis susiprati
mas buvo ugdomas to meto 
pavienių pasiryžėlių, tokių 
kaip pats Jurgis Bielinis ir jo 
rūpesčiu sukurtų šiandiena I 
jau legandarine organizacija j 
— Garšvių kaimo 
daugelio asmenų, 
dai tebeturi būti 
siems brangus ir 
nors dabartinėmis

idealistų ir 
kurių var- 

mums vi- 
atmintini, 

žiauriomis
aplinkybėmis artinasi didelis 
pavojus, jog tie šviesus var
dai neišvengiamai dings už
mirštyje.

Kipro Bielinio visai teisin
gai nurodoma, kad spaudos 
draudimo laikų menkas vei
kėjų organizuotumas daug pa
kenkė. Suvalkiečiai, pavyz
džiui, knygas gabendavę tik 
savo reikalams, kauniečiai ap
rūpindavo tik sau artimas 
apylinkes. O autoriaus primi
nimas, kad plati organizacija 
ir planingas veikimas daug 
ką galėjo pakeisti gerojon pu
sėn, yra labai reikšmingas.

“Butume prisiauginę prity
rusių žmonių vėlesnių laikų 
opiems Lietuvos klausimams 
spręsti. Lietuvių tautos liki
mas kitaip galėjo atrodyti. 
Daugelis tų klausimų, pavyz
džiui Vilniaus, gal ir visai ne
būtų buvę, jeigu savąjį atgi
mimą ir savos visuomenės 
formavimą butume anksčiau 
pradėję, o spaudos draudimo 
nuostoliai neįvertinami visais 
požiūriais. Per tą laiką ėjo 
putautėjimas, paskui jį slinko 
visos kitos negerovės..’’—tei
singai nurodo K. Bielinis.

Jurgis Bielinis savo sunui 
Kiprui Vilkokalnyje jiems su
sitikus sakydavo, autoriaus 
žodžiais “ką per metus buvo 
pergalvojęs“. Čia Jur. Bielinis 
liūdnai nusiskųsdavo, kad 
“mes lietuviai esame dideli 
skurdžiai“. Jis ta proga aiš
kindavo, kad “Tilžės spaus- 
t u v i n i n k a i Mauderode ir 
Schenke knygas mums spaus
dino tik dėl gero pelno, o mes 
patys dar nič nieko neturi
me: nei savų spaustuvių, nei 
geros raštams platinti orga
nizacijos’’... Tą žinią juk ma

tė visi, ano meto šviesuome
nei juk tai buvo aišku, bet tik 
jis vienas pilnai ir savu laiku 
sugebėjo išreikšti.

Tad mes turime būti dėkin
gi Kiprui Bieliniui, kad jis 
bent kartą parodė pilnumoje, 
visu ugiu legėndariniu tapusį 
Lietuvos knygnešių karalių.

Kražių Skerdynės, paliku
sios visų Lietuvos žmonių 
širdyje neišgydomą žaizdą iš 
rusų caro priespaudos laikų 
K. Bielinio atsiminimuose at
sispindi ypatingai ryškiai, nu
spalvintos jautriu autoriaus 
įsigilinimu į tuometinę aplin
ką ir gilesniu to skaudaus į- 
vykio priežasčių tyrinėjimu.

Lietuvos sparčiu atgimimu 
mes džiaugiamės ir didžiuo
jamės. Bet tasai atgimimas 
ne vyko šventiškai giedrioje 
nuotaikoje. Buvo reikalingas 
didelis ir beatodairinis pasi
aukojimas. Ir tokio pasiauko
jimo pavyzdžių deja tenka 
jieškoti ne kur kitur tik pa
prastųjų žmonių tarpe, varg- . 
šų, gali sakyti, asmenyje.

Toksai vaizdas kartą įsmi- 
I gęs į sąmonę, jau niekados 
I nebeišdils: ...“mano atmintyje 
I dar pasiliko Garšvių ganyklų 
I gyventojas, keturių hektarų, 
Į savo daržinėlės ir trobelės 
I savininkas — senukas Jurgis 
Į Dilkus. Senukas sielojosi 
I spausdinto žodžio uždraudimu I 
I ir savo daržinėlėje laikė kny- 
I gų sandėlį, tvirtindamas, kad 

dėl uždarbio jis tokio darbo I 
Į nedirbtų ir draužiamų raš- Į 

tų nesaugotų“.
Aplamai K. Bielinio pirmu 

kartu taip pilnai iškeltoji I 
Garšvių organizacijos epopė
ja sudaro vieną gražiausių 
šio laikotarpio - pasireiškimų. Į 
Tai paprasti kaimo žmonės, 

I niekieno neįkvėpti mažai ska
tinami, bet giliu savo lietuvis- Į 
ku supratimu jautė būtinumą 
dirbti tą nepaprastai didelės I 
reikšmės kulturinį darbą. Ne 
vienas Jurgis Dilkus, bet de
šimtys jam lygaus pasiryži
mo asmenų dirbo kartu su 
Jurgiu Bieliniu ir atliko pagal 
anų laikų mastą visai lietuvių 
tautai brangų darbą.

Kipro Bielinio knygos pus- Į 
lapiai mus veda per anuos 
laikus ir atidengia jau pa
mirštamą dabar epochą. Anie 
paprasti musų žmonės dėl sa- j 
vo nuveiktų darbų negali bū
ti užmiršti ir šiandieną, nors 
jau daug laiko prabėgo, nors 
jau spėjome pažinti visas ei
les naujų laikų karžygių, ku
rie aukojos savo kraštui ir 
savo žmonėms. Kiekvienas 
apsišvietęs lietuvis turi pažin
ti Augustės, Ūdros, Bružo, 
Neteckio, Laduko, Leonoros- j 
Levanorijos ir daugelio kitų 
vardus, kuriuos pavaizduoda
mas Kipras Bielinis atliko 
ypatingą žygį, tokį žygį, ku
rio dabartinėmis aplinkybėmis 
jau niekas nesugebėtų atlik
ti.

Beskaitan,t K. Bielinio kny
gą pažystame ne tik knygne
šių ir visuomenininkų veiki
mą, bet taip pat įsigiliname 
ir į tuometinės Lietuvos kas
dienę buitį. Tai irgi svarbus : 
papildymas prie jau daugelio ! 
šioje srityje darytų mėgini- : 
mų. :

K. Bielinio knygoje keliais ' 
atvejais kalbama apie šios ša- i 
lies lietuvius, jų veiklą ir pa
sireiškusius darbuotojus, kas 
sudaro šių dienų skaitytojui ■ 
irgi įdomią ir patrauklią me
džiagą.

Jau buvo užsiminta apie K. 
Bielinio atsiminimų priedus, 
dokumentinius raštus. Jie yra 
vertingi ne tik kaip šių atsi
minimų tam tikros iliustraci
jos, bet turi ir savarankų 
vaidmenį.

Praleistos valandos su K. 
Bielinio knyga kiek vienam 
skaitytojui bus ne tik malo
nios bet kartu ir naudingos.

P. Tarvd. I

Musų Laikai
I Dabar eina nauja era, 

Sentimentų jau nebėra, 
Žednas ieško naudą kokią, 
Piniginę ai? kitokią.
Štai paimkim ir mėnulį: 
Dangaus erdvėj jisai guli, 
Nuo pasaulio sutvėrimo 
Jis turėjo paskyrimą 
Tik meilužiams patarnaut. 
Kartais, jiems apšviet takelį, 
Kaip jie eina į miškelį, 
Kukliai vos nusišypsot, 
Kuomet reikia—primerki 
Savo laiku pasislėpt 
Ir... tylėt—neatsiliept... 
Darbas lengvas ir malonus 
Ir nereikia vargint šonus. 
Šitaip buvo—ir “okey!“ 
Kas gi šiandien atsitiko? 
Ar mėnuliui tas patiko? 
Jau to žmonėm šiandien maža, 
Jie rakietas storas veža, 
Kad mėnulį jiems daskkt, 
Pažiūrėt, ką dieną daro, 
Gal prekybą kokią varo, 
Gal jis turi aukso, švino, 
Geležies ar gazolino, 
žodžiu, nori jį priverst 
Savo vidurius išversti... 
Susidėję visi urmu 
Prieš mėnulį veda šturmą. 
Na, žiūrėsim, ar pavyks, 
Ar mėnulis gal užpyks, 
Pasislėps (nemažas dangus!) 

sudiev, mėnuli brangus!
Pilėnas.

akį,

lr...

s

UŽ KĄ?
Kuomet ant mus, kaip snie

gas ant galvos, netikėtai kri
to uzurpatoriai, dingo laisvas 
ir laimingas gyvenimas. Kiek
vienas bijojo savo gimtajam 
mieste net žingsnį žengt ir 
pasijudint. Žmonės stengėsi 
sėdėt namuose, vengdami su
sitikt su atėjūnais. Musų tė
vynė tapo panaši į kraštą, už
kariautą baisiais nugalėtojais, 
kurie pametė sąžinę ir žmo
gaus pavydalą.

Bet Antanėlis, šviesiaplau
kis, gražus jaunuolis, niekov 
nebijojo. Užaugęs laisvoj že
mėj ir nepatyręs jokio vargo, 
jis nežinojo, kas yra neapy
kanta ir siaubas. Visi žmonės 
jam atrodė draugiški ir malo
nus. Nustojęs .prie raudonųjų 
darbo, jis betiksliai slankojo 
po miestą.

Kartą, vienam iš gražių 
Kauno moderniškų pastatų, 
vyko “draugų“ susirinkimas. 
Karšta... Langai atidaryti ir 
daug žmonių žiuri į vidų, 
klausydami, kas ten kalbama. 
Sustojo ir Antanėlis. Pagal 
užsuktą žemyn nosį ir juodos 
akys, iškart galima buvo su
prast, kad tai ne lietuvis.

Ilgai, ilgai jis kalbėjo, 
šmeiždamas Lietuvą ir Lietu
vos valdžią: Kaip Lietuvoj 
tautinės mažumos buvo spau
džiamos, kaip darbininkai ir 
ūkininkai buvo išnaudojami. 
Jo kalboj nebuvo nei vieno 
žodžio teisybės, nes Lietuvoj 
kiekvienas pilietis, nors jis 
butų ir žydas, galėjo būt ir 
buvo net karininku, t. y. tė
vynės gynėju, jei turėjo tam 
tikrą paruošimą, darbininkai 
negalėjo būt spaudžiami, nes 
Lietuva agrikultutinė šalis ir 
fabrikų beveik nebuvo, o ūki
ninkai tep. buvo laisvi, kaip 
vėjas, sumokėdami valdžiai 
tik labai menką duoklę

Ilgai klausėsi Antanėlis tos
R*1 ■ — i .i i.. ......... ................ ■■■ i ■ ■■■■■■■....... ...

............. MM - " tfV-------—

Biznieriams savo biznius ge
riausia garsinti SLA organe 
Tėvynėje.

nesąmoningos kalbos, bet jo 
kantrybė, galop, truko, kuo
met kalbėtojas palietė tikėji
mą ir pradėjo tvirtinti, kad 
Dievo visai nėra, Kristus nie
kuomet nebuvo gimęs, ir pa
niekinamai atsiliepė apie Kris
taus motiną. Tuomet pusiau 
įsikišęs per langą, jisai pasa
kė:

— Kalbėkit, kalbėkit, greit 
jums šita krautuvėlė bUB už
daryta’...

Tą pasakęs, jisai pasitrau
kė nuo lango ir ėjo namo, bet, 
nespėjjo pereit nei šimto žing
snių, kaip jam pastojo kelią 
detektivas, rodydamas iš po 
atlapo švarko savo ženklelį. 
Antanėlis dairosi, kaip butų 
galima pabėgt, bet iš kitos 
pusės pribėgo jau kitas, o ten 
ir trečias, kaip iš po žemės 
užaugo, ir traukia revolverį.

Nuvedė į komisariatą, iš 
•ten į “črezvyčaiką“, kur ir 
priteisė sušaudymui, kaip ir 
visus, kurie ten patekdavo. 
Užkasė patylom ten pat, ant 
kiemo.

Nebėr musų šviesiaplaukio, 
mielynakio jaunuolio...

Niekas neturi teisės ieškot 
tokių slaptų kapų, nes už tai 
gresia mirties bausmė.

Nors sovietų valdžios viskas 
daroma paslaptingai, bet, iš 
lupų į lupas, žinios kaip tai

išeina. Iki Antanėlio motinos 
taip pat daėjo gandas, kad 
jos sūnelio jau nėra gyvųjų 
tarpe. Kas gali suprast moti
nos jausmus ir širdgėlą?...

Tamsu gatvėse ir nematyt 
žmogaus šešėlio, tik girdisi 
sargybinių žingsniai. Motina 
eina prie “črezvyčč.ikos”, 
slankoja palei tvorą, gei pa
matys nors vietą, kur užkasė 
jos sūnelį... Niekas nežino, 
kiek ji čia išlieja ašarų...

Tamsuma padengia viską.
Sofija Ambrazevičienė.

South Boston, Mass

SLA 43 KUOPOS
po atostoginis narių susirin
kimas kviečiamas š. m. rug
sėjo mėn 16 dieną, 7 valan
dą vakare, Lietuvių Piliečių 
Draugijos Klubo patalpose, 
368 W. Broadway, So. Bosto
ne. Prašome visus narius da
lyvauti susirinkime ir, ypač 
susitvarkyti mokėjimų reika
lus. Bus aptariama ir kiti 
svarbus kuopos reikalai.

Kuopos Valdyba.

Laike šio Susivienijimo Pa
gos Vajaus įrašykite į SLA 
savo šeimos narius, draugus 
ir kaimynus.

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių TO m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va
landomis.

BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas Ir 
Valentina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 2:30 iki 3:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniais 
nuo 2 iki 3 vai. po pietų.

CHICAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo ■ pirmadienio iki 
penktadienio; šeštadieno rytą nuo 10:30 iki lietos; sek
madienį nuo 8:30 iki, 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro. 
Raštinė: Soph’e Barčus, 7159 So. Maplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmiock 4-2413.

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitienė 
6755 S. Western Avė., Chicago, III.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programos 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

DETROIT, MICH., Lithuanian Voica Vedėjas Jonas Krisčiunas 
803 Crawford Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VInwood 1-5724. 
WCHB (Tnkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies, Ved. Ralph( Valatka 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, Mich. BRoadway 3-2224 
WPAG (Ann Arbor) 1050 k. Sekmadieniais 1:00-1:30 p. p

IIARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valanda. Vedėjas Vla
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, New Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WPOP—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą po pietų.

NEW YORK NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedė 
jas Jack Stukas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4'100-5:00 v. p. Į

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring HHl Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPOP—1410. Sekmadieniais nuoll vai. ryte iki 12 vai.

PITTSTON, PA. Lithuanian Melody Hour. Vedėjai J. Maceina 
ir adv. Thomas F. Mack.
466 Main St., Pittston, Pa. 
WPTS — 1540 k Sekmadieniais 10:30—11:00 ryte.

LOS ANGELES, CAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:30 
— 1:00 vai. po pietų.

X>€=>«K=3<K=XIC=XK

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

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musu firmos patarnavimu

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

NEW YORK 11, N. Y.
Tel. CHelsea 8-2583

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

882 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

Musų didžiuli firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. Ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paltu laike 
7—<12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnalvmus.

Licensed by USSR

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

806 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HAJtTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend fr-3980

Atdara kasdien nuo 9-6
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

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

632 W. Girard Avenue 
PHILADELPHIA 23, Pa

Tel. WAlnut 5-8878
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Amerikos Lietuvių Veikla
SLA Prezidentas ir 
Sekretorius Lankėsi 

Bostone

Praeitos savaitės pabaigoje 
Susivienijimo prezidentas Po
vilas P. Dargis iš Pittsburgho 
nuskrido į Bostoną, o sekre
torius dr. Matas J. Vinikas 
traukiniu nuvažiavo į Bosto
ną pasitarti su Susivienijimo 
antrosios apskrities ir kitais 
tenaitiniais veikėjais organi
zacijos reikalais. Pasitarimai 
įvyko du vakarus, rugsėjo 3 
ir 4 dienomis Lietuvių Pilie
čių Draugijos patalpose, So. 
Bostone. Svarbiausias pasita
rimų tikslas buvo — įtrauk
ti į Susivienijimą įvairių or
ganizacijų ir klubų narius. 
Šis klausimas, dėl kurio mu
sų organizacijos pareigūnai 
buvo nuvykę, gausiai susirin
kusių veikėjų pasitarime bu
vo rimtai diskutuotas. Visi 
tuo klausimu kalbėjusieji pa
reiškė ^teigiamas nuomones, 
reiškia pritarė musų organi
zacijos prezidento ir sekreto
riaus sumanymui. Taipgi pla
čiai buvo apkalbėtas jaunimo 
įtraukimas į Susivienijimą. 
Jaunuoliai įsirašę į Susivieni
jimą galės būti taip vadina
mais socialiais nariais ir nau
dotis atitinkamomis privilegi
jomis, kokias turi visi tame 
skyriuje priklausanti nariai.

Pasikalbėjimai SLA dviejų 
pareigūnų su antrosios ap
skrities ir kitais veikėjai pra
ėjo labai jaunioje -nuotaikoje, 
nes visiems, kaip organizaci
jos pareigūnams, taip ir vi
siems Mass. valstijoj gyve
nantiems veikėjams rupi sa
vos broliškos organizacijos 
reikalai ir jos augimas na
riais.

Antrosios apskrities parei
gūnai, pasinaudodami ta pro
ga, suruošė kuklų pobūvį Su
sivienijimo sekretoriui dr. M. 
J. Vinikui pagerbti jo deidan- 
tinės sukakties proga. Tame 
pobūvyje Lietuvių Skautų 
Brolija įteikė dr. M. J. Vini
kui ordiną už nuopelnus lie
tuvybės darbuose. Ordinas jau 
seniai 
buvo 
teikti 
kuose

kurią ir gegužinę bus para
šyta vėliau.

Gegužinės proga ponai Va
latkai, kaip jie padarė ir At
lantic City, surengė pobūvį 
pagerbimui SLA sekretoriaus 
dr. M. J. Viniko deinantinės 
sukakties atžymėjimui, kuris 
praėjo jaukioje broliškoje 
nuotaikoje. Už tai ponams 
Valatkams priklauso didelė ir 
nuoširdi padėka.

New York, New York

Vyšniai Atostogauja Susi
vienijimo Vasarvietėj

Brooklynietis Vincas Vyš- 
nius, Susivienijimo ilgametis 
veikėjas, drauge su žmona 
Jadvyga, atostogauja Susivie
nijimo vasarvietėj Atlantic 
City, N.' J. Jie prisiųsdami re
daktoriui linkėjimus, tarp kit
ko rašo:

“Oras čia vidutiniškas, daž
nai palyja, bet visgi smagiai 
leidžiame atostogas. Malonu 
čia pabūti ir pakvėpuoti tyru 
oru prie Atlanto vandenyno”.

New Yorke Masinis Susirin
kimas Chruščevui Atvykstant 

New Y orė (LAIC) — SSSR 
premjerui lankantis Ameriko
je įvairios organizacijos šau
kia susirinkimus.

New Yorke savo centrą tu
rinti Konferencija Centro ir 
Rytų Europos Kilmės Ameri
kiečių Konferencija, ir taip 
pat Pavergtų Tautų Draugai 
šaukia masinį mitingą Carne- 
gie Hali (didžiojoj salėj) sek
madienio vakare rugsėjo 20 
dieną. Susirinkimas prasidės 
7:45
ruošti talkininkauja ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos Novv 
Yorko skyrius.

Svarbu, kad kodaugiausia 
lietuvių dalyvautų.

vai. vakare. Mitingui

Lowell, Mass.

ŠIA 173 Kuopos Veikla

buvo paskirtas, bet ne
tinkamos progos jį į- 
nusipelniusiam lietuviš- 
darbuose veteranui.

Iš Bostono prezidentas Dar
gis ir sekretorius Vinikas šeš
tadienio naktį sugrįžo New 
Yorkan, o sekmadienį daly
vavo SLA Jaunuolių Komisi- 
sijos surengtoj gegužinėj^pik- 
niką, kuris įvyko Lindbergh 
Parke, N. J. Piknikas visais 
atžvilgiais buvo sėkmingas, 
dalyvavo daug jaunimo ir se
nesnio amžiaus žmonių, suva
žiavusių iš New Jersey, New 
Yorko, Pennsylvanijos ir kitų 
valstijų. Kaip buvo skelbia
ma, išrinkta gražuolė, apie

SLA
vasaros
neturėjo. Dabar jau vasaros 
karštas oras praėjo, prasidė
jo susirinkimų metas. Sekma
dienį, (kurio mėnesio ir ku
rią dieną?—red.), 3 valandą 
po pietų Klubo patalpose bus 
susirinkimas. Visi kuopos na
riai ir visos narės kviečiami 
dalyvauti susirinkime.

Svarba yra tame, kad rug
sėjo 20 dieną yra rengiamas 
kuopos metinis išvažiavimas 
Little Island Pond, Pelham 
N. H., Piesliko vasarvietėje. 
Vieta labai graži, palei patį 
ežerą ir dideliam lapuotų me
džių pavėsyje.

Visi ir visos raginkite savo 
kaimynus dalyvauti gražioje 
vietoje ir linksmai praleiskite 
sekmadienio popietį.

173 kuopa per porą 
mėnesių susirinkimų

Dr. F. M. BINTAKIUI mirus
Gilaus liūdesio valandoje jo žmonai f 
dr. Stanislavai Bintakienei, sunui Arvydui, 
broliams ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

SLA 368 Kuopa.

DR. F. M. BINTAKIUI mirus,
jo žmonai dr. Stanislavai Bintakienei ir sunui 
Arvydui, broliams ir giminėms giliausią užuojautą 
reiškia

New Yorko Liet. Prot. Parapija.

JONUI ŠNEIDERAIČIUI mirus
jo sunui Concord S tam p savininkui
Jonui ŠneideraiČiui ir giminėms gilią užuojautą, 
reiškia SLA368 Kuopa.

Concord S tam p savininkui
Jonui ŠneideraiČiui
jo tėvui JONUI ŠNEIDERAIČIUI mirus 
giliausią užuojautą reiškia

New Yorko Liet Prot Parapija.

kostiumui

arba apie

$150.00

500.00

300.00

250.00.

300.00
)

300.00

300.00

i

> kositiu- 
3y2 ge- 
spalvos

.„.$746.95
$17,660.00

Jus-
km.,

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street

apskr.

Juos žinan* 
atsiliepti:

Tel. STagg 2-5043
Matthev P. Badas

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y 
NOTARY PUBLIC

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

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

Ona.
Stepo sūnūs, iš

Rokiškiu apskr., gy-

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti
5, 1959 Metais

Antanas ir Dominin- 
Paudakščių km., Ak- 
Mažeikių

_$3,100.00
$97,902.59

MIKALAUSKAS; 38 kp., Brooklyn, NL Y., sirgo f? savaites 1 d.._ $61.25 
MAISIEJUS, 40 kp., Pittsburgh, Pa., sirgo 7 savaites 1 d. _____
VAITKUS, 66 kp., Ansonia, Conn., sirgo 3 savaites ____________
DUDES, 85 kp., Edwardšville, Pa., sirgo 9 savaites . ............. .......
PETERS, 104 ikp., Pittsburgh, Pa:, sirgo 8 savaites ____________
REGELIS^ 7 kpx, Pittston, Pa., sirgo 11 s. 6 d. ------------------------

J. AMBROSE, 136 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 9 savaites 5 d. ______ 
A BENASMUNAS, 164 kp., Frackville, Pa., sirgo 12 savaičių_____

PASKEVI6IENE, 164 kp., Frackville, Pa., sirgo 8 savaitesi 3 d.__ 
CEBATORIEN®, 214 kp., St). Louis, Mo., sirgo 7 savaites 6 d.__ 
ADOMAITIS; 226 kp., Chicago, HL, sirgo 6 savaites ___________
MISIUKEVIČIUS, W(yoming, Pa., sirgo 10 savaičių 4 d. _______
STANKIENfi, 350 kp., Moundsville, W. Va., sirgo 10 sav. 2 d.__

LAetavos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Sedleckis Antanas, Vaclovas ir 
Vladas, iš Veprių km., Ukmergės 
apskr.

Skaralienė-Pranckevičiutė Ona. 
šučiovas Aleksandras, Jono su-

Z.
T.
L.
S.
K.
F. LINCOSKI, 95 kp., Coal Center, Pa., sirgo H savaičių 3 d.

SLA Pagalbos Ranh
ANA- 
., Los

Rugsėjo 11, 1959

IŠĖJO NAUJA KJ/YGA

Tel. 5-9370
z

ifi

LITHUANIAN ALLIANCE 0F AMERICA
30? W. Sltth St, New York 1, N. Y. Tel. LA 4-5S29

i

Ligi pasimatymo.
Rengimo Komisija.

“šyte, R. Padvarietytė, V. Sa- 
lamončikaitė, V. Svalbonas, 
R. Peniikas, D. Ulėnaitė, R. 
Vilkutaitytė, G. Zauniutė ; 
jaunimo štabo nariams infor
macijos reikalams valdybos 
telefonas yra ST 2-3523.

Koresp.Wilkes Barre, Pa.

Sirgo SLA Vice Prezidentas 
Juozas Maceina

SLA vice prezidentas Juo
zas Maceina, dalyvaudamas 
praeitą mėnesį SLA Pildomo
sios Tarybos suvažiavime, S. 
L. A. vasarnamį, Atlantic Ci
ty, N. J., parvažiavo namo 
sergantis ir keletą dienų gulė
jo lovoj. Jau sveiksta. Linkiu 
jam greitai sugrįžti prie kas
dieninių savo darbo pareigų.

* Koresp.

Brooklyn, N. Y.

Tradicinis Vakaras

LBNY I-ji Apylinkė ėmėsi 
iniciatyvos, kaip ir anais me
tais, surengti tradicinį vaka
rą — linksmavakarį. Apylin
kės valdybai talkininkauja 
Jaunimo štabas.

Paskutiniame pasit arime, 
pasikalbėjus su kiekvienu Jau
nimo štabo nariu, išryškėjo, 
kad:

1. linksmavakario progra
ma skirta ne tik jaunimui,- bet 
ir senimui, nes tikimasi su
laukti svečių, kurie domisi 
lietuviškojo jaunimo ir ben
druomenine veikla;

2. šį parengimą remia visos 
liet, jaunimo organizacijos, 
kurioms rupi Lietuvos jauni
mo ateitis ir Lietuvių Ben
druomenės siekimai bei užda
viniai;

3. programą atlikti pakvie
sti žymus jumoristai, rašyto
jai, poetai.

4. šokiams gros visų mė
giamas orkestras ir veiks bu
fetas, kur kiekvienas galės 
atsigaivinti ir prie staliukų 
pasišnekučiuoti su bičiuliais;

5. apylinkės valdyba deda 
pastasgų, nepaisydama nema
žų išlaidų, kad linksmavaka- 
rio svečiai butų gražiai priim
ti ir jaustųsi kaip namie, nes 
valdybos rengiami vakarai 
niekados neapvilia svečių, o 
svečiai neapvilia valdybos;

6. linksmavakario neinąs4.

skiriamas kultūriniams reika
lams — panašiai kaip anais 
metais, kada pelnas buvo skir
tas paremti Maironio šešta
dieninę mokyklą, lituanistines 
pamokas Apreiškimo parapi
jos mokykloje, Lituanus leidi
mą ir J. Stuko ved. televizi
ją;

7. tokio pobūvio linksmava- 
karis bus pirmą kartą New 
Yorke, bet svečių tikimasi iš 
visų JAV Fytinių valstybių ir 
jiems rezervuojamos vietos 
prie stalų;

8. projektuojama, kad lite
ratūrinė, muzikinė programos 
dalis su jumoristiniais įvairu
mais butų įdomi ir jaunam ir 
senam ir visiems, nes negali
ma, anot pasitarimo sugestijų 
apspręsti, kuri gi pagaliau 
jauno ar seno amžiaus riba, 
kai visi susilieja į jaukų po
būvį;

9. linksmavakario vieta — 
Apreiškimo parapijos salė, 
kur visados mes renkamės iš 
visų didžiojo New Yorko apy
linkių arba ką nors paminėti, 
arba ką nors aptarti, arba 
pasilinksminti, arba spręsti 
mums rupimus gyvybinius 
klausimus, kur mes visada 
jaučiamės savi kleb. kun. 
Norberto malonioje globoje.

Šio 
daug 
Štabo 
Štabą 
nimo 
ryškiai pasireiškusieji kultū
rinėje veikloje; D. Alytaitė, 
D. Audėnaitė, J. Birutis, A. 
Bobelis, A. Butas< A. Butai- 
tė, R. Butrimas, A. Dzikas, 
A. Noakaitė, L. Karmazinas, 
R. Kezys, G. Klinavičiutė, R. 
Kulytė, D. Leskaitytė, V. Lu-

• v

panašiai kaip anais

»

vakaro pasisekimui 
dedama vilčių Jaunimo 
pastangoms. Jaunimo 
sudaro kviestiniai jau- 
organizacijjų atstovai,

nūs, i JAV atvyko iš Petrapilio.
Ulbinskaitė Gene, Amerikoje iš

tekėjusi bene už Bowlin, turėjo sū
nų Larry.

Valaitis Jurgis, Antano sūnūs, 
karo metu buvęs Vokietijoje.

Varaneckas (kitaip Varnas) 
tinas, Jurgio sūnūs, iš Varnų 
Dūkšto vals., Vilniaus askr.

Vyrukaitytė-Kavaliauskienė 
žaidys Jonas, 

Dargių km.,
veno Rio de Janeiro, Brazilijoje.

Žilinskas Leonardas ir Vytas.
Atkočaitytė-živatkauskienė Ona, 

Benedikto duktė.
Butvilą Jonas, gydytojas.
Čerkasas Antanas ir 

kas, kilę iš 
menės vals.,

Iie&komleji 
tKejl maloniai prašomi 

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 
Prezidentui ir

Rugsėjo

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS AMBRAZIEJUS, 38 kp., Brooklyn, N. Y., 
gimęs kovo 19, 1877 m. Panausupiuose, Padovinio 

valsč., Kalvarijos apskr., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalių 31, 1910 m. Mirė birželio 25, 
1959 m. Velionio žmonai, Amilijai Ambraziejus, 
pomirtinės išmokėta ________________________

JiOSEPH ZEiEDAT, 38 kp., Brooklyn, N. Y., gimęs 
kovo 5, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 1, 1938 m. Mirė birželio 27, 1959 m. 
Velionio žmonai, Anna Zeidat, (pomirtinės išmo
kėta --------- _-----------------------------------------------

MARE MENKEL1UNIENE, 51 kp., Bridgeport, 
Conn., gimusi sausio 15, 1887 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužės 5, 1925 m. Mirė rugpiučio 
22, 1959 m. Velionės vyrui, Jonui Menekeliunui, 
pomirtinės išmokėta__ ___ _________________

TEOFILE MAdULAITJS, 57 kp., Wbrcester, Mass., 
gimusi gruodžio 15, 1892 ’m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gruodžio 3, 1940 m. Mirė vasario 
15, 1959 m. Velionės dukteriai, Juzei Maciulaitis, 
pomirtinės išmokėta ________________________

EDWARD J. YANCHIS, 115 kp., WilkesMBarre, Pa., 
gimęs spalių 14, 1920 m., Wilkes-Barre, Pa. Prie 
SLA prisirašė rugsėjo 5, 1943 m. Mirė rugpiu
čio 14, 1959 m. Velionio žmonai, Marie Yanchis, 
pomirtinės išmokėta ________________________

JONAS TIMJINISKAS, 157 kp., Youngstown, Ohio, gi.
# męs birželio 24, 1891 m., Šiaulių apskr., Lietu

voje. Prie SLA prisirašė gruodžio 9, 1917 m. 
Mirė rugpiučio 10, 1959 m. Velionio žmonai, 
Martha Timinskas, pomirtinės išmokėta----------

STASYS MISIUKEVIČIUS, 267 kp., Wyoming, Pa., 
gimęs gruodžio 23, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 15, 1920 m. Mirė rugpiučio 22, 
1959 m. Velionio žmonai, Pranei Misiukevičienei, 
pomirtinės išmokėta ________________________

KATRE RACENSKIENE, 274 kp., Spring Valley, III., 
gimusi kovo 4, 1874 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė kovo 4, 1923 m. Mirė liepos 24, 1959 m. 
Velionės dukterėčiai, Anna Mae Hull, pomirti
nės išmokėta ______________________________

spalvos, su muitu ir visom 
persiuntimo išlaidom—$59.50; 
arba už 3 jardus II rūšies 
angliškų vilnų “LIGHT VE- 
LOUR” paltui ir 3y2 jardo 
“FANCY 2” 
$39.50.

Į abu siuntinius pridedama 
500 tabl. multivitaminų ir pa
sirinktinai : paltui ir 
mui pamušalai arba 
ros rūšies betkokios 
suknelei medžaga.

Užsakymus siųsti: 
PUS, 3528 Sunset Blvd 
Angeles 26, Calif.

(Skelbimas)

Viso
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
P.
F.
A.
P.
A.
A.

SLA POILSIO NAMAS
ATLANTIC CITY, N. J

NUO RUGSĖJO 15 DIENOS RUDENS SEZONO 
KAMBARIŲ KAINOS SUMAŽINTOS

SLA 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 kambaryje $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
128 S. Maine Avė., Atlantic City, N. J.

arba

PUIKI PROGA, pasinaudo
jant Anglijos manufakturistų 
išpardavimu iki lapkričio 15 
d., žymiai pigiau pasiųsti Lie
tuvon ar Sibiran kalėdinį 
siuntinį saviškiams. Už 3 
jardus I rūšies ULSTER žie
miniam paltui ir 3^2 jardo 
I rūšies FANCY elegantiš
kam kostiumui, betkokios

Mi ALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Avė.
(at Forest Parkway Station) 

Woodhaven, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose delyse 
miesto.

* Laidotuvių Direktoriai:
F W. SHALINS IR

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrerinia 7-4499

PETKUS
TftVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehili 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhali 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

33.57
30.00
60.00
12.00
74.75
49.00

108.00
51.00
48.00
27.00
78.50
32.50
81.38

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUI j." turi daug rimtų bendradar- 

bių visuose kontinentuose ir diodą daug žinių iš lietuvišlcosloc 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Am e ri koše— 
5150, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima 'mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George StM Viile Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”

Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties KJonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone 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; Kaių gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 

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

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

NAUJIENOS spausdina vėliausias, tiksliausias ir idomiaura* 
žinias ii lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.

NAUJIENOS spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalu* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos ' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.(M. 
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 čeki arba. Money Orderi to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Ulinou

X




