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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

EISENHOWERIO PASITARIMAS SU 
SPAUDOS ATSTOVAIS

Nikita Chruščevas giria prezidentą Eisenhowe- 
rį. - Prancūzijos prezidentas de Gaulle paten
kintas Eisenhovverio su Chruščevu pasitari
mais. - Prezidentas pataria baigti streiką

Sovietų Sujungus ministeriui pirmininkui aplei
dus Jungtines Amerikos Valstybes, prezidentas Eisen- 
hovveris turėjo pasitarimą su spaudos atstovais. Jis pa7 
reiškė padėką Amerikos žmonėms už garbingą laikyseną 
Chruščevui viešint Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Atsakydamas į spaudos atstovų klausimą dėl Berly
no, prezidentas pareiškė, kad ministeris Chruščevas lan
kymosi metu .nedaręs spaudimo ir nenustatęs laiko susi- 
tanti dėl Berlyno. Jis dar pridėjo, kad sovietinis val
dovas yra energintas ir mėgstantis diskutuoti. Prezi
dentus su Chruščevu susitarė, kad įvairios problemos tu
rėtų būti sprendžiamos derybomis, o ne jėga. Dėl Ber
lyno irgi bus tariamasi.

Po pasikalbėjimo prezidento Eisenhovverio su 
Chruščevu. kur dalyvavo ir abieju valstybių užsienio 
ministeriai ir kiti pareigūnai, išleistame komunikate 
sakoma, kad ministeris pirmininkas Chruščevas ir pre
zidentas Eisenhovveris sutiko, kad pasitarimai buvo 
.naudingi, nes juose išsiaiškinta pozicijos kai kuliuose 
•klausimuose, ir kad dvieju valstybių vadu pasitarimas 
prisidės prie geresnio vieni kitų supratimo, o tuo bus• • • • prieita prie pastovios taikos. Taipgi jiedu sutiko, kad 
nusiginklavimo klausimas yra svarbiausias, tad abiejų 
kraštų vyriausybės dės pastangas šį klausimą išspręsti, i

Dar kalbėta* apie Sovietų Sąjungos ir Jungtinių. 
Amerikos Valstybių prekybų ir kad šiuo klausimu atei
tyje bus susitarta teigiamai. Visi kiti klausimai, sako 
komunikatas, susitarta spręsti ne ginklo, bet taikingo
mis priemonėmis.

Chruščevas giria prezidentę Eisenhowerį
Sovietų ministeris pirminin

kas Nikita Chruščevas, sugrį
žęs į Maskvą, lėktuvų stotyje 
buvo sutiktas apie trijų tūk
stančių jo pasekėjų. Kalbėda
mas stadione gausiai susirin
kusiems Maskvos gyvento
jams, jis pareiškė pasitenkini
mą savo kelione Amerikon ir 
išgyrė prezidentą Eisenhowe- 
rį, kaip.o didelį valstybės vy
rą, kuris yra nusistatęs paša
linti šaltąjį karą ir kad jam 
prisieina kovoti prieš įtakin
gas jėgas Amerikoje, ypač 
tas, kurioms patinka šaltasis 
karas. Chruščevas šaltojo ka
ro šalininkams priminė, kad 

• gali pradėt zvimbti per van
denyną rakietos, o tuomet 
bus pervėlu kalbėti apie drau
gingą sugyvenimą. Jis savo 
kalboje priminė ir tai, kad 
jam viešint Amerikoje, kai 
kuriose vietose buvo duodami 
klausimai, kad jis prieš kiek 
laiko buvo pareiškęs, kad So
netų Sąjunga gali sunaikinti 
Ameriką. Apie tokius jam 
duodamus klausimus jis pa
siskundęs jo palydovui amsa- 
sadoriui Jungtinėse Tautose 
Cabot Lodge, kuris tą reikalą 
sutvarkė.

Maždaug tokią pat nuomo
nę pareiškė Jungtinės Arabų 
Respublikos prezidentas Nas- 
seris ir Burmos ministeris pir
mininkas Ne Win. Kaip vie
nas, taip ir kitas įsitikinę, kad 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidento Eisenhovverio 
ir Sovietų Sąjungos ministe
rio pirmininko Chruščevo pa
sitarimai prives prie baigimo 
šaltojo karo ir pašalins da
bartinę pasaulinę įtampą*.

Ar tų trijų valstybių vyrų 
pareikštos nuomonės dėl pasi
tarimų 
anksti 
vadas, 
Bet iš
komunistai nesilaiko jokių su

tarčių, taip gali būti ir su pa
sitarimais prezidento Eisen
hovverio su ministeriu pirmi
ninku Chruščevu.

dar per-pasitvirtins, 
daryti kokias nors iš- 
tą tik ateitis parodys, 
praeities žinoma, kad

Susivienijimo Narė - Kanados Meisterį

Sofija Kasperavičiute ir jos laimėtos taurės

Tarp numatytųjų 
Rytų- 

kulturiniai mainai, 
agresija ir Europos

darbo reikalą.
Visai PEV Seimo 6-jai se

sijai priimta 39 klausimų dar
botvarkė,
klausimų pažymėtini: 
Vakarų 
Sovietų 
saugumas, tautų apsisprendi
mo teisė ir sovietų pavergto
sios valstybės, Europos apsi- 
jungimas, švietimas paverg
tuose kraštuose, Sovietų ka
riuomenės teisinė padėtis Cen
tro ir Rytų Europoje.

II K1 £ ji\.
Estijos, 
suvere- 
metinės 
Baltijos

Pirmiausiuose keturidose se
sijos posėdžiuose buvo priim
ti 5-sios sesijos darbo prane
šimai, priimta ir įteikta JT 
rezoliucija dėl neteisėtų Alba
nijos, Bulgarijos, Čekoslova
kijos, Lenkijos ir Vengrijos 
delegacijų JT ir dėl Sov. Są
jungos uzurpavimo 
Latvijos ir Lietuvos 
numo. Atžymėta 20 
sovietinės agresijos
valstybėse ir 15 metinės Var
šuvos sukilimo. Priimtos re
zoliucijos Vengrijos klausimu 
ir esamos tarptautinės padė
ties klausimu. Pas t a r u o j u 
klausimu savo išvadose PEV 
Seimas konstatuoja, kad tarp
tautinės įtampos šaknys glu
di pasaulio padalinimo į lais
vą ir pavergtą, kaęl Sov. Są
junga visomis priemonėmis 
siekia tarptautinio pripažini
mo dabartiniam status quo 
Centro ir Rytų Europoje ir 
V. Vokietijos bei NATO likvi
davimo.

Jaunimo Organizavimas Susivienijime 
Randa Veikėjų Pritarimą“

Jaunuolių Komisijos pradėtas platesniu mastu jau
nimo organizavimas jau sulaukė gyvo pritarimo. Atei
na entuziastiškų atsiliepimų iš veikėjui pusės. Kai ku
rie jų daro papildomus pasiūlymus, kaip sustiprinti 
darbą jaunimo tarpe.

Štai neseniai gautas vieno veikėjų — S. Uždavinio 
iš Mass. laiškas, kuriame daroma sugestija parinkti 
porą jaunuolių, kurie apvažiuotų lietuvių kolonijas ir 
gyvu kontaktu su jaunimu sustiprintų jų visų susirūpi
nimą lietuviška veikla. Yra pagrystai manoma, kad 
jaunimas trokšdamas įsijungti į lietuvišką darbą grei
čiausia pasirinks Susivienijimą — bendrin, lietuviška 
organizaciją, kurioje sutelpa įvairių pažiūrų ir įsitiki
nimų lietuviai ir lietuvių kilmės žmonės.

Jaunimui prieinamiausią organizacija
Šių dienų jaunuoliams dažniausia .nelabai rupi pa

skutiniais metais .stipriai lietuvių visuomenėje pasireiš
kęs pasiskirstymas srovėmis ir partijomis. Tad jau
nuoliui, kuris pirmučiausia rūpinasi palaikyti lietuviš
ką darbą, neabejotinai parankiausias bus Susivieniji
mas.

O svarbiausia, dabartiniame amžiuje yra vertina
mos praktinės naudos kurių tikimasi iš visuomeninių 
organizacijų. Susivienijimas kaip tik savo veiklos f>a- 
grinde turi praktines naudas ir apdraudas, kurios su
daro tam tikrą apsaugą lietuvių gyvenime. Todėl jau
nimo tarpe .neabejotinai galima rasti pritarimą, jeigu 
tinkamai jiems išaiškinti Susivienijimo reikšmę esamo- 
se sąlygose musų žmonių gyvenime.
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Šį mėnesį Toronte vyko Kanados stalo tęniso pirmi- 
nybės. Pirmą vietą ir Kanados meisterės vardą laimėjo 
Sofija Karperavičiutė. Sofija, kurios du broliai yra Susi
vienijimo jaunimo kuopos nariai, irgi įsijungė į broliškas 
SLA eiles. Ją prirašė energinga organizatorė L. Ricke- 
vičienė. Linkime naujai Kanados meisterei ilgai šį titulą 
išlaikyti. J. Budrys.
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už 
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sene- 
laiku 
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unijos atstovais. Streikas tę
siamas ne vien dėl didesnio 
atlyginimo darbininkams 
darbą, bet ir dėl naujo 
trakto pasirašymo, nes 
sis kontraktas greitu 
pasibaigs. Jeigu šiuose
tarimuose nebus susitarta ir 
streikas baigtas, tai Teisin
gumo Departamentas pasiruo
šęs abi puses patraukti į fc- 
deralinį teismą. Iš Washing- 
tono pranešama, kad valdžios 
advokatai jau turi paruošę 
dokumentus pagal Taft-Hart- 
ley įstatymą gaut indžiokšiną, 
jeigu tik prezidentas tam pri
tars, tada teismas padarys 
nuosprendį dėl kompanijos ir 
unijos, , ir darbininkai turės 
grįžti darban.

Streikuoja virš šešių tuks-

tančių darbininkų, kurie nuo 
streiko pradžios jau neteko 
virš septynių milijonų dolerių 
atlyginimo už darbą. Ko strei
kas ilgiau tęsis, tuo bus di
desni nuostoliai darbininkams. 
Streiko baigimu susirūpinę ir 
gubernatoriai tų valstijų, ku
riose randasi plieno išdirbinių 
fabrikai. :

Prezidento sveikata 
eina geryn

Prezidentas Eisenhow e r i s 
dėl šalčio nesijautė gerai ir 
dėl tos priežasties išvyko į 
Palm Spring California svei
katai pataisyti. Iš Baltųjų 
Rūmų pranešama, kad sausas 
Kalifornijos oras veikia į pre
zidento turimą šaltį ir us bai
gia jį nugalėti.

Sovietinės agresijos prieš 
Lietuvą klausimu kalbėjo ir 
rezoliuciją pateikė dr. A. Tri-. 
makas. Rezoliucijoje PEV Sei
mas ne tik pasmerkia, Sov. 
Sąjungos agresiją, apgaulę ir 
dviveidiškumą Baltijos valsty
bių atžvilgiu, bet ir pareiškia 
kitų seimo narių solidarumą 
bendroje laisvės kovoje.

Sov. Są-

De Gaulle patenkintas 
pasitarimais

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle patenkintas prezidento 
Ei8enhowerio ir Sovietų mi
nisterio pirmininko Chrušče
vo pasitarimais. Jis pareiškė, 
kad dviejų galingųjų valsty
bių vyrų pasitarimas yra 
svarbus. De Gaulle mano, kad 
panašus pasitarimai ir ateity
je bus tęsiami ir diskusijų ke
liu bus sprendžiami tarptau
tiniai reikalai. Tokie pasitari
mai veda prie pasaulinės tai
kos, pareiškė prezidentas de 
Gaulle.

Prezidentas pataria 
baigti streiką

Plieno darbininkų streikas 
tęsiasi arti trys mėnesiai. Per 
tą ilgoką laiką nepriėjus prie 
susitarimo ir streiko pabaigos 
nesimatant, prezidentas Eisen- 
hovveris pp ilgo laukimo tarė
si su plieno išdirbimo kompa
nijų ir plieno unijos atstovais 
dėl greitesnio streiko baigi
mo. Jis ragino abiejų pusių 
atstovus susitarti ii’ baigti 
streiką.

Pasikalbėjime su abiejų pu
sių, plieno kompanijos ir uni
jos atstovais, prezidentas pa
reiškė, jeigu nebus greitu 
laiku susitarta ir baigtas 
streikas, jis panaudos Taft- 
Hartley įstatymą streiko bai
gimui. Po tokio prezidento 
Eisenhovverio griežto pareiš
kimo, rašant šiuos žodžius 
Pittsburghe prasidėjo pasita
rimai kompanijos atstovų su

PEV SEIMO ŠEŠTOJI SESIJA
I

Rugsėjo 29-30 dienomis 
Nevv Yorke prasidėjo Paverg
tųjų Europos Valstybių Sei
mo šeštoji sesija. Seimo tiks
las: “Dirbti pavergtoms Cen
tro ir Rytų Europos valsty
bėms iš komunistinės diktatū
ros ir sovietinio viešpatavimo 
išlaisvinti” pastarojo meto 
tarptautiniuose santyki u o s e 
nėra populiarus. Ir, kaip dis
kusijose dėl PEV Seimo arti
miausios veiklos vienas atsto
vas pastebėjo, nuo 1958. I. 
13. prezidento Eisenhovverio 
laiško tuometiniam So v i e t ų 
Sąjungos premjerui Bulgani- 
nui Vakarų laisvųjų valstybių 
santykiavimo su Sov. Sąjun
ga Centro ir Rytų Europos 
valstybių byla įsakmiai nebū
to prisiminta. Jungtinės Tau
tos vietoj Vengrijos bylos sa
vo darbotvarkei pasirinko 
Chruščevo propagandą. Labai 
taikliai Lietuvos Delegacijos

prieš Suomiją

pirmininkas V. Sidzikauskas, 
savo kalboje prisiminęs žene- 
viškos Tautų Sąjungos nusis
tatymą ir sprendimą Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu ryšium su 
jos agresija
1939 metais ir sugretinęs su 
New Yorko Jungtinių Tautų 
politika Sov.' Sąjungos atžvil
giu, pabrėžė: “Koks didingas 
tikro valstybės masto vyrų 
politinės išminties ir drąsos 
pavyzdys paraližuoja pa
saulinei organizacijai anoj pu
sėj gatvės” (JT skersai gat
vės nuo PEV Seimo posėdžių 
salės). Tai vis reiškiniai ne
drąsiną PEV Seimo tikslų sie
kimą. Tačiau realus esamos 
tarptautinės .padėties suvoki
mas PEV Seimo neapkrėtė 
nei defetizmu, nei juoba des
peracija. Atvirkščiai, tatai tik 
dar labiau iškėlė visų sovietų 
pavergtųjų valstybių vieningo
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Teksaso ar Arizonos

Lictuva 
Sąjungos 
kad Sov. 
to priva-

Chruščevas 
tai istorinis

Lietuvos delegacijos pirmi- 
ftinkas savo tarptautines pa
dėties apžvalgoje išsamiau 
analizavo Kremliaus politiką 
apskritai ir konkrečiai palie
tė Sovietų Sąjungos-Lietuvos 
santykius. V. Sidzikauskas 
atkirto Chruščevui dėl šio pa
stangų Lietuvos
jungos santykius lyginti J. 
A. V.
santykius. 700 metų Lietuvos 
valstybės istorijos Chrušče
vas savo lėkštu melu iš gyve
nimo negali ištrinti. Sovietai 
savo agresiją Lietuvoje pra
džioje aiškino, kad 
pati norėjusi Sov. 
praryjimo, vėliau — 
Sąjungos saugumas 
Įėjęs, pagaliau, 
paskelbia, kad
būtinumas sovietinei sistemai 
ryti nepriklausomus kraštus 
ir kad ateityje busiąs visas 
laisvas pasaulis prarytas. 
1940. 7. 2. Maskvoje tuome
tinis Sovietų Sąjungos pre
mjeras Molotovas marioneti
niam okup. Lietuvos užsienio 
reikalų ministeriui prof. Kre- 
vei-Mickevičiui tarp kitko pa
sakė: “Lietuva negali būti iš
imtis. Lietuvos ateitis pri
klausys nuo visos Europos li
kimo”. Tikrai yra
kad Lietuvos tragedija 
tik atskiras reiškinys, 
glaudžiai susijęs su viso 
vojo pasaulio likimu.

PEV Seimo pirmininku iš
rinktas P. 
kija), vice 
dzikauskas 
Sekretorius
nija), Gen. Sekretoriaus pa
vaduotoju N. Cotta (Albani
ja).

faktas, 
njjra 
bet 

lais-

Ženki (Cekoslova- 
pirmininku V. Si- 

(Lietuva), Gen. 
B. Coste (Rumu-
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Laimėsime tik pastoviu darbu
Bet aplamai jaunimo organizavimas gali biri sėk

mingas, jeigu padarytoji SLA Centre pradžia bus visų 
musų veikėjų, visose lietuvių kolonijose vienodu uolu
mu palaikoma ir pastoviai vykdoma. Jeigu dabar vyk
domi jaunimo organizavimo žygiai padarė musų veikė
jams gyvą. įspūdį, tai reikia tikėtis, jog busimos pasek
mės bus geros ir džiuginančios.
Apskričiai ir kuopos turėtų parinkti 
atskirus jaunimo organizatorius

Praktiškai norėdami jaunimo reikalu daugiau nu
veikti, turime pasistengti, kad Į jaunuolių organizavi
mą Įsijungtų k rėk galima daugiau veikėjų. Mums rupi 
.IK' tik suorganizuoti jaunimo kuopas, bet mums dar 
svarbiau, kad tos kuopos parodytų platesnę veiklą, ku
ri butų naudinga ir svarbi visiems lietuviams jaumio- 

•lianis. Atsiminkime, kad žymesnių rezultatų mes pa
sieksime tik gerai suplanuotu darbu. Kiekvienoje vie
tovėje atsiranda savotiškos sąlygos ir aplinkybės. Tad 
labai butų gerai, jeigu jaunimo reikalais veikėjai Tė
vynėje pasistengtų parašyti savo pastabas ir iškeltų sa
vo praktiškas .sumanymus.
Jaunimo klausimu padarykime savo pastabas

Jaunimo organizavimo reikalas toks svarbus ir 
reikšmingas visai lietuvių ateičiai ir busimai lietuviškai 
veiklai, kad mes nuolatos turime jaunimo klausimą tu
rėti prieš savo akis, niekados jo napleisti ir neužmirš
ti.

• • • •Gal būt ne pro šalį butų padaryti anketa Silsi vieni
jimo veikėjų tarpi1 apie darbą jaunimo /tarpe. Bet kol 
kas bus labai gerai, jeigu musu veikėjai laisva itnicioly- 
ba, sava nova plačiau savam organe pasisakys jauninto 
reikalu — šiuo tiesiog degančios svarbos klausimu. 
Tilo būdu mes atkreipsime į jį visų dėmesį ir neabejo
tinai iškelsime nemaža naudingų minčių, kuriomis atei
tyje galėsime pasinaudoti.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Lietuvos mokslininkai tarp

tautiniuose kongresuose. — 
Tarptautiniame geologų kon
grese Kopenhagoje kitais me
tais dalyvaus ir kai kurie Lie
tuvos mokslininkai. Jų paskai
tų temos numatytos tokios: 
“Lietuvos geologinė sąranga”, 
“Naujausi žemės plutos jude
siai Pabaltijyje” ir kt. Lietu
vos mokslininkų paskaitos bus

atspausdintos lietuvių, rusų ir 
anglų kalbomis ir įteiktos kon
greso dalyviams, 
mokslininkai ’ taip 
vaus tarptautiniame 
kų kongrese.

----- o------
Kampanija prieš studentus, 

nenorinčius eiti į dirbtuves ir 
kolchozus, varoma Lietuvos 
komunistinėje spaudoje. Jie 
laikomi “buržuazinės praeities 
žmonėmis”. Vilniaus “Tiesos” 
šie jaunimo sluoksniai vadi
nami “piktžaizdėmis” ir “bro-

Č r'’’,1’, '
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Lietuvos 
pat daly- 
geografi-
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SLA Reikalai ir Veikla
Susivienijimo Dešimtoji Apskritis 

Šaukia Metinį Suvažiavimą
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje dešimtoji apskritis šau

kia apskrities ribose gyvuojančių atstovų metinį suvažiavimą 
šių metų spalio mėn. 18 dieną, 1 valandą po pietų, prie p. Mit
kų, 2800 So. Chicago Avenue, South Milvvaukee, Wisconsin. 
Maloniai kviečiami visi 10-tos apskrities ribose gyvuojančių 
kuopų išrinktieji atstovai suvažiuoti aukščiau paminėtu laiku.

Suvažiavę tarsimės kaip ir kokiomis priemonėmis dirbti 
labui Susivienijimui Lietuvių Amerikoje, kad savo veiklos da
viniais patys butume patenkinti ir naudą suteiktumem organi
zacijai.

M. Kasparaitis,
SLA 10-tos apskrities sekretorius, 

' 1827 Linden Avė., Racine, Wis.

Susivienijimo Ketvirtosios Apskrities 
Metiniam Suvažiavimui Artėjant

Susivienijimo organe Tėvy
nėje pastebėjau SLA ketvir
tosios apskrities, gyvuojan
čios Connecticut valstijoje, 
valdybos pranešimą apie ap
skrities metinį suvažiavimą, 
kuris įvyks šių metų spalio 
mėnesio 25 dieną mieste Hart
ford, Conn. Apskrities valdy
ba prašo visas apskrities ri
bose gyvuojančias kuopas iš
rinkti delegatus ir prisiųst su
važiavimam Labai gerai, kad 
veiklioji apskrities valdyba 
laiku padarė pranešimą, tai 
kuopos galės savo susirinki
muose tą svarbų reikalą ap
svarstyti ir išrinkti delegatus.

Bet aš, kaip tas nenuora
ma, arti stovintis .prie apskri
ties valdybos, noriu pridėti ir 
savo trigrašį, manydamas, 
kad apskrities valdybos nariai 
už tai nepyks.

Susivienijimo ketvirtoji ap
skritis gyvuoja jau daugiau 
40 m.etų, jos suvažiavimai į- 
vyksta vieną kartą į metus 
ir kiekvieną kartą laikomi ki
tame mieste. Šiemet atėjo ei
lė Hartfordui, tai vietinės 
kuopos delegatams . nereikės 
..... — I i ...  - ■■ ■! ■■■ 
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kitur važiuoti, kaip kad bū
davo per praeitus kelis metus. 
Suvažiavimas įvyks Lietuvių 
Klubo salėje, 227 Lavcrence 
Street. Po suvažiavimui bus 
suruošta pobūvis su užkan
džiais ir gėrimais delegatų ir 
svečių pavaišinimui po sun
kaus dienos darbo posėdžiuo
se. Vaišių lėšas jau kelinti 
metai apmoka apskritis, bet 
jas paruošia tos kuopos na
riai ir narės, kurios mieste 
suvažiavimas įvyksta. Todėl 
šiemet prisieis vaišių ruošimu 
pasirūpinti Hartforde gyvuo
jančios kuopos nariams ir na
rėms. Hartfordo kuopa, kiek 
man žinoma, turi energingų 
ir gabių moterų ir vyrų, tai 
nebus bėdos su vaišių suruo
šimu, tik reikia iš anksto apie 
tai pranešti, o jos ir jie su 
mielu noru paruoš vaišes iš 
įvairių užkandžių ir gėrimų, 
kad dalyviai ir dalyvės butų 
patenkinti.

Iš praeities man gerai žino
ma, kad ketvirtosios apskri
ties metiniai suvažiavimai bū
davo gausus dalyviais, juose 
būdavo pareiškiama įvairių 
minčių, padaroma naujų gerų 
organizacijai nutarimų, kurie 
būdavo vykdomi apskrities 
kuopų. Beveik kiekviename 
suvažiavime būdavo pasiūly
mų, apsvarstymų ir padaryta 
nutarimas visomis jėgomis 
ugdyti organizaciją nariais. 
Esu tikras, kad ir šiame su
važiavime bus aptarta apskri
ties, kuopų ir visos organiza
cijos reikalai. Tokią nuomonę 
aš pareiškiu dėl to, kad gerai 
pažįstu dabartinius apskrities 
valdyboje esančius žmones, o 
taipgi pažįstu visus apskri
ties ribose gyvuojančių kuo
pų veikėjus, kad jiems vi
siems rupi savosios organiza
cijos reikalai. Jie daugelį me
tų jai dirbo, dabar dirba ir 
pasirįžę dirbti ateityje.

Hartfordo miestas yra be
veik pačiam vidury Connecti
cut valstijos, tai iš kitų apy
linkėse gyvuojančių kuopų 
delegatams 'bus patogu suva
žiuoti, tad reikia tikėtis gau
saus būrio delegatų ir svečių, 
ypač vietinių lietuvių ir lietu
vaičių. Svečiai ir viešnios tu
rės patariamą balsą, galės 
pareikšti savo nuomones Su
sivienijimo reikalais, pasiūlyti 
gerus sumanymus, kurie bus 
mielai priimti ir apkalbėti.

Vienas ilgametis Susivieniji
mo veikėjas neseniai man pa
reiškė, kad apskrities suva
žiavimai prieš kelis metus bū
davo gausus delegatais ir sve
čiais. Jis dar pridėjo- “Aš 
nežinau kodėl paskutiniais ke
liais metais į suvažiavimus 
nesuvažiuoja tiek delegatų, 
kiek suvažiuodavo pirmiau”.

Aš jam paaiškinau, kad se
kamas suvažiavimas nei kiek 
nebus mažesnis delegatų ir 
svečių skaičium, kokie būdavo 
prieš kelis metus. Aš dėsiu 
visas galimas pastangas, pa
reiškiau jam, kad suvažiavi
mas butų tikrai gausus dele- 
getais. Tad ir šį raštą rašau

TĖVYNĖ

tik dėl to, kad patenkinti tą 
ilgametį veikėją ir padaryti 
skaitlingą suvažiavimą.

Todėl gerbiamieji kuopų 
pareigūnai, pasistenkite savo 
kuopų susirinkimuose išrinkti 
kuodaugiausia delegatų ir į- 
pareigoti juos (būtinai daly
vauti šiame metiniame ketvir
tosios apskrities suvažiavime.

Iki malonaus pasimatymo 
suvažiavime spalio mėnesio 25 
dieną, Hartford, Conn.

Valdybos Draugas.

Toronto SLA 236 
Kuopos [kūrimas

Priežastys, kurios vertė į- 
kurti Toronte . Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje kuopą, 
buvo kelios. Svarbiausia jų, 
tai Kanados lietuvių pašalpi- 
nės draugijos, pasivadinusios 
Sūnų ir Dukterų vardu proko
munistinė veikla vietinių lie- 

. tuvių tarpe.
Į . 1926-30 metų laikotarpy, 

nauja lietuvių imigracijos 
banga Kanadon, gausiai pa
pildė Sūnų ir Dukterų drau
gijos eiles. Daugumas naujų
jų narių galvojo, kad be šal
pos nelaimės atvejuje čia bus 
galima išvystyti grynai lietu
višką kultūrinę veiklą. Bet 
taip galvojančių buvo labai 
apsirikta. Sūnų ir Dukterų 
draugijos vadovybė patriotiš
kai galvojančius narius pra
dėjo rūšiuoti į gerus ir blo
gus. Vieni jų buvo laikinai 
suspenduojami, o kiti tiesiog 
pašalinami. Ypač draugijos 
valdyba griežtai šalindavo 
tuos narius, kurie atvirai 
priešinosi komunistinėms ten
dencijoms.

Tokių faktą akivaizdoje ir 
kilo mintis steigti • Toronte S.
L. A. kuopą, kadangi šios or
ganizacijos fraternalinė ir 
tautiniai lietuviška kultūrinė 
veikla Kanados lietuviams bu
vo gerai žinoma iš Amerikos 
lietuvių spaudos.

1934 m. šių eilučių autorius 
pradėjo susirašinėti su tuo
metine SLA Centro Valdybos 
sekretore P. Jurgeliute, iš ku
rios buvo gautos informaci
jos kuopos steigimo reikalu. 
Tų pat metų spalio 7 dieną 
Jono ir Onos Indrelių namuo
se buvo sukviestas steigiama
sis kuopos susirinkimas.

Pirmaisiais naciais įstojo 
Jonas ir Ona Indreliai, Augu
stas ir Elzbieta Frenzeliai, 
Justas Juška, Viktoras ir Ona 
Dagiliai, Adomas ir Ona Ku- 
niučiai, Jonas ir Marija F. 
Yokubynai. Po kurio laiko 
kuopos nariais tapo: Antanas 
ir (Bronė Kavaliūnai ir Stasė 
Bieliauskienė

Šis būrelis entuziastų padė
jo pagrindus tolimesnei kuo
pos egzistencijai ir veiklai

Pirmąją kuopos valdybą su
darė: pirm. J. Yokubynas, 
vice pirm. J. Juška, protokolų 
sekr. V. Dagilis, finansų sekr. 
O. Indrelienė (šias pareigas 
ji ir dabar tebeina), iždin. ir 
organizatorius A. Frenzelis. 
. Prieš 25 metus suminėti S. 

L. A. 236 kuopos pionieriai 
buvo pačiame savo amžiaus 
žydėjime, kupini energijos ir 
ryžto, mėgstą dainą, meną ir 
bendrai kultūrinę lietuvišką 
veiklą. Tąja linkme ir buvo 
nustatytos darbo gairės. Be 
neretai rengiamų vakarėlių su 
vaidinimais ar kitomis kultū
rinėmis pramogomis, kiekvie
nais metais kuopa ruošdavo 
Toronto lietuviškajai visuo
menei iškilmingus Vasario 16 
dienos minėjimus. Kad priau
gančioji karta nepamirštų sa
vo gimtosios kalbos, susirū
pinta lietuviškos mokyklėlės 
stegimu. Tam įgyvendinti iš 
SLA Centro gauta finansinė 
pagalba, o iš Lietuvoje veiku
sios Draugijos Užsienio Lie
tuviams Remti atėjo parama

Spalio 9, 1959
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Sveikatos skyrius
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 DOMINI KO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. A. MONTVIDAS, Chicago, Illinois

Nutukimas
Yra nustatytos skaitliniu lentelės, 

kurios rodo kokio aukščio žmogus nor
maliai. privalo sverti. Jas galima gauti 
vaistinėse, klinikose ir kitur. Jos nėra 
absoliučios, ,nes tokio pat ūgio vieni lin
kę yra. to, atletiškas, raumeningas žmo
gus, nors išrodo liesas, sveria daugiau, 
negu lašiniais apaugusi s.

Vienas sveikas ir tikras būdas išvengi 
nutukimo yra šis: nevalgyk daugiau ne
gu reikia. Tas reikalas priklauso nuo to, 
kiek energijos suvaitoji per dieną: kaip 
sunkiai dirbi, kiek vaikščioji, šoki, auto
mobilį vairuoji ir tt. Aš esu tinginys: 
galvoju, skaitau, pacientus apklausinėju 
ir paegzaminuoju, todėl valgau tris sy
kius mažiau už angį iii kroviką. Tokių 
tinginių yra pilnos raštinės. Tunka 
daktarai, advokatai, politikieriai, klebo
nai ir uždarbingus vyrus pasigavusius 
moterys. Tunka ir sėkmingi- biznieriai, 
kuriems valgis pasidaro svarbiausias gy
venimo tikslas.

Aš nesu neišmintingo liesumo šali
ninkas. Be kaulų ir- odos reikia turėti ir

vadovėliais ir knygomis. Šio 
rašinio autorius buvo mokyk
lėlės organizacinio komiteto 
pirmininkas.

Tenka pastebėti, kad mo
kyklėlės įsteigimas tuometi
nėse sąlygose nebuvo lengvai 
sprendžiamas reikalas. Mo
kyklai buvo reikalinga ne 
vien vadovėlių ir mokytojų, 
bet svarbiausia — mokinių! 
Pradėta lankyti šeimas, turin
čias mokyklinio amžiaus vai
kų, prašant tėvus leisti vai
kučius į steigiamą mokyklėlę 
mokintis lietuviško rašto. Čia 
susidurta su nelaukta kliūti
mi. Kaikurie tėvai griežtai 
reikalavo, kad mokyklėlėje 
butų dėstoma ir tikyba, kiti 
gi buvo prieš tokį reikalavi
mą. Tačiau dėka tuometinio 
šv. Jono Kr. parapijos klebo
no kun. Barono šis reikalas 
buvo palankiai išspręstas.

SLA Toronto 236 kuopa vi
suomet buvo jautri ir tėvynės 
Lietuvos reikalais. Kuopa 
1939 m. aukojo Klaipėdos pa
bėgėliams paremti. 1940 me
tais .Lietuvai atgavus sostinę 
Vilnių, aukojo Vilniaus kraš
to reikalams.

Daug gražių prisiminimų iš 
bendradarbiavimo 1 su SLA 
Centru, iš daugelio šios kilnios 
organizacijos seimų, kuriuose 
tekdavo dalyvauti kuopos at
stovu. O kiek įvairių įvykių 
savoje kuopoje! Gaila, kad iš
tiktas ligos jau kelinti metai 
nebeturiu galimybės aktyviai 
reikštis kuopos veikloje, ku
rios eilėse prabėgo tiek daug 
gražaus laiko ir kūrybingo 
darbo.

Norėčiau pareikšti pagarbą 
SLA Toronto 236 kuopos val
dybai ir nariams, kurie su pa
siryžimu dirba savosios kuo
pos ir viso Susivienijimo la
bui, tuo prisidėdami prie lie
tuviškų idėjų įgyvendinimo.

Lai antrieji 25 metai bus 
lengvesti ir našesni! (T. Ž.)

Jonas Yokubynas.

Lawrence, Mass.

SLA 41 KUOPOS
narių susirinkimas įvyks šių 
metų spalio mėn. 18 dieną, 
1:30 valandą po pietų, LPK 
svetainėje, 41 Berkeley St.

Visi kuopos nariai ir narės 
dalyvaukite šiame susirinki
me ir užsimokėkite mėnesines

duokles, kad neliktumėt sus
penduoti.

Taipgi įsitėmykite, kad ir 
toliau susirinkimai bus laiko
mi trečią sekmadienį kiekvie
no mėnesio, 1:30 valandą po 
pietų. Visu$ kviečia SLA 41 
kuopos valdyba.

A. Yukno,
SLA 41 kuopos sekr.

Toronto, Canada

Ruošiamas Pobūvis Sofijai 
Kasperavičiui*! Pagerbti

Prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 236 kuopos vei
kiantis jaunuolių būrelis š. m. 
spalio 12 dieną, pirmadienį 

. (Kanadoje ši diena yra Padė
kos diena) ruošia arbatėlę 
naujai Kanados stalo teniso 
meisterei S. Kasperavičiutei 
pagerbti. Arbatėlė įvyks šv. 
Jono Krikštytojo parapijos 
salėje 6 valandą vakare. Visi 
kuopos nariai, bičiuliai ir rė
mėjai maloniai kviečiami at
silankyti.

J. Budrys, 
SLA 236 kuopos sekr.

Pittston, Pa.

SLA 7-TOS KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks spa
lio mėn. 11 dieną, 2-rą valan
dą po pietų, Lietuvių Piliečių 
Klubo svetainėje. Visi kuopos 
nariai ir narės kviečiami at- 
silankytiį į susirinkimą.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

Rastas Įdomus Lietuvos 
Socialdemokratų Atsi

šaukimas iš 1898 Metų
Dortmundo archyve “West- 

falisch-Niederrheinisches In- 
stitut fur Zeitungsforschung” 
(Vokietijos socialdemokr a t ų 
laikraščio “Vorwarts” kom
plektuose, 1898 metų lapkri
čio 22 dienos numeryje) ras
tas ištisai atspausdintas Lie
tuvos socialdemokratų parti
jos atsišaukimas ryšium su 
Muravjovo (koriko) pamink
lo Vilniuje atidarymu. Atsi
šaukime nušviečiamas Lietu
vos engėjo Muravjovo vaid
muo ir caristinė priespauda 
Lietuvoje. Atsišaukimas pa
brėžia nepalenkiamą lietuvių 
tautos laisvės siekimą ir rei

“mėsos”. Amerikos mergos, net ir bo
bos, ruko cigaretes, geria. 3 juodos kavos 
puodukus pusryčiams; biskutj užsikanda 
per vis.ą dienų, ir niilionai išrodo lyg gil
tinės, tik nudažytais veidais, lupomis ir 
antakiais. Tai jau liesumo krašluti.ny- 
bė. Jos badauja ir yra linkusios tuo ir 
kitrana apsirgti.

Keblu yra uenulukti ir suliesėti 
tiems, kurie netoli visuomet yra r. imi e. 
Valgis čia pat. Ką jie nedaro, vis kažko 
trūksta. Eina užkandžiauti .sykį, kitą, 
trečią. Tr ima. tukti.

Gydytojai pataria, kiek valgyti, ką 
valgyti ir ko vengti, kad išvengus tuki
mo arba ji sumažinus,
užrašo apetito suvaldymui, 
ra patartini, 
valdyti.e

) vairus 
virpinančias 
pa.bukl.us svorio sumažinimui. Kiti par
duoda stebuklingus maistus ir patentuo
tus vaistus. Žmonės, išmeta milionus 
doleriu kas metai ant šitų humbuku.

<7 C C

Jau ir valdžia pradėjo šituos “makle
rius” gaudyti.

Kartais ir vaistu
C-

Vaistai nū-
Reikia išmokti apetitą su-

kalauja Lietuvai pilnos savi
valdos. E.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių

PARENGIMAI
o

Chicago, Illinois. — Susi
vienijimo 208 pirmosios mo
terų kuopos rudeninė pramo
ga, žaislų ir kauliukų vakaras 
įvyks spalio mėnesio 15 die
ną, Dariaus-Girėno svetainė
je. Rengėjos kviečia Susivie
nijimo narius ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti parengime ir links
mai, drauge su 208 kuopos 
narėms praleisti laiką. Šios 
kuopos parengimai visuomet 
būna draugiško pobūdžio ir 
dalyviai būna patenkinti.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje pirmosios apskrities 
metinis suvažiavimas šaukia
mas šių metų spalio mėn. 18 
dieną, sekmadienį, Lith’s Klu
bo patalpose, 215 North Ma
in Street, Shenandoah, Pa. 
Pradžia pirmą valandą po pie
tų. Apskrities sekretorė pra
šo visas pirmosios apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti atitinkamą skaičių 
delegatų ir priųsti suvažiavi
mam Patenkinkite sekretorės 
prašymą.

Susivienijimo Lietuvių Xme- 
rik<S^ ketvirtosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas šaukiamas šių metų 
spalio mėn.25 dieną, 10:30 va- 
lantą ryte, Lietuvių Klubo sa
lėje, 227 Lawrence Street, 
Hartford, Conn. Apskrities 
sekretorius prašo apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti delegatus ir prisiųsti 
suvažiaviman, taipgi sekreto
rius prašo kuopų pranešti iki 
20. dienai spalio kiek kurios 
kuopos delegatų dalyvaus su
važiavime.

Tironto, Canada. — Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
236 kuopos ruošiamas paren
gimas atžymėjimui 25 metų 
kuopos gyvavimo sukakties 
įvyks šių metų spalio mėn. 31 
dieną, Prisikėlimo parapijos 
salėje. Bus meninė ir kalbų 
programa. Kalbą pasakys Su
sivienijimo prezidentas Povi
las P. Dargis. Rengėjai kvie
čia vietinius ir apylinkėse gy
venančius SLA narius ir ge
ros valios lietuvius dalyvauti 
ir linksmai praleisti šeštadie
nio vakarą.

Susivienijimo narių pareiga 
lankyti kuopų ir apskričių su
ruoštus parengimus ir ragin
ti savo draugus ir pažįstamus 
juos lankyti.

r

St. CatherlnM, Ont.
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TAI BUVO PRIEŠ 10 METŲ
1949 metais spalių mėn. 2 

dienos ryte, saulei gan aukš
tai jau pakilus ilgiausias 
traukinys, pasiekęs Bremer- 
baven uostą, sustojo. Uoste 
stovėjo trys balti, lig gand
rai, laivai. Vienas iš jų, t. y. 
Gen. Merch Brandt Stewart 
buvo skirtas mums. Pagal iš 
anksto mums išduotus nume
rius buvome suleisti į laivą ir 
užėmėme savo vietas pagal iš 
anksto paskirstytas ir lipant 
į laivą įduotas, maisto korte
les. Daugelis iš musų, dar ne
buvo keliavęs laivu ir net ne
galėjo sau išsivaizduoti, kaip 
jis galės į jį pakliūti. Dau
giausiai baiminosi tie, kurie 
rankose, vietoje vieno turėjo 
du bagažus. Buvo šnekama, 
kad kas tik turės daugiau, ne
gu kad vieną bagažą, bus at
imtas ir į vandenį įmestas. 
Bet laime nepasitvirtino šis 
dalikas.

Laivas sutalpino 1263 D. P. 
Jų tarpe 192 lietuvius.

Visi mes buvome linksmi ir 
patenkinti, nes keliaujame į 
Dėdės Šamo žemę.

15 valandą musų laivas 
pradeda judėti ir atsipalai
duoja nuo Vokietijos ir tuo 
pačiu — Europos krantų. 
Nors musų išvykstančiųjų vi
sų buvo vienas ir tas pats 
tikslas, kaip galima greičiau 
kur nors išemigruoti ir atsi
palaiduoti to stovyklinio gy
venimo ir tuo pačiu nuo Vo
kietijos. Tačiau laivui atsis- 
kirus nuo kranto ne vienam 
akyse pasirodė ašara. Anks
čiau, nors ir sunkiai gyvenda
mi, bet visi kaip vienas tikė
jo, gal kaip nors kitaip virs, 
gal Lietuva vėl laisva bus ir 
ne esant kitokių priemonių vi
si buvo pasiryžę nors 
čiomis keliauti 
laidavus laivui 
dabar visi jau
pranta, nors ir laisva Lietu
va vėl bus, bet jie jau pėsčio
mis jos niekas nepasieks.

Vakare pas vieną bei kitą 
jau pradeda rodytis juros li
gos žymės. Spalio mėn. 3 die
ną artinantis mums prie Ang
lijos krantų įkrenta į vande
nį žmogus (išsivaizduoja
mas) . Išmetamas gelbėjimo 
ratas, nuleidžiama valtis, pa
gaunamas ir ištrau k i a m a s 
skenduolis.

13 valandą mes pasiekiame 
Anglijos uostą. Čia pasikeičia
ma pašto korespondencija ir 
Anglijos pakraščiais, Leman- 
šo sąsiauriu plaukiame At
lanto vandenyno link.

16 valandą sustaugia laivo 
sirenos
vienas bėgame į savo kajutes, 
apsivelkame gelbėjimo lieme
nimis ir renkamės ant denio 
ir iš anksto mums nurodytas 
vietas. Pavojus buvo padary
tas pratimo tikslu.

Po antros nakties vaizdas 
laive visai pasikeitė, links
mus ir šipsantys veidai pra
nyko. Pilnos pakampes ir de
nis prigriuvusių ir nuo juros 
ligos apsvaigusių žmonių. 
Dauguma iš jų vietoje Ame
rikos pradėjo važiuoti į Ry
gą.

Vėl pavojaus signalas. Vėl 
atliekamas gelbėjimo prati
mas. Atrodo, šis pratimas 
tam ir buvo padarytas, kad

namo, 
nuo 
mato

ir pės- 
Atsipa- 
kranto, 
ir su-

pavojus. Visi kaip

B

išjudinus žmones iš snaudulio 
ir jurų ligos.

Pasiekus Atlanto vandeny
ną pradingo musų sargai, 
mus lydėjusios žuvėdros ir 
jau daugiau nebebuvo maty
ti žvejų ir jų laivelių.

Vien tik dangus, vanduo ir 
debesys tesimatė. Saulutė,* 
kartais prasiskverbusi pro 
debesius parodo linksmą savo 
veidą, nusišypso ir vėl pasisle- 
lepia debesyse. Vandenynas 
kas kart šiausisi vis daugiau 
ir daugiau. Musų laivą lyg 
tą degtukų dėžutę supa ir mė
to šen. ir ten.

Spalio mėn. 4 dieną turime 
staigmeną. Išleidžiamas laive 
laikraštukas “Nevv Life”. Iš 
jo mes sužinome, kad musų 
laivas, dėl neramaus vandeny
no, keičia kryptį. Ir vietoje 
Bostono plaukia Nevv Yor- 
kan..Visi pralinksmėja. Vieni 
džiaugiasi, kad bus trumpes
nis kelias, nes važiuoja į 
Brooklyną ar Nevv Yorką. O 
kiti džiaugiasi, kad galėsią 
pamatyti garsią, Nevv Yorke 
stovinčią, Laisvės Statulą.

Diena po dienos mes slen
kame vis arčiau
merikos krantų. Vandenynas 
dar neramesnis 
ga po bangos eina ir net mu-

ir arčiau A-

darosi. Ban-

sų denį plauna.
Spalio mėn. 11 dieną ban

gos pranyksta ir musų laivas 
lyg kokia kūdra artinasi prie 
Amerikos krantų. Spalio mėn. 
12 dieną mes jau visai prie 
Nevv Yorko.

Gaila, ne tik kad musų nie
kas nepasitiko, bet ir į uos
tą įsileisti atsisako, šventė. 
Columbaus diena. Puiki die
na.-Saulutė lyg pavasarį, taip 
gražiai šildo ir šviečia, kad 
beveik visus žmones išviliojo 
į denį. Nebeserga jau niekas 
ir juros liga. Visi jau sveiki 
ir gerai jaučiasi.

"Vakare, dar nep a s i e k u s 
“Laisvės Statulos“ musų lai
vas išmėto inkarus ir susto
ja paskutiniam nakties poil
siui. • i

Prieš musų akis atsiveria 
neišpasakytai gražus regi
nys. Vienoje pusėje BrOokly- 
nas, o kitoje Nevv Yarkas. 
Miestas, laivai ir keltuvai eli
minuoti. Keltuvai iš vieno 
kranto kelia keleivius į kitą 
krantą. Apie mus aplinkui, 
kur tik nepažiūri, matosi mie
sto namų sueletai ir dangorai
žiai. Visur kur tik 
ri šviesa
kad net akys raibsta.

Vienas 
ko: “Ot 
kad mes 
me”.

nepažiu-. 
eliminuota, taip,

iš D. P. žiuri ir sa- 
dabar tai suprantu, 
laimes šalį pasiekė-

A. Grinius.

NUBLUKĘ ŽMONES
tenka skaityti laik- 
kad mirė vienišas

purvino guolio, kartais 
ant saujos šiaudų, ir tik 
mirties, valdžios pareigu- 
surado didelį turtą, pini-

Neretai 
raščiuose, 
senas vyras ar moteris, pa
liekant daug pinigų, kartais, 
net virš šimto tūkstančių. Mi
rė didžiausiam skurde, beveik 
nuo bado, gulint skuduruose 
ant 
net 
po 
nai
gus, vertybės popierius arba 
brangenybes, kurie paprastai 
būna paslėpti kamine, užkišti 
l>ur nors po pastoge, ar dar 
kokioj paslaptingoj vietoj.

Tokių žmonių psichologija 
susidėjo ne be priežasties. 
Greičiausiai, jie galutinai nu
sivylė žmonėmis ir įsitikino, 
kad ištikimiausias ir visagalis 
draugas

Kartą man teko 
su tokiais keistuoliais.

tai pinigai.
susidurti

Vienam iš Detroito 
miesčių randasi daugybė che
minių ir gazo fabrikų. Iš mil
žiniškų, aukštų kaminų dieną- 
naktį veržiasi liepsna ir ug
ningi kamuoliai kenksmingų 
dujų, juodais debesiais už
dengdami padengę. Čia pat 
teka menkas, niūrūs upeliu
kas, drumstu ir pajuodavusiu 
yandeniu. Oras tiek persisun
kęs kenksmingom dufjom, kad 
nepapratusiam sunku kvėpuo
ti ir išbūti tokioj atmosferoj 
nors trumpą laiką. Tikras 
pragaro vaizdas!...

Bet, ir čia gyvena žmonės, 
ir čia pristatyta nemažai na
melių. Tie, kurie ilgai dirbo 
tokiuose fabrikuose, apsipra
to ' su jų biauruoju kvapu ir 
visai jo nepastebi. Priešingai 
jis jiems atrodo gimtasis ir 
malonus.

Vienam tokiam 
tų fabrikų rajone, 
seni vyrai, Pilipas 
Jie yra namelio

prie-

namelyje, 
gyvena du 
ir Morkus, 
savininkai.

tai ir viskas. Grei-

naudinga 
amžiaus 

viską at-

nepripa-

Abudu dirbo karbino fabrike 
po 35 metus ir, būdami vien
mečiai ir neturėdami nei gi
minių, nei artimųjų, stipriai 
susidraugavo, nežiūrint dide
lio tarp jų skirtumo, i Pilipas 
— rusas, atvykęs revoliucijos 
laikais, aukšto ūgio, dideliais, 
suveltai^ plaukais, matyt — 
inteligentas, nors tą ir labai 
slepia. Jis jau baigė septy- 
niasdešimts metų, bet laikosi 
tiesiai ir atrodo dar stiprus, 
o Morkus — lietuvis, prastas 
žmogelis, net ir beraštis. Tas 
jau visai nusilpęs. Reti jo 
plaukučiai balti, kaip sniegas, 
ir stovi pasišiaušę, sudaryda
mi aplink galvą lyg šviesią 
karūnėlę, kokios būna paišo
mos aplink galvas šventųjų, 
o žvilgsnis — užgesęs ir be 
išraiškos. Jis visas dreba ir 
eidamas turi laikytis sienos. 
Kiekvienam, kuris jį pirmą 
kartą pamato, atrodo, kad jis 
tuojaus kris ir atiduos Dievu
liui dūšią. Bet taip visai nėra, 
nes penki metai atgal, Mor
kus atrodė dygiai taip, kaip 
ir dabar.

Pilipas visur pirmauja: Va
žinėja į miestą, sumoka mo
kesčius ir atlieka visus raš
tiškus reikalus,* Morkus
žiuri gaspadorystės, t. y. ož
kos ir keturių kačių, kurios 
visuomet sėdi ant stalo, o žie
mos laiku — ant pečiaus.

Sutaupąs jie laiko namuo
se, nedegamojoj 
kiek tų sutaupų 
apart jų, nežino, 
nemažai, nes jie
mą taupo ir gyvena daugiau 
negu biednai.

Elektros šviesos jie neturi, 
o kuomet reikia — degina 
žvakę, įkištą į senovišką, pa
juodavusį liktorių. Žvakės 
liepsna dreba ir tuomet jų 
fantastiški šešėliai juda ir sie
kia iki lubų. Jokios kalbos

tarp savęs jie neturi ir visą 
laiką tyli. Paprastai eina gul
ti, kaip sutemsta.

Vandentiekio neturi, vande
nį semia iš upeliuko. Gal būt 
sveikatos žvilgsniu, o grei
čiausia. — dėl skupumo, jie 
nevartoja nei baltos duonos, 
nei cukraus, nei mėsos, o pie
tų —- niekuomet neverda. Už- 
valgo bulvių, virtų su lupi- 
nom, pagraužia juodos duo
nos sausainių, atsigeria ožkos 
pieno,
čiausiai dėl noro ilgai ’ gyvent, 
Pilipas nustatė tokią dietą, 
bet nežinia, ar tai 
sveikatai, nes jų 
žmonės, valgydami 
rodo daug geriau.

Bet, ko jie visai
žįsta, tai švaros. Savo ketu
rių kambarių namelįo jie ne
valė nuo pastatymo dienos. 
Langai taip uždulkinti, kad 
vos praleidžia trupučiuką 
Šviesos. Spalvos sienų negali
ma suprast, nors atrodo, jos 
turėjo būt žalios. Ant grindų 
tiek žemės, kad galima butų 
sodint daržoves. Nors yra 
sandėlis, kur galima butų vis
ką sudėt, kambariukai užver
sti tuščiais aviliais, bačkom 
ir kitais rakandais, nes jie 
viską suneša į namus, ką tik 
randa išmesta ant “alėjos”. 
Indai bei stalas niekuomet ne 
'valomi ir nešluostomi. Nors, 
tiesa, visų indų — du geleži
niai kuržikėliai ir peilis.

Jei kas atkreipia jų dėmesį 
apie nešvarą namuose, jie sa
ko:

•

— O kokia gi čia nešvara, 
brolau? Dulkės... Žemelė, dau
giau nieko... Ir mes iš dulkių 
kilom, į dulkes ir pavirsim. 
Taip, drauguži!...

Po tam nelieka nieko ir sa
kyt.

nepastovi ant vietos,

gi

Išėjęs*į pensiją, Pilipas su
galvoja apsivest. Pasitaręs su 
Morkum, abudu nusprendė, 
kad bus geriau ir gyvenimas 
palengvės. Nereikės ieškot 
kepyklos, kur galima už pen
kis centus nupirkt vakarikš- 
tės duonos, tą atliks jau žmo
na, be abejo, ji maitins ir 
melž ožką. O ‘ toji, biaurybė, ’ 
ožka
ir kartą, taip pašoko, kad ap
vertė .Morkui melžtuvę su 
pienu.

Kas ko ieško, tai ir randa. 
Neužilgo pagyvenusi’, apsukri 
miesčionė sutiko ištekėti už 
Pilipo. Atėjus, apžiurėjo skly
pą, namą, sandėliuką ir, pa
mačius nedegamąją spintą, 
teisingai pagalvojo, kad vis
kas okey, nes kam gi reikė
tų tos spintos, jei 
nįgų?

Greitu laiku jie 
travo ir štai —

nebutų pi-

spintoj, o 
yra, niekas, 

gal būt ir 
visą gyveni-

nebūtų iš ko! • • •
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gyvenimas, kuris neilgai tru
ko, nes nesantaika prasidėjo 
nuo pat pirmos dienos.

Glorija, taip buvo vardas 
žmonos, nei .nemanė gyvent 
su Pilipu ir tarnaut seniems, 
ją įdomavo pinigai. Aišku, 
kad seniai' nebuvo biedni, o 
gal ir visai turtingi, kas ži
no? Jinai norėjo pralobt be 
mažiausio vargo.

Visų pirma, ji atsisakė ieš
kot kepyklose senos duonos, 
sakydama, kad to visai nerei
kia. Kad
Anaiptol ji nemaitins ir ne- 
melž ožkos, nes jinai bijosi 
ožkos ragų, o ožkos pieno — 
nepakenčia nei iš tolo. Glori
ja pareikalavo gero maisto 

• ir... rakto nuo nede gamos 
spintos.

Nuo tos spintelės viskas ir 
prasidėjo. Pilipas ir Morkus 
griežtai atsisakė duot raktą, 
sakydami, kad ten nieko nėra 
ir raktas pamestas. Glorija 
gerai žinojo, kad seniai me
luoja. Jei spintoj nieko nebū
tų, kam gi jie gintų taip tą 
raktą? Po didelio ginčo jinai
išėjo ir grįžo už dviejų savai
čių.

Pilipas padarė jai pastabą, 
kad gera žmona neprivalo 
valkiotis.

I

— O ką tu manai, piktai at
rėžė Glorija, kad aš sėdėčiau 
su tavim, senu asilu, alkana 
ir patamsy? To tai nebus! 
Nenori duot raktą, tai ir ne
reikia, aš rasiu sau vietą!... 
Bet, išėjus, jinai greit grįžo 
ir pasiliko. Dabar ji nuodijo 
jiems gyvenimą, kaip tik ga
lėjo. Tai druskos .meta į pie
ną, sakydama, kad apsiriko, 
tai pripila šiukšlių į kibirą 
su vandeniu, tai išmuša lan
gą, lyg išnetyčių.

■ Po metų laiko, jinai vėl 
pranyko ir daugiau nebegrį
žo, o padavė Pilipą į teismą, 
už marinimą badu ir mušimą 
(ko visai nebuvo), reikalau
dama persiskyrimo ir, kaipo 
žmona, išlaikymo.

Teisėjas renkamas, todėl 
jis nori būt geras visiems. Ji
sai patenkino Glorijos prašy
mą ir davęs persiskyrimą, 
priteisė jai namą arba sep- 

i tynis tūkstančius dolerių pi
nigais.

Septynis tūkstančius dole
rių!... Tai lengva pasakyti, 
bet paprastam karbito fabri
ko darbininkui — tai milžiniš
ki pinigai!...

Nusigando senukai, susi- 
graužė, vos-vos liko gyvi. 
Bet, prieš teismą negali at- 
sispirt, neduosi geruoju, tai 
atims prievarta. Pasitarę, pa
manė, kad geriau išmokėt pi
nigais, negu ’ atiduot savo 
kampelį, kad nebūtų kur nei 
galvos priglaust.

Užsidarė senukai, nutraukė 
sau viską, kad tik išmokėt 
tuos pinigus. Pradėjo taupyt, 
kur • galėdami. Nors jau tie 
pinigai seniai išmokėti, bet 
toks taupus gyvenimas įėjo į 
papratimą, o papratimas — 
antroji prigimtis.

Sofija Ambrazevičiene.

Prisiųsti ir Dar 
Nepaminėti 

Nauji Leidiniai
Amerikos Įdomybes — pa

rašė S.* Michelsonas, išleido 
Keleivis, Bostone, 1957 m. 
Kaina 75 c. ' Ši knyga, kaip 
pats autorius pripažįsta, gimė 
visiškai netikėtai. 1955 me
tais autorius su žmona ir dr. 
A. L. Kapočiaus šeima buvo 
išvykęs kelionei po Ameriką. 
Tada “Keleivio“ redakcija jį 
paprašė parašyti savo kelio
nės įspūdžius. Daugiau kaip 
du mėnesius keliavęs po kraš
tą, autorius pamatė įdomių 
dalykų ir pradėjus tos kelio
nės įspūdžiams rodytis “Ke
leivio” skiltyse,' skaitytojai 
laiškais užpuolė autorių, pra
šydami, kad visos kelionės į- 
spudžiai butų išleisti atskira 
knygele. Su “Kelaivio“ admi
nistracijos pritarimu autoriui 
pavyko savo skaitytojų nagei- 
davimą išpildyti. Taip ir atsi
rado ta knygelė.

Ką gi S. Michelsonas matė 
ir ką’patyrė kelionėje po pla
čiąją Ameriką? O jis matė ir 
pergyveno daug Ir tais savo 
įspūdžiais pasidalino su kitais 
šioje knygelėje, kuri ir pailiu
struota atitinkamomis nuo
traukomis.

Autorius aprašė tik svar
besniuosius dalykus, knygu
tės pabaigoje skaitytojui pa- 
aišikindamas, kad “Gyvenant 
vienoj vietoj negalima įsivaiz
duoti tų visų įdomybių, kokių 
žmogus pamatai du mėnesiu 
keliaudamas milžiniškais A- 
merikos kalnais, kloniais ir 
tyrais. Čia šviečia balti drus
kos laukai, čia varis ir kitų 
metalų kasyklos, čia vėl auk
štos svirtys siurbia iš žemės 
aliejų. Kitur gi neapmatomas 
farmų platumas, kur auga 
komai ir kviečiai, ir tuose 
laukuose pakelėm stovi mil
žiniški aruodai, (kuriuose val
džia laiko superkamų javų • 
perteklių”. Autorius aplankė 
Alaską, keliavo nuo Atlanto 
iki Pacifiko, buvo Meksikoje, 
pamatė Amerikos gražiausius i

parkus, indėnų rezervatus ir 
kt. įdomias vietas. t

----- o------
Kovose Dėl Lietuvos — 

Stasys Raštikis, kario atsimi
nimai, I ir II dalis. Išleista 
“Lietuvių Dienų“ Kalifornijo
je, meninė priežiūra dail. Po
vilo Puzino.

Pirmąją dalį autorius, bu
vęs Lietuvos kariuomenės va
das, skiria Lietuvai ir Lietu
vos kariuomenei. Antroji da
lis skiriama autoriaus žmo
nai, dukrelėms, išvežtoms į 
Sibirą, savo tėveliams, bro
liams ir giminėms ir visoms 
aukoms už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę.

Dviejose dalyse autorius 
plačiai atpasakoja ne tik sa
vo gyvenimą nuo vaikystės li
gi Lietuvos kariuomenės va
do ir ligi šių dieną, bet kartu 
atvaizduoja ir visų tų laiko 
tarpų Lietuvos istoriją, kaip 
jis ją prisimena ir kaip ji ta
da jam ir dabar atrodo. Gau
su ir dokumentinių fotografi
jų-

Išėjus iš spaudos, lietuviai 
šias knygas ne tik skaitė, bet 
ir įvairiai vertino, vieni peik
dami, kiti girdami, tačiau re
zultate taip išėjo, kad knygos 
tapo išpirktos beveik iki pas
kutinio egzemplioriaus.

Nesigilinant nei į gyrymus, 
nei į priekaištus, čia tik in
formacijai patiekiama paties 
autoriaus nuomonė apie tuos 
prisiminimus:

“Baigiau savo viešą išpa
žintį savo tautai. Ji buvo 
siaura ir subjektyvi, kaip ir 
kiekvieno asmens . atsimini
mai, nors visą laiką labai 
nuoširdžiai stengiausi būti ne
šališkas ir visai atviras... Sa
vo atsiminimuose aš nekalti
nu nieko iš‘savųjų dėl d uge- 
lio nelaimių, kurias yra pa
tyrę musų valstybe, musų 
tauta ir daugelis musų pačių. 
Dėl visų nelaimių visų pir
miausia yra kalti svetimieji, 
ne lietuviai... ’Visa lietuvių 
tauta yra taip pribrendusi sa

varankiškam gyvenumui, kad 
visi lietuviai Lietuvoje, Sibi
re ir laisvajame pasaulyje yra 
vieningos ir vienos nuomo
nės, būtent: pirmiausia visi 
mes esame lietuviai, mes di
džiuojamės tuo, mes mylime 
savo Lietuvą ir norime maty
ti ją tikrai laisvą ir laimingą, 
mes norime tarnauti jai, bet 
ne tam, kas ją skriaudžia, 
niekina ir žudo. Iš tokių išva
dų išplaukia mums, atsiduru- 
siems laisvajame pasaulyje, 
ir musų pareigos savo tautai 
ir savo valstybei. Jos yra ne
užmiršti kad esame tinkami 
atstovauti savo tautai, mylėti 
ją, dirbti jai ir kovoti už ją“. 
(Pabaiga — psl. 682-683).

----- o------

Kryžiuočiai, Henrikas Sen
kevičius, I ir II dalis, per
spausdinta žurnalo “Kario“. 
Iš lenkų kalbos vertė Kazys 
Jankūnas. Viršelis dail. V. K. 
Jonyno. Spausdinta Brookly- 
ne Tėvų Pranciškonų spaus
tuvėje.

----- o-----
Šv. Pijus X — redagavo 

kun. J. Petrėnas, išleido Atei
tis, spaudė Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Knyga 
paskirta prof. Prano Dovy
daičio, Lietuvos ateitininkų 
ilgamečio ateitininkų vado, 
atminimui.

Atskirais staipsniai Švento
jo Tėvo Pijaus X temomis ra
šo visa eilė žymių lietuvių 
katalikų dvasininkų ir pasau
liečių ateitininkų bei jiems 
artimų. Autorių tarpe yra: 
Vyskupas V. Brizgys, dr. A. 
Maceina, prof. S. Sužiedėlis, 
dr. J. Vaišnora, kun. dr. Rėk
laitis, Tėvas Vikt. Gidžiūnas 
ir kt. Simas Sužiedėlis rašo 
apie ateitininkus Ii e t u v i u s 
tautos- egzistencinėje kovoje.

- - - * "* •
Vasaros šiltam orui pra

ėjus ir atėjus patogiam orui 
darbui, SLA kuopų valdybų 
pareiga kviesti narius į susi
rinkimus ir ruoštis prie žie
minio sezono darbų.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių TO m. SI^A 
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 8 iki 9 vai. ryte.

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 pirmadien’o 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: Sophe Barčus, 7159 So. Mąplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitiena 
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 Voice. Vedėjas Jonas Krisčiunas 
803 Crawfotrd Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VInwood 1-5724. 
WCHB (Inkster, 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

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valanda. Vedėjas VIa* 
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, New Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WP0P—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Stukas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. Šeštadieniais 4^00-5:00 y. p. į

PHTSBIJRGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh ię, Pa.
W!POiP—1410. Sekmadieniais nuoll vai. ryte iki 12 vai.

PITTSTON, PA. Lithuanian Melody Hour. Vedėjai J. Macelm 
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 12:90 
— 1:00 vai. po pietų.
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4 Spalio 9, 1959

Amerikos Lietuvių Veikla siuntos išlaidas: medžia- 
kflinn.. muitas, atvira i irt n J

Rudeninės Nuotaikos 
Atlantic City SLA 
Poilsio Namuose

Šių metų ypatingai gražus 
oras ilgai išsilaikęs Atlanto 
pajūryje į SLA Polsio Namus 
sutraukė daug vasarotojų ru
dens sezone. Šiuo metu kaip 
tik vasaroja gen. konsulas J. 
Budrys su žmona, V. Sidzi
kauskas su žmona abu iš New 
Yorko, dr. Bagdonas su žmo
na iš Brooklyno, dr. Degesys 
su žmona iš Cleveland, Ohio, 
svečias iš Philadelphijos p. 
Jovaiša, Philadelphia In- 
q u i r e r konrespondentas. O 
spalio 17 dieną laukiama ypa
tingai daug svečių, nes tą die
ną įvyksta SLA 5-tos apskr. 
ir Spaudos Klubo išvyka, kuri 
šiemet žada būti pažymėtinai 
įdomi, nes jau pažadėjo daly
vauti nemažas skaičius žino
mų musų darbuotojų.

Brooklyn, N. Y.
SLA 152 KUOPOS

narių susirinkimas šaukiamas 
metų spalio mėn. 13 die- 
Mrs. Welton patalpose, 
Marcy Avenue, Brookly-

šių 
ną, 
168 
ne.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime ir užsimokėti 
mokesčius už 1959 metus. 
Dar kartą prašome visus ger
biamus narius ir nares būti 
susirinkime spalio 13 dieną, 
8 valandą vakare.

P. Stankūnas, pirm., 
Frank Lavinskas, sekr.

Pittsburgh, Pa.

Ruošiamas Gražus Banketas

40 
uis
v •SIU 
ną,

Lietuvių Tautinių Kapinių 
metų sukaktuvių jubilieji- 
banketas-vakarienė, įvyks 
metų spalio mėn. 25 die- 
sekmadienį, 6 valandą va

kare, Lietuvių Mokslo Drau
gijos svetainėje, 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa. Soho apylin
kės lietuviai maloniai kviečia
mi dalyvauti šiame bankete 
ir linksmai vakarą praleisti. 
Kviečia Lietuvių Tautinių Ka
pinių Komitetas.

Fr. Žilionis.

Great Neck, N. Y.

Meao Kurinių Paroda

ALMAUS GALERIJOJ, 
Steamboat Road, spalio 3 die
ną prasidėjo Juozo Pautie- 
niaus dažytų paveikslų paro
da. Ji tęsis iki spalio 18 die
nai. Kasdien atdara nuo 2 va
landos po pietų iki 7 valan
dai vakaro, šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 2 valandos 
iki 5 valandai po pietų.

Patartina aplankyti šią pa
rodą ir pamatyti menininko 
Juozo Pautieniaus kurinius.

Rep.

Hamilton, Canada

Ruošiamas Spaudos

77

Balius

kad mu- 
spaudos 
jaunimo

Man teko sužinoti, 
sų mieste ruošiamas 
balius sukėlimui lėšų 
spaudai paremti. Jis įvyks šių 
metų spalio mėn. 10 dieną, 
Knights of Columbus salėje, 
222 Queenston Road. Progra
mą, kaip teko sužinoti, išpil
dys patys jaunuoliai.

Kadangi šį balių ruošia mu
sų jaunimas, apie kurį mes 
dažnai kalbame ir rašome 
spaudoje, norėdami jį palai
kyti savo tarpe, kuris, mums 
pranykus nuo apvalaus žemės 
kamuolio, užims musų vietas 
ir vadovaus musų sukurtoms 
organizacijoms, todėl visų vie
tinių ir apylinkėse gyvenančių 
lietuvių būtina pareiga pa
remti šį jaunimo balių savo 
talKvavimu.

Be tai vaike bufetas su

y •

JONAS

Štai, ve, girtas Jonas— 
Nosis jo ilga...
Galva kaip taukinė — 
Plaukų (jau nėra.
Geria, jis, vis geria— 
Sukasi galva...
Nosis mėlynuoja—
Verkia

Naujas Rugsėjo
Mėnesio Karys

Lietuva...

jo žmonelė 
vaikai...

Verkia
Ir basi
Girtos jo dienelės
Ir liūdni takai...
Jis pragėrė protą— 
Ir savo vaikus!
Ir pragėrė karstą— 
Nešti į kapus...

J. Kl.

skaniais užkandžiais ir leng
vais gėrimais. Šokiams gros 
geras orkestras, tai dalyviai 
galės smagiai paG okti po va
saros karštų orų. Taipgi bus 
gerų dovanų laimėjimui, tai 
turintieji laimingus bilietus 
galės laimėti vertingas dova
nas. Todėl spalio 10 dieną vi
si ir visos, eikite į aukščiau 
paminėtą salę, kur balius pra
sidės 7:30 valandą, vakare.

Aš Busiu.

New Philadelphia, Pa.

Motina Pralaimėjo Teisine

kuri man 
į savaitę,

Viena moteris patraukė į 
teismą savo sūnų už tai, kad 
jis, būdamas 19 metų am
žiaus, gavęs užmokestį už sa
vo darbą kepikloje, pasiėmė 
sau 3 dolerius be motinos ži
nios. Sūnūs Juozas teisme pa
siaiškino, kad jis rugpiučio 4 
dieną apleido darbo vietą 
Pottsville, Pa. 2 valandą nak
ties, važiavo automobiliu ir 
jam pasibaigė gazolinas, tai 
privažiavęs vieną gazolino 
stotį iškeitė čekį vertės $68.00 
ir už tris dolerius nusipirko 
gazolino. Motina, 
duoda 7 dolerius
neužtenka gazolinui, taipgi aš 
ją visur vežioju, bet ji gazo
lino nenuperka. Aš niekur ne- 
bėgioju, kaip motina sako, 
nes tam neturiu laiko, dirbu 
po 12 ir 14 valandų kepiklo
je.

Teisėjas išklausęs abi pu
ses, pavėlino Juozui kas sa
vaitė išimti iš savo uždirbto 
atlyginimo 15 dolerių, 5 do
lerius gazolinui ir 10 dolerių 
kitoms išlaidoms, o motiną 
nubaudė 25 doleriais už netei
singą skundą.

Rugsėjo 11 dieną Juozui iš
einant į darbą, vietoje pietų 
motina įdėjo tuščią popierinį 
maišelį, ant kurio buvo para
šyta: “Tada gausi pietus į 
darbą, kai parneši visą čekį”. 
Juozas tą raštą nunešė teisė
jui. Teisėjas perskaitęs tą ra
štą smarkiai abibarė Juozo 
motiną už nedavimą sunui 
valgyti, taipgi jis patarė Juo
zui duoti motinai 20 dolerių 
į savaitę, jeigu ji neduos val
gyti, pareiškė jis: ateik į 
mano ofisą, aš tau paskirsiu 
globėja ir tu galėsi kitur gau
ti gerą vietą su valgiu už tuos 
pinigus. Motiną už nešvarų 
raštą nubaudė 26 doleriais.

AJB.

Pajieškomas Pijušas 
Samusis

I.. II I. ■ ■■■■■ •

Aš, žemiau pasirašęs, norė
čiau susirasti savo draugą Pi- 
jušą Samušį. Jų buvo 3 bro
liai Antanas Samusis, Jonas 
Samusis ir Pijušas. Jie 1911 
metais gyveno Monongahla, 
Pa.

Aš norėčiau susirasti Piju- 
šą Samušį. Tai jeigu jis dar 
gyvas, prašau atsišaukti jį 
patį, o jeigu miręs, apie jį ži
nančių prašau man pranešti, 
už ką busiu dėkingas.

J. Plečkaitis,
217 Righland Avenue, I 

Aliųuippa, Pa. 1
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Šis KARIO numeris 
Lietuvos Šiaulių Są- 
įkurimo 40 metų su- 
paminėti. Jame rašo: 

šv. Kazi-

Prieš
prisiminimai apie

Kelias į Nepri-

, Jau išleisto naujo KARIO 
viršelyje matyti Čikagos lie
tuviai šauliai naujose unifor
mose.
skirtas 
jungos 
kakčiai
Marių Žuvėdra 
mieras, scenos vaizdelis tin
kamas mėgėjų grupėms vai
dinti, nes nesudėtingas ir gy
vas; K. M. J. Šarūnas — II 
Pas. Karą Prancūzija pralai
mėjo 1936 m.; S. Butkus — 
Augino Tėvas Savanorį, šiuo 
str. autorius baigia savo at
siminimų eilę; J. B.
26 metus,
S. Darių karo mokykloje.

TREMTIES TRIMITO sky
riuje:

R. Skipitis — Lietuvos Šau
lių Sąjunga ir VI. Putvinskis; 
V. Putvys
klausomybę; A. Valatkaitis— 
V. Putvys iš Arti; P. Sala- 
džius 
liškumą, Begalvojant; M. P. 
Miantautienė — Šaulių Mote
rų Stovyklas Palangoje Pri
siminus.

Šaulius tremtyje 
Diplomatijos Šefas 
VLIKo pirm. dr. 
gen. T. Daukantas 
Raštikis.

Šiame KARIO 
leidėjai, be to, skelbia savo 
naują leidinį — prof. V. Bir
žiškos “Praeities Pabiros”, 
Rinkinį straipsnių iš Lietuvos 
Istorijos, kuris netrukus pa
sirodys stambios, įrištos ir 
iliustruotos knygas pavidale. 
Knygą galima įsigyti tik per 
KARĮ, kaina $6.50.

Naujas KARIO 
žymiai padidintas ir gausiai 
iliustruotos retom, 
nuotraukom iš šaulių gyveni
mo. KARIO adresas: 916 
Willoughby Avenue, Brook
lyn 21, New York.

P.
Apie Lietuvos Šau-

sveikina 
Lozoraitis, 
Trimakas, 
ir gen. S.

numeryje

numeris,

istorinėm

Balfo Šalpos Siun 
tiniai

vyriškam kostiu-

šilkinio pamušalo, 
medvilninės me-

Sibire ir Lietuvoje vargan 
patekusiems tautiečiams pa
remti, Balfas susitarė su JAV 
evančia siuntinių agentūra 
siųsti čia išvardintus Balfo 
šalpos siuntinius:
Siuntinys “A”

3% jardų 100% vilnonės 
medžiagos 
mui.

3 jardai 
. 4 jartdai

džiagos moteriškam apdarui.
Siuntinio “A” kaina $29.60.

Siuntinys “B”
3% jardai 100% vilnonės 

medžiagos vyriškam kostiu
mui.

3 jardai šilkinio pamušalo.
4 jardai medvilninės me

džiagos moteriškam apdarui.
3 jardai 100% vilnonės me

džiagos moteriškai suknelei.
1 pora vyriškų apatinių bal

tinių.
Siuntinio “B” kaina $41.15.

Siuntinys “C”
3’/u jardai 100% vilnonės 

medžiagos vyriškam kostiu
mui.

3 jardai šilkinio pamušalo.
3 jardai 100% vilnonės me

džiagos moteriškam kostiu
mui.

3 jardai šilkinio pamušalo.
4 jardai sunkaus Rayon šil

ko žieminei suknelei.
1 komplektas moteriškų bal

tinių.
1 komplektas vyriškų apa

tinių baltinių.
Siuntinio “C” kaina $49.15.
Tuos pačius siuntinius Bal

fas išsiųs ir atskirų asmenų 
prašymais, jei užsakytojas at
siųs pinigus ir gavėjo (bei 
siuntėjo) adresą. Skolon siun
tiniai nebus siunčiami. Siunti
niai yra standartiniai.

Pažymėtos kainos apima vi-
% 1

__________________________________
i

i

sas i 
gos kaina, muitas, apdrauda, 
pašto išlaidos ir kt.

Per ilgesnį laiką (2-3 mėn.) 
gavėjui siuntinio neįteikus, 
pinigai bus grąžinti siuntėjui.
Vaistų siuntos:

Vaistai siunčiami sena tvar
ka. Jie superkami ir išsiun
čiami tuoj pat, kai tik gauna
mas tikslus gavėjo adresas, 
vaistų rūšis ir kiekis. Vaistų 
siuntiniai siunčiami skolon.

Vaistai siunčiami neapmo
kėtu muitu ir neapdrausti. 
Balfas už jų įteikimą neatsa
ko.

Gautą už vaistų siuntinį są
skaitą Balfas prašo apmokėti 
mėnesio laikotarpyje.

BALFO CENTRAS
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y.
P. S. Balfas iš šių siuntinių 

ir vaistų neturi jokio pelno, 
tad apmokant sąskaitas labai 
laukiamos aukos bendrai šal
pai.

Paieškojimai

Lletavoa Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Marmakas (Morkus (Karolis, My
kolas ir Povilas, kilz iš Juodmiš- 
kio kaimo.

Pakkinkis Jonas, gyvenzs Brook
lyn, N. Y.

Pažarskas Adulis.
Samulis Jonas, Tadeušo sūnūs, 

gimzs Troškūnuose, buvęs Anglijo
je.

Valančauskas
sūnūs, kilęs iš 
Mažeikių apskr.

Venckaitiene
nanti Čikagoje, III. 

žemaitis Antanas 
no Žemaičio (John 
fijos sūnus.

Alenčikas Juozas,
Elertas Vytautas.
Jeruševičius Juozas,

nūs, ir jo duktė Sairapinavičienė 
Monika, iš Purvelių kaimo, Ned- 
zingos vals., Alytaus apiįkr.

Juška Jonas, seniau atvykęs 
Amerikon, turėjo seserį Petronė
lę Misevičienę, gyvenęs Clevelan
de.

Misevičius Matas, 
gyveno Čikagoje.

Sarapinavičienė 
tėvas Jaruševičius 
sūnūs, iš Purvelių
gos vals., Alytaus apskr.

’ šimulaitis Juodkpas ir jo sese
rys, vaikai .Pranciškaus šimulai- 
čio, kuris buvo kilęs iš Vilkeliškių 
kaimo, Sintautų vals., šokių ap-

Klemensas, 
Paparčių

Petronėle,

Tomo 
kaimo,

gy^e-

ir Pranas, Jo
jamos) ir So-

Jono sūnūs.

l^rano su-

Jono sūnūs,

ir jos
Prano

Monika,
Juozas, 

kaimo, Nedzin-

“Mano brolis gerai žino 
kaip reikalus tvarkyti”

“Vienas mano brolių sumanė 
išnuomoti vasaros atosto
goms vasarnamį Thounsend 
Islands vietovėje, netoli mano 
motinos namų. Ir jis pano
rėjo tenai surinkti tuo pačiu 
metu visą šeimą bendram po
būviui. šį visą reikalą su
tvarkyti buvo labai nelengva, 
kadangi jis gyveno Los Ange
les. Aš pati esu arti Syrac- 
use, o kiti yra Kansas City 
ir Greenwich, Conn. Bet jis 
tik paėmė telefoną ir surinko 
mus visus kartu į telefono 
konferenciją. Mes esame vis
ką sutarę per keletą minučių, 
o taip pat puikiai parengėm 
musų busimą susirinkimą.”

Kiekvieną dieną, taip įvairio
mis progomis telefonas pada
ro musų gyvenimą įvairesnį 
ir malonesnį. O dabar be to

MRS. DONALD L. JEVVELL
Liverpool, N. Y.

viso jūsų telefonas suteikia 
pigiausią patarnavimą. Jo kai
na daug mažiau pakilo, negu 
visų kitų daiktų.
NEW YORK TELEPHONE 

COMPANY
Kiekvienas yra įsitikinęs geru telefono patarnavimu . . . šiandien ir ryt

skričio, gyveno Girardville, Pa.
Tamkus Aleksas, gim. Šiauliuo

se.
Ulba Antanas ir Povilas, Antano 

sūnus.

Demereckis Jonas, kilzs iš Jur
barko, turėjo ūkį prie Kaiš’adorio.

Prancuzevičius Vilimas, iš -Už
venčio.

Brikšelis Silvestras, iš Užvenčio.
Kibartas Juozas, Vinco 

kil. iš Tauragės vals.
Kratavičius Pranas.
Mincevičius Juozas, 

valkų Kalvarijos.
Racevičiutė-Halscy 

lovo d., iš Raseinių, 
Wade Avė., Cleveland,

Radavičius Vilimas,
čiutė Valerija, iš Užvenčio.

Reden-Kalinauskienė, atvykusi 
i£ Vokietijos į Kaliforniją 1952 m. 
vasario mėn.

Šapaga Pranas, kilęs Kretin
gos.

Ileškomleji arba apie Juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LJTHUANIA. 

41 WJDST 82-ND STREET. 
NEW YORK 24. N. Y.

SHALIN5
(Shalinskas)

kilzs

sunus,

iš Su-

Boles-

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Balla> 

BIELIAUSKAS
FU.NĖRA L IIOMF

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y 
NOTARY PUBTJC

I 
f 
t

FUNERAL HOMF

84-02 Jamaica Avė. 
(at Foreet Parkway Statloni 

Woodhaven, N. Y. 
Suteikiam garbinga* laidotu
me®. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose delys* 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai 
F W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrerinia 7-4499

Ona, 
gyveno 3026
Ohio.
ir Radavi-

c

HfiJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MIGHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikon

. JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nup Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kava; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kai g gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti žiuo adresu: 

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

ROCKFORD, ELL.
Jei galvojate parduoti ar 

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

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBIJC 

1222 Blaisdell Street

SLA Pagalbos Raoh
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Spalių 3, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
KĄVIER 0ERZANSKI, 12 kp., Nanticoke, Pa., gi- 

męs vasario 26, 1919 m., Nanticoke, Pa. Prie 
SLA prisirašė sausio 2, 1941 m. Mirė rugsėjo 
12, 1959 m. Velionio žmonai, Cecilia Berzans- 
kas, pomirtines išmokėta __--- -------------- - -----

LUCY RADZEVICH, 115 kp., Wilkes^Barre, Pa., gi
musi rugpiučio 21, 1901 m., Lietuvoje. Prie ŠLA 
prisirašė vasario 6, 1944 m. Mirė rugsėjo 17, 
1959 m. Velionio dukteriai, Valeria Wasloskas, 
pomirtinės išmokėta ________________________

PRANAS VALAITIS, 129 kp., Chicago, III., gimęs 
birželio 24, 1878 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė balandžio 1, 1926 m. Mirė rugpiučio 15, 
1959 m. Velionio brolio dukteriai, Bronei Stik- 
liutei, pomirtinės išmokėta __________________

KAZE SVIDERSKIENE-GRABLIAUSKAS, 187 kp., 
New Philadelphia, Pa., gimusi gruodžio 25, 1894 
m., Pilionių kaime, Krakių valse., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 1, 1926 m. Mirė rugsėjo 
16, 1959 m. Velionės pomirtinė išmokėta SLA 
187 kuopai, New Philadelphia, Pa. ___________  1,000.00

Viso ____ _______________ ____ ______
Nuo pradžios šių metų bendrai viso__ _____

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. CESNA, 64 kp., Baltimore, Md., sirgo 12 savaičių ______ _______ $37.01
N. MOCKUS, 75 kp., Los Angeles, Cal., sirgo 12 savaičių __________ 157.50
J. SALATKA, 147 kp., Girardville, Pa., sirgo 2 sav. 5 d. _________ 17.00
G. ZMITRAVIOIUSį 153 kp., Du Bois, Pa., sirgo 2 sav. 5 d. 27.40
M. ŪSIENE, 158 kp., Slpringfield, III., sirgo 11 sav. 3 d. _________  72.50
V. VAITKUNSKAS, 306 kp., Danbury, Conn., sirgo 12 savaičių___  38.64
M. KASPER, 278 kp., St. Catherines, Canada..... ................    154.50

...$2,300.00
x$lll,471.59

Viso ________ ,________________
Nuo pradžios Šių metų bendrai viso

- .$004.55
$20,053.98

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVI." tur- daug rimtų bendradar- 

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

• PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta,

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,
t

r

NAUJIENOS
I

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
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
1732 Sovth Halsted Street, Chicago 8, lUinoif

NAUJIENOS

NAUJIENOS

........ X




