
t BU

No. 46

A >
\.

Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provided for 
ln Section 1108, Act of October 8, 1917, Authon’ced June 27. 1918

SO METAIEntered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS
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SLA Kuopom Tenka Atlikti Svarbų ir Garbingą Uždavinį
VLIKo PILNATIES SESIJOJE, 

įvykusioje New Yorke 1959 metų 
spalio mėnesio 17-18 dienomis 
PRIIMTOS REZOLIUCIJOS

Jaunimo Pažymėtinas Verslumas. - Organi 
zuojamos Naujos Kuopos. - Rengiamasi 

Susivienijimo Jaunimo Seimui
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Pelitinės padėties reikalu
VLIKas, išklausęs pranešimų dėl esamos tarptautines pa

dėties, konstatuoja:
1. kad dabartinė Maskvos taikos ofensyva yra paremta 

siekimu išgauti esamo STATUS QUO tarptautinį pripažinimą, 
nustatant Vakarų ir Rytų pasaulio santykius vadinamos koeg
zistencijos pagrindais

2. kad toks Maskvos siekimų pabojimas butų premija ag
resoriui, nes esamoji padėtis Rytų-Centro Europoje, o kartu ir 
Lietuvoje, yra sukurta Maskvos agresijos aktais;

3. kad Maskvos siekimas paremti santykius su laisvuoju 
pasauliu vadinamos koegzistencijos pagrindais yra paremtas 
pasaulio padalinimu į dvi sferas, kur Maskvos aferoje esančio
ji dalis butų išskirta iš bet kurios Vakarų laisvojo pasaulio įta
kos, o Vakarų afera butų palikta atviram rungtyniavimui tarp 
sovietinio komunizmo ir laisvojo pasaulio ūkinių ir politinių sis
temų.

4. kad Lietuvos pavergimas buvo įvykdytas dėl tariamo 
koegzistencijos sąlygų neįvykdymo iš Baltijos valstybių pusės, 
kaip tatai atvirai buvo išdėstyta brošiūroje The Soviet Union* 
Finland and the Baltic Statės, Sovietų informacijos biuro išlei
stoje 1941 metais.

VLIKas, turėdamas galvoje šiuos šiandienos uždavinius, 
įpareigoja VLIKo Prezidiumą ir VLIKo narius, dalyvaujančius 
kitų politinių organizacijų veikloje, siekti, kad Lietuvos klausi
mas butų įjungtas į benrąją Antrojo Pasaulinio karo padari
nių likvidavimo problemą, nes Lietuvos ir kitų Rytų ir Centro 
Europos pavergtųjų tautų nepriklausomybės atstatymas yra bū
tina sąlyga taikos, paremtos teisingumu. Ginglavimosi apri
bojimas pats savaime negali atnešti pastovios taikos nepaša
linus Antrojo Pasaulinio karo padamių.

VLIKas reiškia pakartotiną gilų įsitikinimą, kad Lietuvių 
tauta yra suvereninė savo likimo sprendėja, ir kad todėl turi 
būti dedamos visos (pastangos, kad butų sudarytos sąlygos lie
tuvių tautai laisvai pareikšti savo valią.

Santykių su lenkais reikalu
VLIKas, išklausęs pranešimų dėl santykiu su lenkais ir 

turėdamas galvoje, kad Lietuva ir Lenkija^ ra tapusios sovie
tinio imperializmo aukomis ir tai, kad Lir.uvos ir Lenkijos ne
priklausomybės atstatymas yra bendras šių abiejų tautų rei
kalas, laiko, kad lietuvių ir lenkų laisvinimo organizacijų ben
dradarbiavimas šiam tikslui siekti yra palaikytinas ir plėstinas.

Santykių su jaunimu reikalu
VLIKas, didžiai vertindamas lietuviškos jaunuomenės dar

bus Lietuvos laisvinimo reikalu ir jųjų pastangas kelti Lietu
vos ir lietuvių vardą, kviečia lietuvišką jaunimą dar plačiau įsi
jungti į Lietuvos nepriklausomybės atstatymo kovotojų būrį.

VLIKas paveda VLIKo Prezidiumui ieškoti būdų ir prie
monių, kad lietuviško jaunimo, ypač studentų, organizacijos, 
butų įtrauktos į politinių problemų sprendimą ir vykdymą.

Pelitinės konsolidacijos reikalu
VLIKas, išklausęs Vilniečių Sąjungos pranešimų apie jųjų 

padarytas pastangas politinių grupių konsolidacijai įgyvendin
ti, sveikina šias pastangas ir dar kartą pakartoja, kad politi
nių grupių konsolidacijos reikalas buvo ir yra VLIKo siekimų 
dienotvarkėje, ir todėl skatina visas grupes ieškoti būdų ir prie
monių tokiai konsolidacijai įvykdyti tikslu suburti visas gyvą
sias pozityvines jėgas pagrindiniam siekimui įgyvendinti, bū
tent Lietuvos nepriklausomybei atstatyti.

Sveikinimas sportininkams
Lietuvių sportinio jaunimo pasireiškimai ir laimėjimai tarp

tautinėje sporto arenoje yra teigiamas reiškinys ir tinkama 
priemonė Lietuvai garsinti.

Todėl VLIKas džiaugiasi ir didžiuojasi lietuvių sportiniu 
jaunimu, sveikina jį ir kviečia ateityje dar veikiau jiems įpra
stu budu talkinti Lietuvos laisvinimo veiklą.

Prezidentas Ruošiasi 20,000 Mylių Kelionei

MANO APLANKYTI DEVYNIS KRAŠTUS
Iš VVashingtono pranešama, 

kad musų valstybės preziden
tas Eisenhoweris gruodžio 4 
dieną lėktuvu išskris istorinei 
20,000 mylių kelionei draugiš
kumo tikslais aplankyti devy
nis kraštus, įimant Aziją, ku
rioj niekad pirmiau nėra 
lankęs Amerikos prezidentas.

Dalydamas pranešimą spau-

dos atstovų konferencijoj pre
zidentas Eisėnhoweris pareiš
kė, kad 19 dienų kelionė pra
sidės nuo Italijos ir Vatikano, 
įimant Turkiją, Afghanistaną, 
Pakistaną, Indiją, Graikiją, 
Prancūziją ir vakariečių kon
ferenciją 
19 dieną 
priminė,

Paryžiuje gruodžio 
ir Moracco. Jis dar 
kad keliones tikslas

ŽINIOS K ŠIA JAUNUOLIŲ KOMISIJOS VEIKLOS

Dalis Jaunuolių Komisijos narių SLA Jaunimo išky
loje. Iš kairės: F. Misiūnas, J. Maldutis, V. Virbic

kas, A. Valatkienė, P. Dagys ir N. Bayoras

Spalio 27 dieną 7 valandą 
SLA Jaunuolių Komisijos Re
dakcinės ir Parengimų Komi
sijų nariai buvo susirinkę ei
liniam posėdžiui pirm. P. Da
gio bute.

Be visos eilės > reikalų šių 
komisijų nariai aptarė SLA 
Atžalyno klausimą ir apsvar
stė kitus esminius klausimus.

Tarp kitko buvo nutarta:
a) Dėdi pastangas, kad iki 

busimo seimo suorganizuoti 
keletą jaunimo kuopų ir b) 
rūpintis, kad pradedant atei
nančiu SLA 51 Seimu, kurio 
metu bus iškilmingas SLA 
broliškos organizacijos 75 me
tų 
paminėta, taip pat butų su
šauktas ir SLA jaunimo sei
mas.

Po to, buvo aptartos prie
monės, kaip tuos planus įvyk
dyti.

Visi minėtų komisijų nariai 
turėjo aiškų ir vieningą su
pratimą, kad norint sušaukti 
jaunimo seimą, reikia sutelkti 
daugiau organizuoto, patyru
sio visuomeninėje veikloje lie
tuviško jaunimo.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
naujos jaunimo kuopos jau

deimantįne sukaktis

4

Tremtinių Metai ir Tremtiniai iš Anapus 
Geležinės Uždangos

Ryšium su Jungtinių Tau
tų paskelbtais nuo 1959. V. 1. 
iki 1960. 6. 30. Tremtinių Me
tais, spalio 22 Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimas išklausė 
dr. J. Papaneko (Čekoslovani- 
ja) pranešimą apie tremtinių 
iš anapus geležinės uždangos 
padėtį ir priėmė atsišaukimą 
į laisvąsias vyriausybes ir lai
svojo pasaulio visuomenę.

Pagal pranešimą Europoje, 
iš anapus geležinės uždangos 
yra 323,780 tremtinių: 230,- 
000 V. Vokietijoje, 37,000 
Prancūzijoje, 27,000 Italijoje, 

toli siekiantis, kad anoj pusėj 
vandenyno geriau suprastų 
Jungtines Amerikos Valsty
bes ir geresnių santykių pa
laikymas.

Taip toli kaip Azija, tik 
antras Amerikos prezidentas 
ruošiasi ją aplankyti. Pirmas 
prezidentas ten lankėsi velio
nis prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas, kuris buvo nu
vykęs į Iraną Tehran konfe- 
rencijon 1943 metais. Tai yra 
taip sakant enciklopedijos vie
ta Iranas ir Azijos Minor, tai 

i laikai 1
UL JLIUIIUB ir AZIJOS 1Y1 

atėjo modernizacijos 
Viduriniuose Rytuose.

yra organizavimosi stadijoje. 
Dvi iš jų tikimasi, kad įsikor- 
poruos dar šį mėnesį, kitos 
dvi tikimasi, kad susiorgani
zuos iki Naujų Metų. Keletą 
kitų jaunimo kuopų yra dar 
užuomazgoje organizavimosi.

Įsikūrusios jaunimo kuopos, 
drauge su tomis, kurios jau 
įkurtos, galėtų atstovauti ke- 
lioliką jaunimo kuopų ir drau
ge tą SLA jaunimą, kuris pri
klauso bendroms SLA kuo
poms. i

Ar musų jaunimas įvykdys 
savo užsibrėžtus tikslus paro
dys ateitis. Yra džiugu, kad 
jaunimas veikia, parodo daug 
ryžto, daug gražaus noro ir 
kad turi aiškius ateities veik
los planus.

Jeigu jaunimas įvykdys sa
vo užsibrėžtus tikslus iki pat 
galo, nėra abejonės, kad tas 
duos SLA broliškai organiza
cijai didelę paramą, naują 
stiprybę ir daug vilčių, nes 
senieji veikėjai įsitikinę, kad 
jų darbas nebuvo veltui dary
tas ir kad visi didieji musų 
tautos išeivijoje lobynai savo 
laiku bus perduoti į užsitar
navusių veikėjų rankas.

Austrijoje, 15,700 
srovė 

apie 150,- 
Jungtinių 
Komisaro 
28. pasi-

19,080 
Graikijoje. Tremtinių 
nėra nutrukusi. Tik 
000 tremtinių yra 
Tautų Aukštojo 
globojami. 1951. 7.
rašytoji tremtinių padėčiai 
tvarkyti tarptautinė konven
cija įsigaliojo tik 1954. 4. 22. 
ir veikia tik 22 valst. Be šios 
konvencijos, kelias tarptauti
nės konvencijos tremtinių 
teisinei ir socialinei padėčiai 
pagerinti yra priėmusi Euro
pos Taryba, bet jos veikla tik 
Europos Tarybai priklausan
čiose valstybėse. Be to, ir pa
čių konvencijų nuostatai ne 
visų valstybių vienaip supran
tami ir aiškinami, ypač nuo
statai dėl tremtinių teisės į 
darbą, dėl socialinio aprūpini
mo, dėl apsigynimo teisės. 
Kad konvencijų nuostatai sau, 
o tremtinių traktavimas sau, 
rodo ir tremtinių padėtis V. 
Vokietijoje, kur darbo gavi
mo atžvilgiu jie diskriminuo
jami ta prasme, kad gali gau
ti tik patį prasčiausią rankų 
darbą, šiuo atžvilgiu padėtis 
labai panaši yra ir kituose 
kraštuose.

Iš antros pusės pranešimas 
pastebi, kad laisvasis pasau-

tremtinių 
Tremtinių 
Komisaro

lis tebejaučia tam tikrą savo 
atsakomybę už sovietinio to- 
talizmo aukų likimą ir daro 
naujų pastangų 
problemai spręsti. 
Metais Aukštojo 
programoje numatyta 10,5 
mil. dol. tremtinių pagalbai 
bei įkurdinimui. Tremtinius 
priglaudusios valstybes yra 
pažadėjusios Tremtinių Me
tais daryti tremtinių padėties 
pagerinimus, o galinčius pas 
save tremtinius įkurdinti val
stybės yra pažadėjusios leng
vinti tremtinių imigracijos są
lygas. Europos Patariamasis 
Se'mas specialiu savo nutari
mu yra kreipęsis į Amerikos 
ir Australijos kontinentų val
stybių vyriausybes, kad jos 
atleistų imigracinius suvaržy
mus ir įsileistų tremtinius iš 
Europos.

Tremtinių Metų proga su
daryti specialus planai trem
tiniams padėti, įtraukiant ne 
tik valstybių vyriausybes, bet 
ir visuomenę, ir mokyklas, ir 
radiją, ir televiziją, ir spaudą, 
ir filmų žvaigždes ir religines 
organizacijas.

Didžiai vertindamas visas 
pozityvias pastangas tremti
niams iš anapus geležinės už
dangos padėti, išskirtoms šei
moms susijungti ir nedarbin
giesiems sudaryti pakenčiamą 
egzistenciją, Pavergtųjų Sei
mas dr. Papanck pranešimą 
priėmė vienbalsiai. Antra ver
tus, turėdamas galvoje, kad 
esamoji tremtinių padėtis to
li gražu neatitinka tą padėtį 
tvarkančių konvencijų dvasios 
ir raidės, kad daugelio tremti
nių gyvenimo sąlygos yra 
veik nesudarinamos su žmo
gaus asmens verte, Paverg
tųjų Seimas priėmė atsišauki
mą į laisvąsias vyriausybes ir 
į laisvojo pasaulio tautas, pra
šydamas padidinti finansinę 
paramą tremtinių reikalams: 
palengvinti imigracijos sąly
gas, panaikinti skirtumus tarp 
savo piliečių ir tremtinių, tei
kiant teisinę apsaugą, aprūpi
nant darbu, teikiant socialinę 
globą ir tt.; sudaryti sąlygas 
tremtinių tautinei kultūrai iš
laikyti.

Buvo atkreiptas dėmesys, 
kad Tremtinių Metais pir
miausia turėtų savo solidaru
mą dar neįkurdintiems trem- 
niams parodyti jau įkurdin
tieji tremtiniai, kurių daugu
ma yra pasiturinčiai įsitaisę 
ir savo likimo brolius visai 
pamiršę. Šiuo atžvilgiu lietu
vius judina Balfas, bet kitų 
tautų 
neturi 
rūmas

tremtiniai savo Balfų 
ir tremtiniškas solida- 
labai silpnas.

Taika, Šaukė Rusai 
Minėdami Revoliu

cijos Sukaktį

Lapkričio 6 dieną Maskvoje 
prasidėjo iškilmės paminėji
mui 42 metų sukakties bolše
vikinės revoliucijos su Šukiais 
taika ir draugiškas sugyveni
mas, tačiau jos karinės jėgos 
bus palaikomos iki praeis ka
ro pavojus. Averky B. Aris
tov, Kamunistų Partijos Ceji- 
tralinio Komiteto narys, pasa
kė kalbą per radijo Lenino 
Sporto Palociuje 20,000 susi
rinkusiai publlikai, kur daly
vavo Chruščevas ir kiti sovie
tiniai vadai. Rytojaus dieną 
Raudonojoj Aikštėj buvo su
sirinkę apie milijonas žmonių,

Naujo Bendravimo Ranką Tiesiant
SLA kuopos ir organizatoriai yra prašomi supažin

dinti lietuvių organizacijas su Susivienijimo naujo ben
dravimo planu ir paskatinti klubų ir draugijų vaidybas 
aprūpinti savo narius SLA pigiomis Ir naudingomis ap- 
draudomis.

Naudinga SLA parama lietuvių organizacijom

Deimantine sukaktis, prie kurios artėja Susivieni
jimas, yra reikšmingu įvykiu ne vien musų broliškąją! 
organizacijai, bet ir visai lietuvių organizuotai visuome
nei. Neseniai skaitėme, kad Susivienijimas, norėdamas 
prasmingiau paminėti savo gyvavimo 75 metų sukaktį, 
teikia lietuvių organizacijų, klubui ir draugijų valdy
boms galimumus aprūpinti savo narius akcidentale ir 
ligoje pašalpos apdraudomis.

Per daugelį metų Susivienijimas, palaikydamas lie
tuvybę ateiviuose, prisidėjo prie palankesnių sąlygą su
darymo musų visuomenei organizuotis į įvairias drau
gi jas ir klubus. Šiandien Susivienijimas jau yra tokio
je padėtyje, kad lietuviškom organizacijom gali duoti 
dar didesnę pagalbų. Organizacija, priimdama SLA 
planų, it ai yra. teikdama savo nariams minėtos rūšies S. 
L. A. apdraudas, žymiai praplečia savo veiklos akiratį 
ir įgyja galimumus nepaprastai naudingai nariams pasi
tarnauti. Draugijai ar klubui įsigijus tokias teises, jų 
vaidmuo tampa dar reikšmingesnis, kas, be abejo, turės 
prisidėti prie tų organizacijų didesnio stipi’ėjimo.

SLA kuopti ir organizatorių artimiausias darbas
Labai svarbu, kad dabar Šia naudinga Susivieniji- 

mo nauj.ove pasinaudotų didesnis skaičius lietuvišku or
ganizacijų. Iš dalies tas priklauso nuo musų pačių, va
dinasi .nuo SLA kuopų valdybų, organizatorių ir kitų 
Susivienijimo veikėjų. Todėl visi turėtumėm artimiau
siu. laiku supažindinti lietuvių organizacijas su nepa
prastu SLA planu ir paskatinti klubų bei draugijų val
dybas planų panaudoti savo narių reikalams ir naudai.

Taigi, SLA kuopom dabar tenka atlikti labai svar
bų ir garbingų uždavinį. Susivienijimas tokiu pagrindu 
tiesdamas glaudaus bendravimo rankų lietuvių organi
zacijom, turi tikslų prisidėti prie jų didesnio stiprėjimo 
ir pagyvinti jų veiklų musų ateiviuose. Sutelkę ben
dram darbui gausesnes jogas, galėsime daugiau pasitar
nauti musų visuomenei ir lietuvybės reikalams.

kurie maršavo gatvėmis ir kė
lė ovacijas 42 metus išgyvenę 
po raudona komunistine vė
liava.

Priešaky Nikito Chruščevo, 
Aristov pareiškė, kad Sovietų 
žmonės nori draugiškai sugy
venti su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis ir su Ameri
kos žmonėmis, o dauguma A- 
merikos žmonių nori draugiš
ko sugyvenimo su Sovietų Są
junga ir jos žmonėmis. Stip
rus nusistatymas už taiką bus 
tęsiamas toliau, pareiškė Ari
stov. Vakaruose yra žmonių 
kurie nenori taikos, bet kova 
už taiką bus vedama toliau, 
baigė kalbėtojas.

> Iš praeities gerai žinoma, 
kad sovietinių vadų kalbos pa
silikdavo tik kalbomis, taip 
gali būti su Aristov pa.$akyta 
kalba 42 metų Raudonosios re
voliucijos paminėjimui iškil
mių metu.

Italijos Prezidentas
Pakviestas į Maskvą

Iš Romos pranešama, kad 
Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Nikita Chrušče
vas pakvietė Italijos preziden
tą Gronchi atvykti į Maskvą. 
Ar Italijos prezidentas pa
kvietimą priėmė ir vyks į Ma- 
ską, pranešime apie tai nieko 
nesakoma. Kokiu tikslu Gron
chi pakviestas, nežinoma. Bet 

reikia spėti, kad Chruščevas 
nori pasikalbėti su Italijos 
prezidentu pirm viršūnių kon- 
encijos įvykimo, kad konfe
rencijoj turėtų daugiau ką 
kalbėti ir aiškinti savo pasita
rimus su kitų valstybių va
dais.

. Vakarų Vokietijos kancle
ris, kaip pranešama, nesiruo
šia dalyvauti viršūnių konfe
rencijoje Ženevoje. Jis taip 
daro tuo sumetimu, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės ir 
Vakarai galėtų geriau susipa
žinti su Europos padėtimi ir 
susitarti nusiginklavimo ir ki
tais klausimais. Kancleris ma
no, jog Vokietijai teks atsisa
kyti kai kurių pozicijų rytuo
se. Taip esant vakarams yra 
pavojinga daryti kokių nors 
nuolaidų, nes kokia politika 
yra dabar, tokia gali būti ir 
po viršūnių konferencijos.

Kontrolės komisija baudžia 
pareigūnus.—“Tarybinės kon
trolės komisija” eilę statybi
nių įstaigų vadovų ir parei
gūnų nubaudė papeikimu ar 
piniginėmis bausmėmis už ne
tinkamą plytų transportavimą 
ir krovimą. Plytos kai kur bū
davo suverčiamos į krūvas ir 
per tai daug jų suduždavo, 
ypač Vilniaus miesto statybo
se. Visa eilė darbų vykdyto
jai leisdavo iškrauti plytas iš
metant.



2 *
T E V Y N R

M. Lapkričio 1.3, 1959

Tcvųru?
The Lithuanian Wetkly

Published Every Friday 
By the Lithuanian Aliiance 

of America

DR. AL J. A 1X1 KAS
AI a n a g e r

Yearly Subscription Rates
In the United Statės ___  $4.00
To Foreign Countries .... $5.00

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

Tel. I*Ackawanna 4-5529

pra- 
ve-

Susivienijimo kuopų skubus 
nešimai turi būti prisiųsti ne 
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerį.

MUSŲ REIKALAI

SLA Pildomosios Tarybos 
narių suvažiavimas

Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoje Pildomosios Tarybos 
nariai suvažiavo Chicagon po
sėdžiams aptarimui skubiųjų 
organizacijos reikalų ir dabar 
einančio Pažangos Vajaus 
naujų narių telkimui į organi
zaciją komisijos pasitarimui.

Posėdžiai prasidėjo lapkri
čio mėn. 11 dieną Morrison 
viešbutyje Chicagoje. Posė
džiuose dalyvauja visi musų 
organizacijos pareigūnai: pre
zidentas Povilas P. Dargis, vi
ce prezidentas Juozas F. Ma
ceina, sekretorius dr. Matas 
J. Vinikas, iždininkė Nora Gu
gienė, iždo globėjai Eufrozina 
Mikužiutė ir adv. Steponas 
Bredes, daktaras kvotėjas dr. 
Steponas Biežis.

Pirmas dvi dienas lapkričio 
11 ir 12 dienomis posėdžiaus 
Vajaus Komisija, kurią suda
ro prezidentas P. P. Dargis, 
vice prezidentas J. Maceina, 
sekretorius dr. M. J. Vinikas 
ir daktaras kvotėjas dr. S. 
Biežis. Kitas dvi dienas lap
kričio 14 ir 15 dienomis posė
džiaus visi Pildomosios Tary
bos nariai. Nors ir yra nema
žai susirinkusių skubiųjų rei
kalų aptarimui, bet posėdžiai, 
taupumo sumetimais, norima 
baigti lapkričio 14 dieną.

Chicagon sukviestas Pildo
mosios Tarybos narių suva
žiavimas dėl to, kad ten gy
vena trys Pildomosios Tary
bos nariai, tai jiems nereikia 
mokėti kelionų, taipgi ir pre
zidentui Dargiui arčiau nuva
žiuoti į Chicagą, negu į New 
Yorką. Pildomosios Tarybos 
nariams rupi taupumas, už tai 
ir sukviesti tarybos nariai į 
tą miestą, į kurį suvažiuoti 
mažiau išlaidų.

♦—♦
Trečiosios apskrities 
metinis suvažiavimas

Susivienijimo trečioji ap
skritis gyvuoja Pennsylvani- 
jos valstijoje Pitt s b u r g h o 
apylinkėje, prie jos priklauso 
toje apylinkėje gyvuojančios 
kuopos, jai pirmininkauja il
gametis ir nuoširdus Susivie
nijimo veikėjas Stasys F. Ba
kanas. Apskrities suvažiavi- | 
mai įvyksta vieną kartą me
tuose, kuriuose visuomet rim
tai svarstomi organizacijos 
reikalai ir padaroma gerų nu
tarimų. Šiemet tos veikliosios 
apskrities metinis suvažiavi
mas įvyks lapkričio mėn. 22 
dieną, Lietuvių Piliečių Sve
tainėje, 1723 Jane Street, S. 
S. Pittsburgh, Pa. Prasidės 
pirmą valandą po pietų.

Apskrities pirmininkas brol. 
Stasys Bakanas prašo visas 
apskrities ribose gyvuojan
čias kuopas išrinkti atitinka
mų skaičių delegatų ir pri
siųsti suvažiavimam Patenki n-
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SLA Reikalai ir Veikia
S.L.A.KUOPŲ VEIKLA

St. Petersburg, Fla

ŠIA 373 Kuopa Rengia 
Bendrus Pietus

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 373 kuopa rengia ben
drus pietus šių metų lapkričio 
mėn. 28 dieną, šeštadienį, 
Laiškanešių Svetainėje, 314 
15 Avenue South.

Arlauskas Boris

Maisto

Pietus bus duodami 12 va
landą dieną, šeimininkės žada 
duoti ką nors naujo. Muzikas 
K. Staupas lavina savo chorą, 
kuris padainuos gražių lietu
viškų dainelių. Vėliau bus šo
kiai grojant B. Varašiui.

Visi esate maloniai kviečia
mi atsilankyti. Užtikriname, 
kad turėsite smagų laiką su 
savo draugais ir artimais.

ŠIA 373 Kuopos Valdyba.

elek-

Shall-

Moc-

nuo 1934. IV. I.
Juozas

Bavarage Co.
Juozas Kapočius — Lietu

vių Enciklopedijos leidykla ir 
spaustuvė.

Bronius Utenis
prod. krautuvė ir valgykla.

Antanas Bačiulis - 
tros įrengimai.

Advokatai: Sušauna 
na, John Ivaškus.

Inžinieriai: Edmund
kus, Jeronimas Babrila, Al
gimantas Gustaitis.

Rašytojas Antanas Gustai
tis su šeima.

Žurnalistas Krukonis Jonas. 
Visuomenininkai Juozas 

Lokys, Mykolas Venis, Simo
nas Jokubauskas, 
Vaičaitis ir kt.

Justinas
Koresp.

So. Milwaukee, Wis

SLA 43 Kuopos Su
kaktuvinis Banketas

Dar Apie Susivienijimo 10-tos 
Apskrities Suvažiavimą

š. m.
5 va-
PUie-

matysime šiame banke-

proga norisi pažymėti, 
šioje kaipo senausioje 

visą laiką

SLA PU- 
Preziden- 

matome 
ir naujai 
profesijų,

Estą te Agency: An- 
Ivas, John Tuinyla, 
ir Anne Amsie, dr. 
Kalvaitis ir Vytautas

Paufs

Flo-

' Auto

So. Boston, Mass. — 
lapkričio mėn. 29 dieną, 
landą vakare, Lietuvių 
čių Dr-jos patalpose rengia
savo 55 metų veiklai atžymė
ti banketą. Tikimasi, kad ja
me dalyvaus kaip šios, taip ir 
kitų SLA kuopų nariai su šei
momis ir svečiais. Manoma, 
kad ir SLA Centro vadovybės 
narių 
te.

Šia 
kad
kuopoje Bostone 
buvo nariais įvairus profesio
nalai, biznieriai ir visuomeni
ninkai. Buvo nariu a. a. K. J. 
Kalinauskas, buvęs 
domosios Tarybos 
■tas. šiandien joje 
kaip senesnių taip 
atvykusių įvairių
biznierių bei visuomenininkų:

Daktarai: Dr. Paul J. Jak- 
mauh, dr. Anthony Kapochy, 
dr. Joseph Seymour, dr. Emi
lija Rodd, dr. George F. Ga
lės, dr. William Dusevich.
_ Laidotuvių direktoriai: 
Frances ir Dominica A. Zalet- 
skai, Joseph W. Casper.

Real 
thony 
Vincas 
Bruno
Stelmokas.

Biznieriai: Jonas KasmaUs- 
kas (ilgametis kuopos pirmi
ninkas, visuomenininkas), sav. 
Boston Instrument Manifac- 
turing Co.

Adelė Likienė —
Men Shop.

Vincas P. Jankus 
rišt (gavęs premijų).

Petras Trečiokas - 
garage.

Simon Alukonis — ’Tavern.
Charles ir Monika Plevokai

— Alices Bakery.
Vincent Jenush — Builder. 
Ignas Vilėniškis— Builder. 
Jurgis Strazdas — Barber 

Shop.
Mečislovas Kavaliauskas — 

Siuntinių į užsienį ir Andru
lio sūrių įstaiga.

Valentina ir Steponas Min
kai — Gėlių ir dovanų krau
tuvė ir Lietuvių Radio Korp.

kinkite apskrities pirmininko 
prašymą, nes suvažiavime bus 
svarstoma businčio Susivieni
jimo deimantinio seimo, kuris 
įvyks 1960 metais Pittsburg- 
he, reikalai ir tinkamam jo su
rengimui bus sudaryta komi
sija, tai brolis Bakanas pagei- 

’dauja, kad suvažiavime daly
vautų kodaugiausia delegatų.

Suvažiavime dalyvaus ir S. 
L. A. prezidentas Povilas P. 
Dargis ir pasakys kalbą orga
nizacijos reikalais, tad kiek
viena kuopa, gyvuojanti tre
čiosios apskrities ribose, pri
valo pasiųsti delegatus.

Iš musų miesto Tėvynėje 
beveik nesimato jokių žinių 
bei pranešimų, atrodo kad šio 
miesto lietuviai butų visi iš
mirę ar nesugalėję. Bet taip 
nėra, nes čia gyvuoja Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
133 kuopa ir ji šį tą veikia.

Šių metų sipalio 18 dieną 
musų mieste, po globa Susi
vienijimo 133 kuopos, įvyko 
Susivienijimo dešimtosios ap
skrities metinis suvažiavimas, 
apie kurio padarytus nutari
mus nieko nerašysiu, nes jie 
bus paskelbti organe Tėvynė
je, tai skaitytojai matys pa
tys visus nutarimus protoko
le.

Apie dešimtos apskrities su
važiavimą galiu pasakyti tiek. 
Apskrities pirmininkas Jonas 
Masilionis, atidaręs suvažiavi
mą, paskyrė komisiją delega
tų mandatus sutvarkyti bei 
patikrinti. Kol mandatų komi
sija tvarkė mandatus, pakvie
sti kai kurie delegatai tarti 
po kelis žodžius, jų tarpe bu
vo pakviesti ir vietinės kuo
pos 133 delegatai, kurie kal
bėdami pareiškė, kad viskas 
turi pradžią, tad ir Susivieni
jimo 133 kuopos gyvavimas 
prasidėjo 1919 metais gegužės 
mėn. 13 dieną, taigi nuo pir
mojo kuopos susirinkimo jau 
praėjo 40 metų, tai yra tiek 
metų Susivienijimo 133 kuopa 
gyvuoja So. Milwaukee, Wis.

Susivienijimo dešimtos ap
skrities sekretorius M. Kaspa
raitis, kalbėdamas pareiškė, 
kad butų labai gerai, kad Su
sivienijimo dešimtoji apskri
tis iš savo iždo paskirtų 10 
dolerių dovaną Susivienijimo 
133 kuopos 40 metų sukakties 
proga. Tam niekas nebuvo 
priešingas. Kitas ' delegatas 
pasiūlė, kad ne iš apskrities 
iždo skirti dovaną, bet kad 
delegatai iŠ savo kišenių sudė
tų po vieną dolerį. Tas pasiū
lymas priimtas ir delegatai 
sudėjo po vieną dolerį, viso 
pasidarė 17 dolerių, kurie į- 
teikti Susivienijimo 133 kuo
pai kaipo dovana 40 metų gy
vavimo sukakties proga.

Toliau apskrities pirminin
kas suvažiavimą tvarkingai 
vedė, tai jis neužsitęsė ilgai.
Vakarienė su programa

Suvažiavimui užsibaigus bu
vo vakarienė, laike kurios bu
vo kalbų ir sveikinimų Susi
vienijimo 133 kuopai bei lin
kėjimų ilgiausius metus gy

vuoti, taipgi sudainuota il
giausių metų SLA 133 kuo
pai. Po vaišių ir sveikini
mų delegatai skirstėsi į na
mus patenkinti apskrities su
važiavimu ir vaišėmis.

Čia noriu dar priminti, kad 
Susivienijimo 133 kuopoj 
daug dirbo ir dabar dirba 
Juozas Mitka, kuris daug

metų eina finansų sekreto
riaus pareigas ir labai tvar
kingai veda finansinius rei
kalus, taipgi jis prižiūri na
rius, kad nebūtų suspenduoti 
ir visais reikalais susirašinėja 
su centru ir neturi jokių ne
susipratimų. Taipgi daug dir
ba kuopos labui ponia Mit
kienė, kuri yra kaip tas gy
vas sidabras, neatrodo, kad ji 
kada nors butų pavargusi, ir 
jai laiko niekad netrūksta. Ir 
suvažiavimas įvyko ponų Mit
kų dideliuose namuose, 2800 
So. Chicago Avenue, kur įvy
ko ir skaniai pagaminta va
karienė delegatų pavaišinimui. 
Vakarienės metu pagalbėjo 
Mitkų dukrelė Aldona.

Taigi varde Susivienijimo 
133 kuopos nuoširdžiai dėkoju 
ponams Mitkams už vietą su
važiavimui ir vaišes.

F. Jurkus.

Mirė M. Radzevičienė, 
SLA 66 Kuopos Narė

Radzevičiaus žmona, 
būdama sveika nuo- 
dirbo kuopos gerovei, 
neapsieidavo nei vie-

darbuose, 
lietuvių ir 

brolišką or-

gimusi 1894 
mėnesio 14

draugės, 
ir visos 
lietuviai 
Pasiges

Ansonia, Conn. — šių metų 
lapkričio mėn. 2 dieną mirė 
ilgametė Susivienijimo narė ir 
kuopos ilgamečio finansų sek
retoriaus ir organizatoriaus 
Juozo 
Velionė 
širdžiai 
be jos
nas kuopos parengimas, kiek
viename ji nuoširdžiai dirbo, 
drauge su kikų pagalba, pri- 
ruošdavo vakarienėms ar ki
toms pramogoms skanius už
kandžius, kuriais dalyviai vi
suomet būdavo patenkinti. Ji 
taipgi pagalbėdavo savo vy
rui Juozui Radzevičiui visuo
se susivienijimo 
ypač verbavimui 
lietuvaičių į savo 
ganizaciją.

Velionė buvo 
metais lapkričio
dieną Lietuvoje, Datvogalo 
kaime. Į Susivienijimą įsirašė 
1936 metais vasario mėn. 1 
dieną, ir iki mirties išbuvo na
re geram stovyje.

Asmenyje Marijonos Rad
zevičienės Susivienijimo 66 
kuopa ir visa organizacija ne
teko nuoširdžios narės ir žy
mios veikėjos. Jos 
draugai ansoniečiai 
Connecticut valstijos 
ją ilgai nepamirš,
jos 66 kuopos susirinkimuo
se, taipgi pasiges jos ir ket
virtosios apskrities suvažiavi
muose delegatai, o vasarinėse 
išvykose pasiges jos visi Con
necticut valstijos tie lietuviai 
ir lietuvaitės, kurie kiekvieną 
vasarą suvažiavę į gegužines 
su ja linksmai laiką praleis
davo.

Lai jai bunie lengva ilsėtis 
laisvoje Dėdės Šamo žemėje, 
o nuliudime likusnam vyrui, 
dukrai, žentui ir kitiems gi
minėms reiškiame gilią užuo
jautą.

Benton, Illinois

Mirė Marijona Matukaitis, 
ŠIA 156 Kuojios Narė

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 156 kuopos nariai ap- 

! gailestauja netekę Marijonos 
Matukaitienės, kuri mirė Chi
cagoje. Taipgi reiškia užuo
jautą jos tėvams Matukai- 
čiams, kurie gyvena Cotins- 
ville, Illinois. Jos tėvas Matu
kaitis ilgus metus buvo kuo
pos užrašų sekretorius. Velio
nės tėvai priklauso Susivieni
jimo 156 kuopoj, Benton, Uli- 
nois.

Jos dėdė Ignas Krutulis mi
rė prieš keletą metų. Mes reiš
kiame nuliudime likusiam vy
rui ir vaikams bei giminėms 
gilią užuojautą. Taipgi reiš
kiame užuojautą velionės gi
minėms ir draugams, kurie 
gerai pažinojo Marijoną Ma- 
tuikaitienę, lankančią mokyk-
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

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 DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo Dr. V. Tercijonas, Brooklyn, N. Y.
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Dr. Vanda Tumėnienė, buvusi 
Vytauto Didžiojo Universiteto Kau
ne vaikų ligų profesorė, kuri dau
giau 20 metų dėstė vaikų ligas busi
miems Lietuvos gydytojams, per aš
tuonis mėnesius rašė Tėvynės Svei- 

ikatos Skyriuje “Vaiko Sveikata”. 
Dabar iš tų Tėvynėje tilpusių gerų 
raštų ruošiamasi išleisti knygą, ku
riai dr. V. Tercijonas parašė įvados 
žodį. Tą dr. V. Tercijono įvados žo
dį dedam Tėvynėn geresniam skaity- 
tytojų supažindinimui su leidžiama 
knyga. — RED.

ĮVADOS ŽODIS skaitytojui

Dr. Vandos Tumėnienės knyga “Vai
ko Sveikata” yra įdomi ir naudinga, kai
po parašyta prityrusios vaikų gydytojos 
ir Vytauto Didžiojo Universiteto Kaune 
vaikų ligų profesorės, kuri daugiau 20 
metu dėsto vaiku ligas busimiem Lietu- 
vos gydytojams, Šioji knyga įrodo, kad 
jos autorė moka kalbėt ne tik aukštu 
moksliniu, stilium gerai paruoštiem stu
dentam, bet sugeba suprantama ir aiškia 
kalba supažindint eilinius neįgudusius 
skaitytojus su svarbiais vaikų sveikatos 
klausimais. Knygoj apžvelgiama vaiko 
sveikata nuo jo užgimimo iki brendimo 
amžiaus,
kalbama apie 
maitinimą; tolimesni kūdikio augima irC ' i, o <

vvstvmasi iki 3 metu amžiaus. Svarsto-• V V *■

mi toki klausimai, kurie naudinga žinoti 
tėvam ypač motinom, pav. kodėl reikia 
pratini kūdiki bendrauti*su kitais kūdi
kiais, ar bausmė yra tinkama pedagogine 
priemonė. Kaip apsaugot vaikus nuo ap- 
vos — BCG vakcina kovoj su ta liga. To
liau eina priešmokyklimis amžius, vaiko 
augimas ir jo dvasinės ir emocinės .jėgos,

Jos turinys labai Įvairus. Čia 
naujagimį ir jo ypatybes,

Y •

v •

lą 1925 motais Benton, Illino- 
is.

Velionė Marijona Matukai- 
tienė mirė šių metų spalio 
mėnesio 15 dieną. Lai jai įbu- 
nie lengva ilsėtis laisvoje Dė
dės Šamo žemėje, o nuliudime 
likusiai šeimai ir giminėms 
reiškiu gilią užuojautą ir lin
kiu greito susiraminimo.

Martha Šaltis,
ŠIA 156 kuopos sekr.

Bridgeport, Conn.

die-
407

bal-

SLA 51 KUOPOS 
sekantis susirinkimas įvyks 
šių metų gruodžio mėn. 6 
ną, 2 valandą po pietų, 
Lafayette Street.

Šiame susirinkime bus
savimai-nominacijos kandida
tų Pildomosios Tarybos narių 
pareigoms, tad visų narių bū
tina pareiga dalyvauti šiame 
susirinkime ir balsuoti už tuos 
asmenis, kurie, balsuotojo 
nuomone, yra tinkami būti 
kandidatais. Yra ir kitų rei
kalų aptarimui. Todėl visi na
riai ir visos narės dalyvauki
te šiame susirinkime.

A. Sapega,
SLA 51 kuopoš sekr.

South Boston, Mass.
t

SLA 43 KUOPOS
narių susirinkimas kviečiamas 
š. m. lapkričio mėn. 18 dieną, 
6:30 valandą vakare, Lietuvių 
Piliečių Klubo patalpose, So. 
Bostone. Narių dalyvavimas 
būtinas, nes bus aptariama 
kuopos 55 metų veiklos su
kakties minėjimas-banketas ir 
renkami atstovai į SLA 2 ap
skrities suvažiavimą, įvyks
tantį š. m. lapkričio mėn. 22 
dieną Lawrence.

Be to, pranešama, kad SLA 
43 kuopos susirinkimas, ku
riame bus vykdomi SlJl Pil-

pavojai sveikatai ir gyvybei tam amžiuj; 
auklėjimo įstaigos priešmokyklinio am
žiaus vaikam, vaikų darželiai ir namai. 
Mokyklinis amžius, jo ypatybės; koks 
yra didžiausias pavojus mokyklos vaiko 
sveikatai; psichologinės ir emocines vai
ko problemos. Trumpi patarimai tėvam 
kaip apsaugot vaikus nuo žalingų įtakų 
mokyklos amžiuj. Jaunuolio brendimas, 
jo ypatybės ir problemos, Toliau seka 
nervinyas vaikas, jo ypatybės, jo dvasi
nės, emocinės ir socialinės problemos. 
Čia paminėti sunkumai surišti su maiti
nimu, miego sutrikimai, naktinis žuvų 
gaudymas (enuresis) ; žaidimas kimo da
limis: a) pirštų čiulpimas, b) nagų 
kramtymas, c) dantų griežimas; žaidi
mas lytiniais organais; pykčio priepuo
liai, baimė. Socialiniai vaiko iškrypi
mai: palinkimas meluoti, svetimų daiktui 
savinimas, bėgimas iš namų.

Tik paminėtų klausimų gausumas 
rodo, kad dr. Tumėnienės knyga naudin
ga ne t ik tėvam, bet ir vaikų auklėtojam, 
mokytojam, dvasiškiam, kurie ras joj 
daug vertingų patarimų. Tai pirmutinė 
tokio turinio knyga, parašyta Lietuvos 
medicinos profesoriaus tremty ir linkė
tina, kad ji rastų platų ratą skaitytojų 
šiam svetingam krašte, kur vienok lietu
vybė taip .negiliai leidžia šaknis. Pagei
dautina, kad ši knyga padėti] išaugini ir 
išauklėt sveiką ir atsparią nutautėjimui 
jauną lietuvių karta.

SLA vadovybei ir “Tėvynės” re
daktoriui reikia pareikšt nuoširdžią pa’ 
dėką už šios knygos išleidimą.

f)r. U. Tercijonas.

domosios Tarybos nominaci- 
niai balsavimai ir kuopos val
dybos rinkimas įvyks š. m. 
gruodžio mėn. 9 dieną, 7 va
landą vakare, Lietuvių Pilie
čių Klube, So. Bostone.

Kuopos Valdyba.

Susivienijimo Kuopą 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Detroit, Michigan

Bus Rodomos Filmos

Lapkričio mėn. 29 dieną, 
sekmadienį, 12:30 valandą po 
pietų, buv. lietuvių namuose 
bus rodoma musų didžio ke
liauninko Dan Kuraičio fil
mos iš jo kelionių po platųjį 
pasaulį: iš anapus uždangos, 
Indijos, Afrikos ir kt.

Dan Kuraičio kelionių fil
mos buvo jau rodomos su di
deliu pasisekimu Clevelande if 
kitur. Reikia tikėtis detroitie- 
čiai nepraleiss taip retos pro
gos.

Po filmo rodymo ruošiama 
pietus Dan Kuraičio pagerbi
mui. Norintieji dalyvauti pie
tuose prašomi užsirašyti iš 
anksto pas Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 
dybos narius: 
UN 1-0301, A. 
5-0983, Balčiūnus

Kenosha, Wisconsin. -- Su
sivienijimo 212 kuopa rengia 
vakarienę atžymėjimui kuo
pos gyvavimo 50 metų sukak
tį. Ji įvyks šių metų lapkri
čio mėn. 14 dieną, 6 valandą 
vakare, Burgers Hali, 4913 
7-th Avenue. Rengėjai kviečia 
visus kuopos narius ir visus 
vietinius ir apylinkėse gyve
nančius geros valios lietuvius 
Ir lietuvaites dalyvauti šioje 
kuopos 50 metų gyvavimo su
kakties paminė įimui vakarie
nėje.

kuopos val- 
F. Motuzą 
Boreišį VE 
WE 4-5081

ar Z. Januškevičienę VE 5- 
5317. Koresp.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje antrosios apskrities 
metinis suvažiavimas šaukia
mas lapkričio mėn. 22 dieną,
1 valandą po pietų, Lietuvių 
Piliečių 
Street, 
skrities 
skrities 
kuopas 
prisiųsti į suvažiavimą. Posė
džiams pasibaigus, bus vaka
rienė delegatų pavaišinimui.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje- trečiosios apskritie^ 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas įvyks lapkričio mėn. 
22 dieną, Lietuvių Piliečių 
Svetainėje, 1723 Jane Street, 
S. S. Pittsburgh, Pa. Prasidės
2 valandą po pietų. Apskrities 
pirmininkas Stasys Bakanas 
prašo visas apskrities ' ribose 
gyvuojančias kudpas išrinkti 
delegatus ir prisiųsti suvažia
vimam Bus aptariami Susivie
nijimo deimantinio seimo ren
gimo reikalai ir renkama ap
skrities valdyba 1960 metams.

Klube, 41 Berkeley 
Lavvrence, Mass. Ap- 
pareigunai prašo ap- 
ribose gyvuojančias 
išrinkti atstovus ir

Atliek amus pinigut nuo 
kasdieninio pragyvenimo ge
riausia įvestuoti į Jungtinių 
Amerikos Valstybių Bonus.

South Boston, Mass. — Su
sivienijimo 43 kuopa 55 metų 
gyvavimo sukakčiai paminėti 
rengia banketą lapkričio 29 
dieną, Lietuvių Piliečių Drau
gijos Auditorijoje, South Bos
tone. Pradžia 5 valandą po 
p’etų. Rengėjai kviečia visų 
Bostone ir apylinkėse gyvuo
jančių kuopų narius dalyvauti 
bankete ir kartu su 43 kuo
pos nariais atžymėti 55 metų 
gyvavimo sukaktį.
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ANTRAS AMERIKOS LIETUVIU 
GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

I>K. V. TKRCIJONAS

* (Tęsinys)
Čia prieš mus stovi 2 di

dieji musų tautos švyturiai— 
dr. V. Kudirka ir dr. J. Ba
sanavičius. Tai musų tautos 
atgimimo pranašai. Kudirka 
— musų Tautos Himno kūrė
jas. Dr. Basanavičius ir dr. 
Kudirka musų kankinamos 
tautos šviesieji didvyriai, ne
pailstami kovotojai už jos 
laisvę. Dėdami prie jų pamink
lo gėles norime ne tik juos 
pagerbti, bet ir mes patys 
norime pasisemti dvasinės 
stiprybės, kad galėtume būti 
jų verti ainiai. Dr. Basanavi
čiaus ir dr. Kudirkos laiku 
Lietuvą irgi dengė tamsus de
besys. Anuomet, kaip ir šian
dien, maskoliai trypė, perse
kiojo, kankino lietuvių tautą. 
Spaudos draudimas, Kražių 
skerdynės, ištisais kaimais 
trėmimas į Sibirą ir kitas to
limas Rusijos vietas tada kan
kino Lietuvą. AJėjo dr. Basa
navičius ir dr. Kudirka ir pa
šaukė lietuvių tautą stoti į 
nelygią kovą su savo paver
gėjais. Sugaudė lietuvių tau
tai Kudirkos varpas: Kelkite, 
Kolite... Tauta atbudo, tauta 
stojo į ilgą ir sunkią kovą ir 
tą kovą laimėjo. Tauta išsi
laisvino iš maskolių ir kitų 
engėjų šimtmečius trukusios 
vergijos. La:svės kova buvo 
laimėta pasišventimu ir dide
lėmis aukomis.

Šią valandą prisiminkime 
dr. Kudirkos ir dr. Basanavi
čiaus gyvenimą. Visas jų gy
venimas — besąlyginis pasi
šventimas savo tautai; viso 
jų gyvenomo darbas — ne
nutrūkstanti, neatiaidi kova 
už savo tautos teises. Nei me
džiaginiai nedatekliai, nei li
gos, nei žandarų persekioji
mai ir kalėjimai niekad jų 
nepalaužė už Lietuvos išsilais
vinimą.

Ir štai šiandien, kai musų 
tautą vėl apgaubė tamsus ne
vilties debesys, kai Lietu
vos okupantas-maskolius pla
ningai vykdo musų tautos 
naikinimą, kai musų tauta ru
sinama, tūkstančių tūkstan
čiais gabenama iš savo tėvų 
žemės į
plotus, o viduje 
ma, sujaukinama 
tūkstančių atgabentų svetimų 
atėjunų-maskolių, Azijos mon
golų ir kitokių, mes lietuviai 
savo tarpe nebeturime musų 
tautos didžiųjų kovotojų, lai
svės pranašų, nebeturime nei 
Basanavičiaus, nei Kudirkos. 
Taip, jų nebėra. Bet liko jų 
amžinas testamentas kiekvie
nam iš musų: gyventi savo 
tautai, dirbti ir aukotis savo 
gimtajai tėvynei. Dr. Basana
vičiaus ir dr. Kudirkos gyve
nimas ir darbai buvo giliai 
prasmingi, nes jie gyveno ir 
dirbo vienui vienam aukščiau
siam tikslui — savo tautos 
laisvei. Šiandien stovėdami . 
prie judviejų paminklų, pa
žvelkime patys į save ir pažiū
rėkime, ar mes einame Basa
navičiaus ir Kudirkos kel’ais; 
ar prideramai grąžiname savo 
skolas tautai, iš kurios esa
me kilę, kuri mus išugdė? Ar 
kartais neiškrypstame iš gar
bingo savo tautai pareigų 
lio dėl sotaus ir patogaus 
getavimo?

Netekę tėvynės, būdami
skirti nuo savo tautos kamie
no, bijome, kad kaip medžio 
nukirsta šaka, nemirtumėm 
dvasiniai, kad musų šeimos 
nenutautėtų. Jieškome ste
buklingo recepto, kad mus 
pačius ir musų šeimas apsau
gotų, bet jo vis dar neranda
me. O tasai stebuklingas re
ceptas vis dėl to yra. Štai jis 
— pažvelkime tik į Basanavi
čių ir Kudirką, prie kurių pa
minklų dabar stovime. Bet ta
sai receptas turi būti ir kiek-

vieno musų širdyje, musų są
žinėje. Jeigu ten jo nerasime, 
veltui vartysime spaudos la
pus, jieškodami recepto, kaip 
išlikti lietuviais. Atsiminkime: 
nėra dviejų kelių, kuriais 
žmogus savo gyvenimą praei
tų. Arba garbingas, bet daž
nai nelengvas pareigos kelias, 
arba gyvenimas dėl sotaus ir 
patogaus būvio, kurį lydi dva
sinis vegetavimas ir moralinis 
skurdas. Pavergta tauta rei
kalinga ^kovotojų, bet ne dva
sios nykštukų.

Gražu, kad musų suvažiavi
mo vadovybė mus visus su
rinko prie musų tautos atgi
mimo didžiųjų kovotojų pa
minklų. Tai prasmingiausias 
musų suvažiavimo momentas. 
Norėtųsi palinkėti, kad ir 
ateityje kiekvienas musų lie
tuvių gydytojų suvažiavimas 
turėtų dvasinio susikaupimo 
momentą, kuris stiprintų mu
sų kovos jėgas už tautos lais
vę.

Išsiskirstydami ir palikdami 
šią brangią vietą, pagalvoki
me, kad Kudirkos Varpas ir 
šiandien, lygiai kaip anais ca- Į 
rų despotijos laikais, tebegau
džia: Kelkite, Kelkite, Kelki
te... šaukdamas mus į kovą. 
Tegul šis laisvės varpo gau
dimas “Kelkite, Kelkite, Kel
kite...”
tol, kol Lietuvai neišauš lais- 
vės diena.

Pirmadienį po pietų buvo 
tęsiamas posėdis. Dr. V. Ka- 
nauka paskaitoj “Šių dienų 
vėžio chirurgija” supažindino 
su vėžio chirurginio gydymo 
naujais budais. Toliau }sekė: 
d r. J. Valaičio pranešimas 
“Anb.iHnm pataloginė

D. Degesys

skamba musų ausyse

Valaičio
Ankstyva vėžio 

diagnozė”. Dr. 
“Krūčių vėžys praktikoje ir 
teorijoje”; dr.

tolimuosius Azijos
- sumaišo- 
su šimtais

reikšmę lietuvių in- 
ir gydytojų paruoši- 
Amerikos Lietuvių 

Draugiją, įsteigtą 
leistą 
skirtą

kurs ėjo

ko-
ve-

at-

*

išleist atskirą 
Amerikos Lietuvių

tuose (P. Amerikoj, Australi
joj, V. Europoj) lietuvius gy
dytojus reiktų apjungti į vie
tines draugijas. Tuomet butų 
visai reali Laisvojo Pasaulio 

j Lietuvių Gydytojų Sąjunga. 
| 3. Atsižvelgiant į palygi-
I nant nedidelį lietuvių gydyto

jų skaičių Amerikoje, santyky 
su. bendru šio krašto lietuvių 

I skaičiumi, Sąjunga turėtų ra
ginti ir lemti šio krašto lie
tuvių jaunimą, kad jis dau
giau eitų medicinos mokslą ir 
rinktųsi gydytojo profesiją.

4. Sumanymas leisti nepe
riodinį medicinos žurnalą, 
metraštį arba biuletenį iki 
šiol nepradėtas vykdyti. Pra
džiai siūloma

| knygą
i Gyd. pirmo ir antro suvažia- 

mo darbus.
5. 1962 metais sueina 50 

metų Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugijos įsteigimo, ku
ri laikui bėgant persiorgani
zavo į Amerikos Lietuvių Gy
dytojų Sąjungą, Tos sukak
ties proga reiktų išleisti drau
gijos istoriją ir tą sumanymą 
pradėti vykdyt dabar išren
kant Redakcinę Kolegiją.

6. ALG Sąjunga turėtų pas
kirt premiją, jei kas parašys 
knygą tema: “Lietuvybės ny
kimo priežastys Amerikoj ir 
kokių priemonių reikia imtis 
kovoj su greitu masiniu nu
tautėjimu’*. Lietuvių knygos 
mažai skaitomos Amerikoj, 
todėl po d'skusijų dr. V. Avi- 
žoniui pasiūlius buvo nutarta 
skirti 3 premijas už geriau
sius straipsnius įdėtus laik
raščiuos apie lietuvybės išlai
kymą Amerikoj: pirma — 
$250, antra — $150 ir trečia

— $100. Premijos bus paskir
tos ir išduotos sekančiame su
važiavime .1961 m. Sąjungos 
planams vykdyti siūloma su
daryti Leidinių Fondą, kuriam 
reiktų pradėti linkt lėšas li
aukas, kad pasiekt sumą nors 
iki $5,000.00.

Suvažiavimo dalyviai parei
škė pageidavimų, kad Am. L. 
Bendruomenė, kaip ii- Batfas, 
įgytų teises “non profit” orga
nizacijos, kad jom duodamos 
aukos būt atleistos nuo darbo 
pajamų mokesčio “income tax 
dedueteble”. Dr. V. Avižoniui 
pasiūlius suvažiavimas pasiun
tė prezidentui Eisenhovveriui 
telegramą dėl Chruščevo at
vykimo į JAV.

A. L. G. Sąjungos nauja 
valdyba išrinkta tokia: dr. A. 
Montvidas, pirmininkas; vice 
pirmininkai: dr. S. Budrys, 
dr. V. Tercijonas ir dr. VI. 
Raman auskas; sekretorius- 
iždininkas — dr. V. Tauras. 
Draugijos direktoriai: dr. P. 
Zalatorius, d r. V. Ayižonis, dr. 
Pacevičius, dr. Majauskas ir Į 
dr. Stankaitis. Į

Pasibaigus suvažiavimui į- 
vyko šaunus banketas su kon
certu, vakariene ir šokiais. 
Jame dalyvavo apie 150 asme
nų — narių su šeimom ir sve
čiais. Banketo nuotaika buvo 
labai jauki. Suvažiavimo šei
mininkai buvo Clevelando gy
dytojai: dr. Brazaitis, dr. De- 
gesys, dr. Ramanauskas ir ki
ti ir Ponių Komitetas. Jie su
važiavimą įpravedė labai vy
kusiai ir už tai jiems reikia 
pareikšti nuoširdžią padėką.

Sekantis suvažiavimas nu
matytai; 1961 metais New 
Yorke.

Amerikos
Literatūra

po 
žai
ar
su, išsivys- 

a ir vi-

Nepamirškime

Nepamirškime tų brolių, 
Kurie nukentėjo, 
Tolimam, šaltam Sibire 
Gyvybę padėjo.

Vėjas staugia, vėjas tižia, 
Siaučia pūga tiršta,
O ant sniego, prie pušies. 
Musų brolis miršta.

Ir ne vienas ten lietuvis
Nuo mušimo, bado,
Nuo sunkių darbų išdžiuvęs, 
Kapą ten surado.

Vąjas staugia, vėjas ūžia 
Dengia baltu sniegu,
Verkia pūga miegančiųjų 
Amžinuoju miegu...

Sofija Ambrazevičienė.

Prisiųsti ir Dar 
Nepaminėti

Nauji Leidiniai
didelis*Lietuva

paruoštas Lietuvos 
Studijos Komisijos

Atsišaukimas į Amerikos Lietuvius
MIELOS SESLS IR MIEIJ BROLIAI!

šakomis susidomėjusiems sve
timtaučiams mokslinink a m s. 
Šiai studijai ir kitoms, kurios 
pasirodys ateityje kitais klau
simais ir kitų Studijų Komi
sijų parengtos. New Yorke į- 
steigtas Lietuvos Tylimo In
stitutas
search Institute.
studijos Lietuvos Rytų ir Lie
tuvos Ūkio Atstatymo klausi
mais. šios studijos išleista 
pusantro tūkstančio egz.

----- o-----

Lithuanian Re- 
Ruošiamos

A. Narbutas 
— “Atipiškos chromogeninės 
džiovos bakterijos”. Dr. G. 
Daluko pranešimas — “Gim
dos kaklelio vėžys”. Po tų 
pranešimų buvo paklausimai 
ir trumpos diskusijos. Pu per
traukos buvo du pranešimai 
visuomeninėm temom: dr. S. 
Biežis kalbėjo apie Amerikos 
lietuvius gydytojus senos kar
tos, nušvietė Valparaiso uni
versiteto 
teligentų 
mo, apie 
Gydytojų
1912 metais, apie jos 
laikraštį “Gydytojas” 
sveikatos reikalam, 
1921-25 metais; jį redagavo
dr. A. Montvidas. Apie Lietu
vai gelbėti draugiją, kun su
rinko 60,00d dolerių pinigais 
ir apie 50 tonų įvairių rūbų 
ir pasiuntė Lietuvos R. Kry
žiui; jos pirmininkas buvo dr. 
Biežis, sekretorius dr. Grai- 
čiunas ir ji veikė 1919-21 me
tais.

Dr. V. Tercijonas darė pra
nešimą apie Amerikos lietu
vius gydytojus, atvykusius iš 
tremties po U pasaulinio karo 
ir jų visuomeninę veiklą bei 
lietuvio gydytojo pareigas sa
vo tautos atžvilgiu. Nauji 
ateiviai praneša skaičiumi se
nos kartos gydytojus. Jo pra
nešimo išvados:

1. Rusų genocidinė politika 
okupuotoj Lietuvoj turi ska- 
tint mus dirbti ne tik Lietu
vos išvadavimui, bet ir giliau 
pažvelgti į lietuvybės išlaiky
mo problemą išeivijoj, ypač 
Amerikoj. Dėmesio centre tu
ri būt musų jaunimas tiek čia 
atvykęs, tiek čia gimęs. Tame 
lietuvybės gelbėjimo darbe 
turėtų dalyvauti ir Amerikos 
IJetuvių Gydytojų Sąjunga.

2. A. L. Gydytojų Sąjunga 
turi stengtis pritraukti per 
vietines gydytojų draugijas 
kuo daugiau narių ir surinkt 
žinių — suregistruot ir tuos, 
kurie dar neįstojo į Sąjungą. 
Taipogi kituose pasaulio kraš-

Lietuvių Vasario 16 Gimna- 
I zijos Evangelikų Jaunimo Ra- 
1 telio vardu kreipiuosi į Jus ir 

šiais metais, mielos sesės ir 
mieli broliai, artėjančių Kalė
dų švenčių proga, prašydamas 
Jūsų malonaus dėmesio ii’ pa
ramos. Be Jūsų pagalbos ir 
paramos mes neapsieiname ir 
ateityje neapsieisime. Norint 
atitinkamai veikti ir pasirody
ti reikalinga lėšų.

Tai nėra pirmas kartas, ka
da aš kreipiuosi į Jus, prašy
damas paramos. Jau penkeri 
metai, kai esu lietuvių gimna
zijoje ir dirbu su lietuvišku 
jaunimu. Laisvojo pisaulio 
lietuviškoji visuomenė yra vi
sad jautriai atsiliepusi į ma
no prašymus ir aš manau, 
kad aš šiuo savo nauju prašy
mu Jums neįkyrėsiu.

Mes gerai žinome, kad lai
kai visiems sunkus, tačiau 
mums lietuvių Vasario 16 
Gimnazijoje visų lietuvių so
lidarumo dėka sudaroma są
lyga jaunimą auklėti krikščio- 
n i škoje-lietuviškoje dvasioje. 
Mes, pasilikę Vakarų Vokie
tijoje norime su visais lietu
viais išlaikyti iš musų tėvų 
paveldėtą tikėjimą bei 
•čius, išlaiyti vienybę ir 
ką lietuvišką savitarpę 
Mes gerai žinome kiek
linga idealizmo, kiek pasišven
tino ir pasiaukojimo reika
lauja Jūsų kilnieji darbai. 
Musų jaunimas lietuvių Vasa
rio 16 Gimnazijoje didžiuojasi 
musų tautiečių laisvajame pa
saulyje nuveiktais darbais ir 
yra labai dėkingas už kiekvie
ną paramą ir mažą auką iš 
Jūsų.

Tėvynės labui dirbkime vi
si, nes išauš ir mums rytas, 
kada galėsime sužrįžti į lais
vą-ir nepriklausomą Lietuvą. 
Prašome musų evangeliško 
jaunimo Vasario 16 Gimnazi
joje neužmiršti, nes musų 
brangioji Tėvynė, atgavusi 
laisvę, ir mes visi esantieji 
gimnazijoje, gal galėsime 
Jums kuriuo nors kitu budu 
padėkoti už Jūsų kilnius dar
bus tremtyje, siekiant glau
daus, krik&Čioniiko ir brolii-

papro- 
broliš- 
meilę. 
reika-

I

tarpe

Mes ir 
nemiegojome ir

ko sugyvenimo lietuvių 
visame pasaulyje.

Apie evangelikų jaunimo 
veiklą lietuvių Vasario 16 
Gimnazijoje beveik kiekviena
me “Svečio” numeryje ir ki
tuose lietuviškuose laikraš
čiuose plačiai aprašyti. Man 
atrodo, kad nėra reikalo dar 
kartą viską kartoti, 
šiais metais
dirbome kiek sąlygos leido.

Mes prašome, brangios se
sės ir broliai, Jūsų paramos 
Kalėdų švenčių prieangyje 
prisiminti lietuviškąjį jauni
mą Vakarų Vokietijoje ir Jū
sų auka suteikti vaikams mo
ralinės šilimos pajautimą.

Baigdamas, siunčiu Jums 
Vasario 16 Gimnazijos Evan
gelikų Jaunimo Ratelio vardu 
nuoširdžiausius sveikinimus iš 
Vakarų Vokietijos, linkime 
geriausios sėkmės, vilties bei 
kantrybės tremtyje, ištver
mės ir palaimos Jūsų kilniems 
darbams bei žygiams musų 
tremtinių daliai palengvinti ir 
musų visų brangios Tėvynės 
Lietuvos prisikėlimo rytojui 
priartinti.

Jūsų—
Fr. Skėrys,

Ev. Jaunimo Rat. Vadovas. 
P. S. AUKAS skirtas Evan

gelikų Jaunimo Rateliui (pini
gais ii* čekiais nuolankiai pra
šau siųsti mano 
adresu:

Fr. Skėrys, 16) 
b. Lampertheim, 
Gymnasium, Schloss Rennhof, 
W. Germany.

Ai

vardu šiuo

Huettcnfeld 
Litautsches

Wilkes Barre, Pa.

Kurie

KILBASŲ P ARTE
Sekmadienį, lapkričio mėn. 

15 dieną, Lietuvių Piliečių 
Klubas rengia vadinamą kil- 
basų partę, Lietuvių Salėje, 
206 Parrish Street.
mėgstate lietuviškas dainas ir 
norite pas;šokti — nepamirš
kite tą dieną ateiti į tą svetai
nę, o užtikrinam, kad smagiai 
praleisit sekmadienio vakarą.

Pradžia 4 valandą po pietų. 
, Nuoširdžiai kviečiame visus, 

lietuvių Piliečių Klubas.

Pirmųjų trijų š i m t e č i ų 
Naujojo Pasaulio istorijoje 
Amerikos rašytojai buvo tur
tingos Europos kultūros pase
kėjai. Jie tikėjo, kad jų misi
ja buvo importuoti ir perduo
ti čia Europos kultūrą.

Tačiau naujojo krašto lite
ratūra turėjo būti daugiau 
pagal ateities viltis, bet ne 
vien tik gyvenant praeitimi.

Yra visiškai įmanoma ir net 
reikalinga rašyti apie Ameri
kos literatūrą jos europietiš
kų, ypač Britų Imperijos, šal
tinių terminais. Musų literatū
ra yra transportuota Europos 
kultūra, atnešanti su savim 
jos klasikinio pasaulio šalti
nių, viduramžių ir renesanso 
turtus. Tačiau yra taip pat 
tiesa, kad musų literatūra yra 
transformuota kultūra. Ji bu
vo sukurta naujame kontiten- 
te ir sąlygose labai skirtingo
se nuo Didžiosios Britanijos 
ir bendrai Europos sąlygų.

Pavyzdžiui “progresas” kai- 
konceptas gali turėti ma- 
bendro pritaikymo, tačiau 
mes jį vadinsime/ progre- 
ar pasikeitimu,

tymu, vis didėjanti 
tališkumas yra nepaprastai 
charakteringi Amerikos 19-to 
šimtmečio literatūroje. Nie
kad gyvenimas nebuvo taip 
greitai ir plačiai žmogaus pa
stangų per tokį trumpą laiką 
pakeistas. Niekad laimėjimai 
nebuvo pasiekti didesnia ini
ciatyva, individualizmu, sa
vim pasitikėjimu ir laisvės 
reikalavimu. Ir priešingai, 
niekad pralaimėjimai kovoje 
su natūra nebuvo tiek frus
tracijos, nusivylimo ir inerci
jos palydimi.

Amerikiečių judrumas per 
visą jų istoriją buvo dar vie
nu transformuojančiu fakto
rium jų gyvenime ir todėl taip 
pat jų literatūroje. Jie kelia
vo skersai per kontinentą 
daugiau iš pripratimo negu iš 
būtinumo. Ir nors jų kalba 
yra anglų ir jų politinis bei 
socialinis susitvarkymas dau
giau anglo-saksoniškas, jie 
asimiliavo milijonus žmonių, 
kurių kultūrinis įnašas visiš
kai nebuvo angliškas.

Tradicija Amerikoje yra ne 
ta. pati kaip Europoje. Musų 
tautos vienybė negali priklau
syti nuo kraujo ar paveldimų 
tendencijų. Taigi labai natū
raliai, musų literatūra, kuri 
yra musų patyrimo dokumen
tu, giliai, dažnai pasąmonin
gai, dvelkė atsakomybe su
burti tautą iš žmonių kom
plekso ir savanorišką uniją 

Amerikos literatūra buvo 
klausiančia ir tyrinėjančia li
teratūra nuo pat pradžios, 
statanti klausimus ap e Nau
jąjį Pasaulį, kritikuojanti 
efektus ir staigia dvasinės 
natūros ekspencija, įdomi sa
vo evantiuriškais aprašymais 
apie įvykius prie indėnų sie
nos ar Mississippi, ar kelionė
se per kontinentą, t u r t i n- 
ga lengvai nuskaidrinančiais 
WIhitmano ar Hawthome ir 
po depresingais atpasakoji
mais.

Be to, į Amerikos literatūrą 
turėjo įtakos idėjos ir gyve
nimo budai, išsivystę demo
kratinėje aplinkumoje. Litera
tūra buvo lygiai sąmoninga 
paprasto žmogaus reikalais, 
kaip ir individo aspirancijo- 
mis tokioje demokratijoje, ku
rią mes Čia pažinome. Ji buvo 
humanitariška ir visumoje ep- 
timistiška literatūra, pasida
riusia tvirta kritikos dėka, ly
ginančia dabartinį gyvenimą 
su idealais. — AC.

t

SLA veikėjai dažnai daly
vauja Lietuvių Klubuose ir 
draugijose. Ten Jų pareiga iš
aiškinti Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje Naujo Plano 
naudas Ir visiems lietuviams 
Ir lietuvaitėms.

r

Mažoji 
leidinys 
Vakarų 
pastangomis ir parama, spau
stas Lietuvių Enciklopetijos 
spaustuvėje Bostone, 1958 m. 
Tai studijinė medžiaga apie 
Mažąją Lietuvą su dalimis, 
kurias parengė paskirų sričių 
žinovai. Dr. Marija Gimbutie
nė rašo apie Rytprūsių ir Va
karų Lietuvos priešistorinę 
kultūrą, Juozas Lingis rašo 
apie arklio (klugo) naudoji
mą Baltų gyvenamose srity
se, dr. Jurgis Gimbutis — 
apie Lietuvių sodžiaus archi
tektūrą Mažojoje Lietuvoje, 
dr. Jonas Balys — apie Ma
žosios Lietuvos tautosaką ir 
prof. Juozas Žilevičius — apie 
Mažosios Lietuvos muziką. Tų 
studijų santraukos knygos 
pabaigoje patiekiamos anglų 
ir vokiečių kalbomis.
Studijoje atskleidžiamoji me

džiaga ir jos nagrinėjamas į- 
domus ne tik savo tėv. pro
blemomis susirūpinusiems lie
tuviams, bet ir atitinkamomis

Rinktinės mintys — spau
dai parengė kun. dr. Juoeas 
Prunskis, išleido “Lietuvių 
Dienos” Los Angeles, Caiifor- 
nia, 1958 m. Ši, jau ketvirta 
iš eilės praeitais metais iš 
spaudos išėjusi produkty
vaus rašytojo-žurnalisto kny
ga, 326 pusi, apimties, patie
kia rinktinas mintis, pasaky
mus ir įvairių amžių kultūrų, 
kraštų. Jame rinktiniai pasa
kymai yra iš Graikijos, Ro
mos, pirmųjų krikščionių am
žių, viduramžių ir naujųjų am
žių mintyto jų, filosofų, rašy
tojų, socialogų, auk 1 ė t o j ų, 
religininkų, o taip pat ir dau
gelio lietuvių kūrėjų, prade
dant Donelaičiu iki tremtyje 
išryškėjusių autorių.

Toje knygoje taip pat gali
ma rasti ir visa eilė budingų 
priežodžių, patarlių ir įvairių 
tautų tautosakos. Tokios kny
gos lietuviai ligi šiolei dar ne
turėjo, nors jau kitos tautos 
nuo seno bandė tokius rinki
nius komplektuoti. Knygos 
kaina $4.00. Gaunama pas 
spaudos platintojus i “Lietu
vių Dienose”, Los Angeles.

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

Kelias — tai pirmasis nr. 
JAV ir Kanados Liet. Evan
gelikų Liuteronų Sinodo žur
nalas. Spausta Brooklyne. Re
daguotas dr. K. Gudaičio, 
kun. J. Pauparo ir kun. P. Da
gio. Žurnalas turi 40 pusk ir 
gausiai iliustruotas iš parapi
jų veiklos. Taip pat daug ra
šinių evangelikų religiniais 
klausimais bei apstu informa
cijų iš jų gyvenimo.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 10 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 ki 3:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisves Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmad’eniala 
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; šeštadien o 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. Maplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitienė 
6755 S. Western Avė., Chicago, I1L
WHFC — 1150 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvįrtadieniais 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 Crawford 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 Melodles, Ved. Ralnh 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 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. 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 v. p. |

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

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

UOS ANGELES, CAL. IJetuvišfcoJi Radijo Programa, VedijM 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, Cal 
TeL AXminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:36 
— 1:00 vai. po pietų.
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A ’ eriko* Lietuviu \ eikla
New York, New York

SLA Sekretorius Vinikas 
Išvyko Chicagon

sėtis laisvoje Dėdės Šamo že
mėje, o nuliudime likjsioms 
dukroms ir žentams reiškiu 
gilią užuojautą. Draugas.

čioj Susivienijimo 311 kuopoj, 
nemažai jai dirbo, prie jos ir 
dabar priklauso, nors gyvena 
Jackson, Michigan.

Susivienijimo sekretorius dr. 
M. J. Vinikas lapkričio 11 die
ną išvyko Chicagon dalyvauti 
Pildomosios Tarybos ir Va
jaus Komisijos posėdžiuos, ku
rie prasidėjo lapkričio 11 
ną ir baigsis lapkričio 15 
ną.

die- 
die-

lankėsi Poetas Juo
zas Mikuckis

Praeitos savaitės antradie
nį, lapkričio 3 dieną Tėvynės 
redakcijoje lankėsi Tėvynės 
bendradarbis poetas Juozas 
Mikuckis iš Baltimorės, Md. 
Jis su reikalais atvyko New 
Yorkan, tai ta proga aplankė 
redakciją ir savo senus čia 
gyvenančius draugus ir pažįs
tamus.

Su retu svečiu maloniai pa
sikalbėta įvairiais reikalais, 
ypač artėjant Kalėdoms ir 
ruošantis išleisti padidintą Tė
vynės numerį, kuriam brolis 
Mikuckis pasižadėjo ką nors 
parašyti. Atlikęs New Yorke 
tuos reikalus dėl kurių buvo 
atvykęs, tos pat dienos popie
tį poetas Mikuckis išvyko į 
namus.

Lietuvių Prekybos Rūmų 
Narių Susirinkimas

New Yorko Lietuvių Preky
bos Rūmų narių susirinkimas 
įvyks lapkričio 15 dieną (sek
madienį) trečią valandą po 
pietų Baltijos Laisvės Namuo
se, 131 E. 70 Street, New 
York, N. Y.

Šiam susirinkime bus svar
stomas pirmojo New Yorko 
aukštesniosios mokyklos mo
kytojo lietuvio dr. Aleksandro 
Karolio Kuršiaus trijų šimtų 
metų nuo atvykimo sukakties 
atžymėjimas. Be to, bus du į- 
domųs pranešimai:

Biznio reikalais J. 
stybėse besilankantis 
tautas Didžiulis, 
“Distral” bendrovės 
direktorius, padarys 
mą apie Kolombijos 
ekonominę pažangą
galimybes toje šalyje.

Neris International Trade 
Co. direktorius dr. Juozas Ka
zickas parodys spalvuotų fil
mų iš savo 
niją, Indiją, 
tik atliktos 
Aliaskoje.

Į susirinkimą kviečiami ir 
nenariai.

N. Y. Liet. Prekybos 
Rūmų Valdyba.

Chicago, Illinois

Amerikos Lietuvių Tarybos
Skyriaus Konferencijos

viena duktė Elena, nesulauku
si nei 20 metų mirė, tad liko 
viena duktė Viktorija. Prieš 
kelis metus mirė ir jos myli
mas vyras Pranas, tai ji gy
veno pas dukterį Viktoriją ir 
žentą iki mirties. Su atitinka
momis iškilmėmis palaidota 
spalio mėnesio 9 dieną.

Dideliame nuliudime 
duktė Viktorija, žentas, 
Kastancija, gyvenanti 
Boston, Mich., trys

A. Val- 
inž. Vy- 
stambios 
Bogotoje 
praneši- 
lietuvių 

ir biznio

kelionių po Japo- 
Šv. Žemę ir iš ką 
medžioklės iškilos

Iš

Eufrozina Mikužiutė, 
Chicagos Tarybos pirmininkė

liko 
sesuo 
New 

., v. y o sesers 
dukterys Adelė, Ona ir Elena, 
taipgi jų vyrai ir vaikai. Liko 
nemažai ir kitų tolimesnių ir 
artimesnių giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Lai Jai bunie ramu ilsėtis 
laisvoje Dėdės Šamo žemėje, 
o nuliudime likusiai dukrai, 
žentui ir kitiems giminėms 
reiškiu gilią užuojautą.

Koresp.

Balfui Aukų Rinkimas 
New Yorke

i

anksto nuoširdžiai dėkojame.
Su didžia pagarba

Jonas Budrys,
Lietuvos Generalinis 
Konsulas, Pirmininkas.

Kun. Norbertas Pakalnis,
Apreiškimo Parapijos 

Klebonas, Iždininkas 
Dr. Marija Žukauskienė, 

Sekretorė.

Akron, Ohio

Ralfo Vajus Pavyko

Mirė Eleonora VitkausKienė- 
Hagen, Buvusi Susivienijimo 

Centro Tarnautoja
Spalio 27 dieną New Yorke 

.ikoninėjo po operacijos mirė 
Eleonora Vitkauskienė-Hagen, 
buvusi Susivienijimo centro 
tarnautoja, sulaukusi 58 me
tus amžiaus. Ji gyveno Tea- 
neck, N. J., prieš keletą metų 
tūlą laiką dirbo Susivienijimo 
centro raštinėje. Palaidota 
spalio 29 dieną.

Velionė buvo gimusi ir au
gusi Pennsylvanijos valstijo
je. Prieš antrąjį pasaulinį ka
rą buvo atvykęs Amerikon re
žisierius Alenksandra Vitkau
skas, kuris važinėjo po Ame
rikos didesnes kolonijas, tai 
velionė Eleonora su juo susi
pažino, susidraugavo ir jam 
ruošantis grįžti Lietuvon, už 
jo ištekėjo ir išvyko Lietuvon, 
kur gyveno keletą metų ir su
silaukė dvi dukreles. Bet tuo 
metu Lietuvoje gyvenimo są
lygos buvo sunkios ir nesima
tė jokios ateities, ji su Vitkau
sku persiskyrė ir su dukroms 
atvyko Amerikon. Čia tūlą 
laiką pagyvenusi ir auginda
ma dukreles susipažino su p. 
Hagen ir už jo ištekėjo. Tea- 
neck, N. J., įsigijo gražų na
melį, kur gyveno iki mirties. 
Norėdama pagalbėti dukroms 
ir pagerinti savo kasdieninį 
gyvenimą, pastaruoju laiku 
dirbo vienoje New Jersey val
stijoj ligoninėje, bet operacija 
jai padaryta New Yorko li
goninėj, kurioj ji ir išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo ant visados.

Dukros abi vedę ir neblogai 
gyvena. Duktė Meker yra gabi 
dailininkė ir plačiai žinoma 
ne tik New Yorke ir visoj 
plačioj Amerikoj, bet ir Lie
tuvoje. Neperseniai ji važinė
jo Europoje savo profesijos 
reikalais.
Lai Eleonorai bunie lengva ii-

New Yorke Minės 
Lietuvos Teatrą

Šviesos-Santaros Federaci
jos valdyba rengia Lietuvos 
teatro 60 metų sukakties mi
nėjimą, kuris įvyks gruodžio 
viduryje V. Steponic “Festival 
Restaurant” patalpose, 
gramo je 
aktorius 
ką bus 
Kaip ir
taros federacija ruoš ir savo 
tradicinį Naujųjų Metų suti
kimą.

Pro- 
dalyvaus rašytojas- 

A. Škėma ir kiti apie 
vėliau painformuota, 
kasmet, Šviesos-San-

Juozas Jasaitis Su
grįžo iš Europos

Susivienijimo 311 kuopos 
narys, Juozas Jasaitis, prieš 
porą savaičių buvo išvykęs į 
Europą praleisti atostogas ir 
kartu pasimatyti su savo ten 
gyvenančiais giminėms, lap
kričio 6 dieną sugrįžo. Pribu
vęs į lėktuvų stotį, paskambi- 
po Tėvynės redaktoriui ir pa
pasakojo apie savo kelionę ir 
įgytus įspūdžius. Rygoje jis 
gyveno apie dešimts dienų, 
kur pasimatė su savo sesute, 
su kuria nebuvo matęsis ilgus 
metus. Jis pasižadėjo parašyti 
Tėvynėj apie savo kelionę ir 
Rygoje praleistą laiką.

Jo sutikti į New Yorką bu
vo atvykęs sūnūs iš Jackson, 
Michigan, kur Juozas Jasaitis 
su šeima gyvena, ir tos pat 
dienos ryte išvyko į namus, 
nes p. Jasaitis po kelionei jau
tėsi pavargęs ir reikalingas 
poilsio.

Prieš keliolika metų Jasai
tis gyveno W. Frankfort, Illi- 
nois ir priklausė ten gyvuo-

Spalio 18 dieną Dariaus- 
Girėno posto svetainėje įvyko 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus draugijų atstovų 
konferencija. Senoji šių metų 
valdyba padarė pranešimus iš 
metinės veiklos. Po to patvir
tinti valdybos nariai 1960 me
tams. Konferencijoje buvo at
stovaujama apie 60 vietinių 
draugijų.

Už keletos dienų įvyko nau
jos tarybos valdybos narių 
susirinkimas, kuriame jie pa
siskirstė pareigomis. Pirmi
ninke išrinkta Eufrozina Mi
kužiutė, sekretorius teisėjas 
A. Wclls, vice pirmininkais — 
dr. K. Drangelis, V. Mankus, 
kun. A. Stasys ir V. Blinstru- 
bas, iždininkas — A. Valonis, 
finansų sekretorius — 
kalka, iždo globėjai — 
sinskas, J. Kuzas, A. 
ir M. Šimkus.

Naujoji Taryba jau 
jo ruoštis prie Vasario
nėjimo 1960 metais, kad ta 
istorinė lietuviams diena bu
tų atitinkamai paminėta.

Koresp.

Gerbiamieji Tautiečiai:
Iš tolimojo Sibiro arba 

ten buvusių musų kankinių į 
Balfą kasdien ateina graudus 
maldavimai vaistų, rūbų ir 
maisto. Be to, Balfui tenka 
rūpintis tūkstančiais lietuvių 
Lenkijoj bei likusiais tremti
niais Vokietijoj, kurių daugu
ma yra seneliai, ligoniai ar 
našlaičiai.

Kiek tik ištekliai leidžia 
Balfas stengiasi tiems vargo 
ir ligų ištiktiems musų tau
tiečiams padėti. Toji 
be Jūsų aukos 
įmanoma.

Balfo šalpai 
šiuo skelbiame 
dens vajų
Yorke, kuris iškilmingai bus 
pradėtas koncertu š. m. lap
kričio 15 dieną Apreiškimo 
parapijos salėje.

Mes prašome Jūsų aukos 
Balfui, ne sau. Nėra malonu 
prašyt, nes geriau duot negu 
maldaut. Maloniau ligonį gy
dyt, nuogą pridengi, alkaną 
pavalgydini, negu pačiam 
sirgt, šaltį ar badą kęst.

Tiems gražiems Balfo šal
pos tikslams ir prašome savo 
auką siųsti: United Lithu
anian Relief Fund, 105 Grand 
St.., Brooklyn 11, N. Y.

Visų šelpiamųjų vardu iš

Balfo 34 skyriaus vajus 
Akrone praėjo su pasisekimu. 
Vajaus metu surinkta 288 do
leriai ir virš 250 svarų drabu
žių. Viskas pasiųsta į Balfo 
centrą. Vajaus metu nemažai 
SLA 198 kuopos narių prisi
dėjo darbu ir aukomis.

Vajaus metu gauta:
Aukojo po 50 dolerių: dr. 

V. Adomavičius ir dr. A. Bal- 
trukėnas; 20 dolerių aukojo 
M. M. Kraus; po 15 dolerių — 
S. Lucas ir J. Vaičaitis; po 
10 dolerių
C. Egger, dr. A. Savičiunas ir 
SLA 198 kuopa.

Po 5 dolerius aukojo: A. 
Baltrukėnas, A. Barry, P. C. 
Gaškai, G. Pulaski, A. V. Ru
džiai, S. Sasnauskienė, I. M. 
Janavičiai, P. E. Jogai, N. 
Trumpickas, J. Zdanis ir Vi- 
natienė.

4 dolerius aukojo F. Bal
dauskas.

Po 3 dolerius—V. Sliesorai- 
tis, C. Baublis,

Po 2 doleriu 
P. Kazlauskas, 
F. Jankauskas,
Cathell, J. Beletsky, P. Vitai- 
tienė, S. Alekna, Brubacher, 
J. Garionis, A. Palionis.

Po 1 dolerį
Vebrienė, Jacienė, J. Grigas, 
M. Eigirdienė, A. Krizan.

Skyriaus valdyba nuošir- 
džiia dėkoja už drabužius, pi
nigus ir darbą. Balfui pinigus 
ir drabužius galima paaukoti 
bet kada atiduodant bet ku
riam valdybos nariui. Rep.

ite metu spalio mėn. buvo pa
skelbta bendruomenės lėšų 
telkimo mėnesis. Tą mėnesį 
Cypress Hill Apylinkė visiem 
savo nariam išsiuntinėjo pa
raginimus susimokėti Tauti
nio solidarumo mokestį už 
1959 m. Kadangi dalis narių 
dar nespėjo mokesčio sumo
kėti, mokestis bus renkama 
ir toliau, paraginant narius 
telefonu arba atsilankant pri
vačiai. Valdyba butų labai pa
tenkinta, kad nariai pasisku
bintų mokesnį atsiųsti, tuomi 
sutaupydami valdybai daug 
bereikalingo darbo. Mokesčius 
siųsti: J. Jakučionis, 85-34 
86 Street, Woodhaven 21, N. 
Y. Valdyba.

sunųs, ir jų motinos sesuo Žilins
kienė Marija.

Gadzlnskas Julius! gim. Šilalė
je, karui baigiantis buvo Drezde
ne, Vokietijoje.

Galminas Povilas, Juozo sūnūs, 
g. 1922 m. Upynos par., Skaudvilės 
vals., Tauragės apskr.

Klumbys Domininkas ir Izidariua, 
iš Kelmėnų k., Švėkšnos vals., Tau
ragės apskr.

Ileškomieji arba apie juos žinan- 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

41 WEST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24. N. Y.
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Balfui
pagalba 
yra ne-

lėšas
1959 metų ru-

Didžiajame New

sukelti

J. Salasevičius,

A. Gauder.
— J anie kas, 
A. Jackson, 
Daruliai, M.

J. Pa-
J. Ja-

Repšys

pradė-
16 mi-

Detroit, Michigan

Mirė Veronika Barkauskienė, 
Sulaukusi 78 Metus Amžiaus

Musų mieste gyvenanti lie
tuviai, moterys ir vyrai, atvy
kę į šį kraštą prieš 50 ar dau
giau metų, vienas po kitam 
skiriasi iš gyvųjų tarpo ir ke
liauja ten iš kur niekad ne
grįžta. Tarp daugelio kitų mi
rusių senesnės kartos lietuvių, 
spalio 6 dieną mirė Veronika 
Barkauskienė, sulaukusi apie 
78 metus amžiaus, ,ji buvo gi
musi Lietuvoje 1881 metais 
sausio mėnesio 25 dieną, Vit- 
girių kaime, Vaitkabalių vals
čiuje, Vilkaviškio apskrity. 
Lietuvoj gyvendama ištekėjo 
už Prano Barkausko, kuris 
buvo iš Amerikos trumpam 
laiku parvykęs Lietuvon, ir 
po vestuvių trumpai pagyvenę 
Lietuvoje atvyko j Jungtines 
Amerikos Valstybes 
gyveno Detroite, tai 
giau 50 metų.

Čia gyvendami
šeimynos — dvi dukteris, bet

ir apsi
bus dau-

susilaukė

I

•Siuntinių pristatymas garan- 
val. vakaro kasdien. Seštadie-

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

'jHapel 7-5164

PASINAUDOKTTE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS I SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992 
•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musų įstaigose. •Prie firmos Įstaigų yra krautuvės.

............................. ' * ‘ * 3tuojamas 100%. Įstaigos Ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 3, N. Y.
78 Second Avė.
ORegon 4-1540

832 North 7th St 
PHILADELPHIA 23, Pa.

WAlnut 3-1747
, Norėdami

l

(

L. Lipins kas,

UtetaTM Generalinio Konsulo
New Yąrfce paieškomi asmenys:

Leončikas Mikas, gyvenęs Kau
ne.

Margevičius Juozas, Martyno sū
nūs, gyveno Philadelphia, Pa.

Mickus Domas, Antano ir Mari
jos sūnūs, iš Gumotlaukio km., Ža
rėnų vals., Telšių apskr.

Mockus Juozas, Igno sūnūs.
Rukšėnas Jonas, buvęs Vokietijo

je.
Samuolis Juozas, Kazio sūnūs, iš 

Vilušių km., Jankų vals., Sakių ap
skrities.

Savickas Antanas, Jurgis ir Vin
cas, Klemenso sūnus, gyvenę Bra
zilijoje.

Sodauskienė-Baltrušaitė Ona, ir 
žiužnienė-Baltrušaitė Juzė, Leono 
dukterys, iš Varsėdžių km., Kalti
nėnų vals.

Usonis Mykolas, Igno sūnus, gy
venęs Dumblių km., Taujėnų vals.

Vertelis Stanislovas, Adverto sū
nūs, iš Skaudvilės vals.

žiužnienė-Baltrušaitė Juzė, ir 
Sedauskienė-Baltrušaitė Ona, duk
terys Leono, iš Varsėdžių km., Kal
tinėnų vals.

Aldonis Algirdas, Motiejaus sū
nūs, iš Alytaus.

Balseraitis-Kasiulaitis Simas, ir 
Bittner Anna, gyveno Linden St., 
Brooklyn, N. Y.

Bittner Anna, ir Kasiulaitis-Bal- 
sekaitis Simas, gyveno Linden St., 
Brooklyn, N. Y.

Černiauskas Juozas. Bolesiaus sū
nūs, kilęs iš Varnėnų km., Leipa
lingio vals.

Einoras Jonas ir Pranas, Jono

I

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGEI.ES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, III. 
HUmboldt 6-2818I

I

daugiau Informacij j reikalaukitp
■ -.................................

i

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOwnscnd 8-0298
JIMUJ kaiHlORH

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PURLIO 

1222 BlaisdeU Street

ROCKFORD, ILL.
. Jei galvojate parduoti ar 
pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

I
I 
I 
i 
i

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. BnlU*

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOMF

AL BALTRUNAS-RAT TO* 
Reikalu ved5ja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N Y 
NOTARY PUBTJC

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOMF
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu- 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose delyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F W. SHALINS IR 

J B. SHALINS 
Tel. Vlreinia 7-4499

I

Cypress Hill Apylinkės 
Lietuvių Dėmesiui

Brooklyn, N. Y.

JAV Liet. Bendruomenės 
visuotino suvažiavimo Detro-

I

✓

Kaina tik 75 centaL
šiuo adresu:

IŠĖJO NAUJA KNYGA

ĮDOMYBES
Parašyta 8. MICHEL8ONO važiuojant pažiūrėti Amerikoe

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

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
686 East Broadway

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Lapkričio 7, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
AGNIEŠKA KISELIENE, 14 kp., Cleveland, Ohio, gi

musi liepos 27, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė rugpiučio 6, 1914 m. Mirė spalių 30, 1957 

sunui, Bernardui Tautkui, pomirti-Velionės 
išmokėta 
LESKIS, 
17, 1886

$100.00

I • ■ . I

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir di oda daug žinių UI lietuviškosioe 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5A0, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvlrtimls ir nuo to lraina 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

16 kp., Harrisburg, UI., gimusi lie- 
m., (Balsių (kaime, Lietuvoje. Prie 

Mirė spalių 
Velionės sunui, Petrui Leskiui, pomirti-

m-
nes

MAiRIE
pos
SLA prisirašė balandžio 2, 1939 m. 
1959 m.
nčs išmokėta______ _____ -_____

POVILAS BALČIŪNAS, 50 kp., Binghamton, N. Y., 
gimęs gruodžio 1, 1888 m., Užubalių kaime, Biržų 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gegužės 6, 
1924 m. Mirė spalių 18, 1959 m. Velionio sese
riai, Mary Vainoris, pomirtinės išmokėta_____

JONAS DIOKAS, 315 kp., Hudson, N. Y., gimęs rug
sėjo 17, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
birželio 1, 1924 m. Mirė rugsėjo 18, 1959 m. Ve
lionio žmonai, Mary Diokas, pomirtinės išmokėta

17,

i

300.00

94.00

So. Boston 27, Mass. 1

I 
i 
i 
!

Viso___________________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso_________ ___ i

Išmokėtos ligoje pašalpos
A. W. POHIj, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 6 savaites____
M. RASIMIENE, 46 kp., Terre Haute, Ind., sirgo 12 savaičių 
P. BALČIŪNAS, 50 kp., Binghamton, N. Y., sirgo 12 savaičių 
M. JUNEVIČIUS, 124 kp., Hartford, Conn., sirgo 4 sav. 3 d.
S. P ASK, 131 kp., Norwood, Mass., sirgo 4 savaites . .........._
J. PEČIULIS, 185 kp., E. Chicago, Ind., sirgo 2 sav. 1 d.____
P. JUODAJTIKNTD, 211 kp., Mahanoy City, Pa., sirgo 9 sav. 5 d. 
V. DAINYS, 308 kp., Brooklino, Mass., sirgo 4 sav. 2 d. _______

,$994.00
$127,642.05

V -f
$37.50 
45.00

122.00
,Y’ 00

48.00
14.00
31.26
52.00

Vįso _______________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

-..$376.76
$22.664.59

J
X

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausias 
tintas U 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 - 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS ,
1739 Sootb Street, Cbicajo S. Himnu

NAUJIENOS

NAUJIENOS

/ v Iii

ANGEI.ES



