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Long iš Havvaii, 
New Hampshire, 
Dirksen iš Illinois

Rūmuose minėji- 
paprašė kongres-

Vokietija 
Berlyną. 
Chrušče-
Berlyno

Eisenhoweris
jam, kaipo

pirmininkai — Thruston 
Morton, republikenų ir

or- 
sa- 
is-

j>

paskelbtų vasario

Dabartinis Kauno miesto 
plotas esąs 13 x 16 km. Visų 
miesto gatvių ilgis 500 klm. 
Miesto gatvių skaičius do ka
ro padidėjęs trečdaliu.

vietą, perionistai

Rezoliucija buvo

sutinka suvienyti 
bet jie siūlo, kad 
valdžia butų suda-
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Entered as Sccond Class Matter November 28, 1910, at the I ost 
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879

Kaune brandos atestatui 
gauti egzaminus laikė apie 
1,500 moksleivių.

SLA Senato kapelionas Dr. Harris, ALA prezidentas L. ši
mutis, kun. B. Gauronskas, Senato daugumos vadas Lyndon 
Johnson, Lietuvos atstovas Washingtone J. Rajeckas. •

Kongresas Iškilmingai Paminėjo 
Vasario 16 Dieną

am- !

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provided for 
in Section 1108, Adt of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

Deimantinis Susivienijimo Seimas Įvyksta Liepos 11 Dieną
PAKILIA DVASIASLA VEIKĖJAI RENGIASI SEIMUI DŽIAUGSMINGOJE NUOTAIKOJE IR

MOROKE ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
PADARE DAUB NUOSTOLIU

Daug Žmonių Užmušta, Daug Sužeista, 
Daug Didelių Namų Visai Sugriauta

Praeitos savaitės antradienio naktį Agadir mieste 
Moroke įvyko didelis žemes drebėjimas, kurio metu 
miestas beveik visai sugriautas, telefonais susisiekimas 
suparaližiuota.s. Apskaičiuojama, kad pirmam žemės 
drebėjime daugiau tūkstančio žmonių neteko gyvybių, 
tūkstančiai sužeistų. 'Teikiant greitąja pagalbą sužeis
tiems, pasikartojo antras žemės drebėjimas, kuris pada
lė dar diaugiau nuostolių sugriaudamas .namus ir atim
damas žmonėms gyvybes.

IŠ (’asablankos pranešama, kad kaikurios gyvena
mos miesto dalys visiškai sugriautos, prieplaukų sande
liai sužaloti ir pačiame mieste daug didelių pastatų su
griauta. jų tarpe nemažai viešbučių, kuriuose buvo ap
sistoję turistai, suvažiavę poilsiui iš Prancūzijos ir ki- 
■tu kraštu. Sužeistais žmonėmis, po įvykusiu dviejų že- 
mes drebėjimų, pripildytos visos ligoninės esančios mie
stuose bei miestų apylinkėse.

Sužinoję baisų įvykį Agadir mieste, iš visų pusių 
buvo siunčiama skubi pagalba sužeistiems ir gyviems li
kusiems žmonėms. Į nelaimes vietą privubo ir pats ka
ralius Mahomedas ir Jungtinių Amerikos Valstybių 
basadorius.

Vėlesni pranešimai sako, kad toje .apylinkėje 
ko vienas iš didžiausių žemės drebėjimų, ir kad 
abu žemes drebėjimus, kurie įvyko vienas po kitam, 
teko gyvybių apie trys tūkstančiai žmonių ir kad virš 
penki tūkstančiai sužeistų. Pats Agarid miestas buvo 
turistinis, į kurį žiemos metu suvažiuodavo žmones is 
įvairių kraštų praleisti žiemą ir pailsėti, tai ir jų dau
geliui prisiėjo nukentėti nuo žemės drebėjimo.

Prezidentas Eisenhoweris visur sutiktas šiltai

Serga Stepas C. Budvitis, 
SLA švietimo Komisijos 

Narys
Praeitais 1959 metais spa

lio mėnesį Susivienijimo Švie
timo Komisijos narį Stepą C. 
Budvitį patiko didelė nalaime, 
jis eidamas gatve parpuolė ir 
sulaužė vienos kojos kaulą. 
Iš nelaimės vietos buvo nu
vežtas į ligoninę, kur koja bu
vo sugipsuota ir ligoninėje 
jis išbuvo daugiau mėnesį lai
ko, dabar jau gipsas nuimtas 
ir gydosi namie, tačiau be 
lazdų negali eiti.

Dėl Budvičio ligos susitruk- 
dė ir kaikurie darbai, susiję 
su Švietimo Komisijos narių 
pareigomis, kaip stipendijų 
davimas moksleiviams ir kt.

Mes linkime broliui Budvi- 
čiui greitai pasveikti ir grįžti 
prie savo kasdieninių pareigų.
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Parengiamasis Darbas Turi Būti 
Pradėtas iš Anksto ir Planingai

Pilnu pagrindu ir tikru pasididžiavimu Susivienijimo veikė
jai kalba apie savo organizacijos praeitį, apie sėkmingą veiklą 
ir apie jo reikšmę musų broliams šioje šalyje radusiems nau
ją tėvynę. Bet šie pasakymai nėra nauji, daugumai sąmonin
gų lietuvių žinomi ir giliai suprantami.

Sutikdami su didele svarba iškelti praeities laimėjimus, 
šiandien praktiškai galvojantieji visuomenininkai linkę daugiau 
kreipti žvilgsnį į dabartį ir į tuos' laimėjimus, kuriuos sugeba 
atlikti šiandieną iš senų laikų nusipelniusi lietuviška fraterna- 
lė organizacija-Susivienijimas.

Ir dabar, neabejotinai pasunkėjusiomis savo darbo dirvoje 
sąlygomis Susivienijimas ne tik sugebėjo nepalužtamai išlai
kyti aktingą veiklą, kuri lygiai tvarkinga bei stipri pačiame 
centre, ir didelėje daugumoje kuopų, bet svarbiausia, kad SLA 
surado jėgų bei ištvermės padaryti žymią pažangą. Jeigu S. 
L.- A. be jokių abejonių yra viena pirmaujančių lietuviškų 
ganizacijų bendrame lietuviškame darbe, jeigu ji sugeba į 
vo eiles įtraukti ir šiandien, kaip jau dabar galima sakyti 
toriniais laikais įvairių pažiūrų patriotus-lietuvius, jeigu
randa kelią į lietuvių jaunuomenę, tai visi Susivienijimo vei
kėjai besiartinantį SLA Seimą sutiks dideliu džiaugsmu ir pil
nu pasitenkinimu, suprasdami, jog Susivienijimo gyvybinės jė
gos yra veiksmingos, kaip iki šių laikų būdavo.

Tokiomis viltingomis nuotaikomis Susivienijimas artinasi 
į savo gražaus ir garbingo Jubiliejaus—Deimantinį Seimą.

Amerikos prezidentas Ei- 
senhoweris, draugiškumo tik
slu aplankė Azijos, Afrikos 
ir Pietų Amerikos valstybes 
ir visur buvo šiltai sutiktas. 
Visų suminėtų valstybių aukš
tieji pareigūnai jį sutiko, tų 
valstybių gyventojai šimtais 
tūkstančių rinkosi į tas gat
ves, kuriomis 
važiavo ir kėlė
draugiškumo ir taikos palai
kymo apaštalui, didžiausias 
ovacijas. Bet kaip kiekvienam 
žmogui kelionėje visko pasi
taiko, taip 
prezidentui 
malonumų. 
Argentiną, 
nų buvo 
monstracija, kurią 
zavo buvusio diktatoriaus Pe- | 
rono šalininkai ir, kaip prane- ' 
šama, komunistai, dabartinio 
Argentijos prezidento Frondi- 
zi priešai, šukavo įvairiais 
balsais, kad butų sugrąžintas 
į valdžią buvęs diktatorius 
Juan Peronas. Tie gaivalai 
prie trukšmo kėlimo iš anks
to buvo prisiruošę, nes tos 
dienos ryte, laukiant Eisen- 
howerio atskrendant, koliose 
vietose buvo girdimi sprogi
mai. Pranešimai teigia, kad 
tuos sprogimus mėtė į ame
rikiečių įmones tie patys Pe
rono šalininkai, norėdami pa
kenkti draugišgam Eisenho- 
wero sutikimui ir priėmimui. 
Nuo tų gaivalų metamų bom
bų sužeisti trys žmonės.

Eisenhovveriui atskirus 
aerodromą, jį sutiko Argenti
nos prezidentas Artūro Fron- 
dizi, aukšti valdžios pareigu-

ir musų krašto 
teko sutikti ir ne-

Jam atvykus į 
blogos valios žmo- 
suorganizuota de- 

suoi'gani-

nai ir apie penki tūkstančiai 
susiriskusių žmonių sutikti 
musų krašto prezidentą ir jį 
pagerbti. Jam iš aerodromo 
važiuojant automobiliu į ap
sistojimo
vaikščiojo šaligatviais iškėlę Į 
plakatus su įvairiais užrašais, 
kad Peronas surįž. Tą pat 
dieną prezidentas nuvyko į 
Argentinos parlamentą ir pa
sakė kalbą.
Urugvajaus studentai 
kėlė triukšmą

Eisenhovveriui nuvykus į 
Urugvajų ir važiuojant pro 
universitetą nemažas būrys 
studentų iškėlęs plakatus su 
Šukiais prieš Jungtines Ame
rikos Valstybes už Kubą ir 
Castro. Policija apmalšinimui 
triukšmuojančių studentų pa
leido kelias ašarines bombas, 
vandenio siurblius ir šuvius. I 
Paleistų ašarinių dujų teko 
ir prezidentui Eisenhoweriui. 
Vice prezidentui Richard Nix- 
on lankantis Urugvajuje irgi 

I teko nukentėti nuo tokių pat 
I gaivalų.

Iš ilgos kelionės pęcziden- 
I tas sugrįžo į Washingtoną ko- 
I vo 7 dieną.

Jau kalba apie atskirą 
sutartį su ryty Vokietija

Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Nikita Chrušče- 
vas jau kalba apie atskirą su
tartį su rytų .Vokietija. Jis 
kalbėdamas Indonezijoje pa
reiškė, kad jeigu nepasiseks 
viršūnių konferencijoje susi
tarti dėl Berlyno, tai Sovietų

Washington (LAIC). — Va
sario 16 dieną JAV-bių Senė
tas ir Atstovų Rūmai iškil
mingai paminėjo 42 metų Lie
tuvos nepriklausomybės pas
kelbimo sukaktį. Senate kal
bėjo 17 senatorių, Atstovų 
Rūmuose 87 kongresmanai ir 
7 patiekė pastabas Kongreso 
Rekordų Knygoms.

Senate invokaciją skaitė 
kun. Benediktas Gauronskas 
iš Ansonia, Conn. Po to sekė 
senatorių kalbos, o tokie bu
vo senatoria1 Dodd iš Connec
ticut, Keating iš New Yorko, 
Lyndon Johnson, didžiumos 
vadas, Saltonstall iš Massa
chusetts, Lausche iš Ohio, 
Young iš Ohio, Scott iš Penn- 
sylvanijos, 
Bridges iš 
Douglas ir 
ir kt.

Atstovų 
mui laiką 
manas Murphy iš Illinois, in
vokaciją sukalbėjo kun. P. 
Gedgaudas iš Brooklyn. Po 
invokacijos kalbėjo aštuonias
dešimt' septyni kongresma- 
nai.

Kalbas ir iškilmes sekė 
spaudos atstovai. Amerikos 
Balsas tinkamai apie visas iš
kilmes pranešė Lietuvoje gy- 
venantiemš lietuviams. Kon
grese iškilmių metu buvo Lie
tuvos atstovas dr. J. Rajec
kas, ALTo pirmininkas L. 
Šimutis, Amerikos Lietuvių

Informacijos Centro direktorė
M. Kižytė ir daugiau lietuvii|, 

Reikia pastebėti, kad šiais
metais Amerikos Lietuvių Ta
ryba net iš penkiolikos gu
bernatorių gavo proklamaci
jas, kuriomis vasario 16 skel
biama Lietuvos diena tose 
valstijose. Tie gubernatoriai 
yra Californijos, Connecticut, 
Illinois, Indiana, Iowa, Mary- 
land, Nebraska, New Jersey, 
New York, Ohio, Pennsylva- 
nia, Tcxas, VVisconsin, Michi- 
gan ir Massachusetts.

Sulaukta ir miestų merų 
p r o klamacijos — Baltimore, 
Md., Cleveland, Ohio, Dctroit, 
Mich., Elizabcth, N. J., Los 
Angeles, Calif., Linden, N. J., 
Worcester, Mass., New York,
N. Y. ir tt.

NEDAVERTINTA 
MEILĖ LAISVEI

Kas turi miestų merų pro
klamacijas, jas ar jų nuora
šus prašome siųsti Lietuvių 
Informacijos Centrui, 233 
Broadway, New York.

Reikia pastebėti, kad 
šiais metais šen. Bush
Connecticut, pasiūlė Senate 
rezoliuciją, kad JAV-bių pre
zidentas
16 dien'ą Lietuvos Dieną A- 
merikoje.
skaityta du kart ir persiųsta 
teisių komitetui. Tos rezoliu
cijos numeris — S. J. 163.

Tokia pat rezoliucija buvo 
pasiūlyta Atstovų Rūmuose— 
kongresmano Flood<

Reikia pažymėti, kad ir 
šiais metais JAV-bių vice pre
zidentas Richard Nixon at- 
Fiuntė Valstybės Departa
mento pareiškimo nuorašą ir 
sakė—

Sąjunga pasirašys atskirą tai
kos sutartį su rytų 
kontroliuoti vakarų 
Tai ne pirmas tokis 
vo grasinimas dėl
kontrolės. Pagal Chruščevo 
pareiškimą, Sovietų Sąjunga 
bando įtikinti vakarus, jog 
taikos reikia dėl visos Vokie
tijos.

Vakarai 
Vokietiją, 
Vokietijos
rytai laisvais rinkimais abie- I 
juose Vokietijos dalyse, o ] 
Sovietai siūlo derybas vesti 
tarp vakarų ir rytų Vokieti
jos vyriausybių. Šis svarbus 
Vokietijos suvienijimo klausi
mas bus svarstomas viršūnių 
konferencijoje gegužės mėne
sį, bet, kaip dabar atrodo, 
vargiai jis bus išspręstas.

Pasirašius Korėjos karo 
paliaubas, 1953 sausio 23 per 
22,000 kinų ir konrėjiečių ka
ro belaisvių atsisakė grįžti į 
komunistinę šiaurės Korėją 
ar į raudonąją Kiniją. Tau
tinė Kinija ir laisvoji Korėja 
sausio 23 d. paskelbė Azijos 
Laisvės Dieną. Šiemet tos 
dienos proga Pavergtųjų Sei
mas išleido atsišaukimą į 
Azijos tautų antikomunistinę 
lygą ir sausio 22 turėjo ben
drą posėdį su tautinės Kini
jos ir laisvosios Kinijos am
basadoriais.

Pavergtųjų Seimo atsišau
kimas iškėlė sovietų pavergtų 
Azijos ir Europos tautų soli
darumą kovoje dėl laisvės ir 
priminė, kad demokratijos 
kovoje su sovietiniu totaliz- ( 
mu ligi šiol nedavertinama 
komunistų pavergtų tautų 
meilė laisvei. Dėl to laisvėje 
esančių pavergtų tautų atsto
vų uždavinys atidaryti lais
vajam pasauliui akis ir paro
dyti teisingą kelią į demokra
tijos laimėjimą ir į tikrą tai
ką
kos vienybėje su pavergtomis 

Į tautomis.

“ir tai tikrai yra man 
džiaugsmas prisijungti prie 
S e k r etoriaus (Valstybės) 
patikinimų musų draugys
tės Pabalti jos Vals t y b i ų 
žmonėms ir musų paramos 
jų teisinguose siekimuose”.
Reikšmingus praneš i m u s 

vasario 16 dienos proga pa
darė ir abiejų didžiųjų parti
jų 
B.
Paul M. Butler, demokratų.

Deimantinis Seimas tepatarnauja 
Susivienijimo sustiprinimui

Šią išimtinai reikšmingą sukaktį norėdami atšvęsti be abe
jonės privalėsim nuoširdžiai padirbėti. Mums visiems Susivie
nijimo veikėjams sukaktuvių iškilmių ruoša neišvengiamai at
ims daug energijos, o greta to teks padaryti ir tam tikras iš
laidas. Žiūrėdami visuomeninių lėšų aikvojimo tikslingumo, 
būtinai privalome pasistengti, kad visas musų darbas šio ju
biliejaus metu patarnautų musų organizacijos išpopuliarinimui, 
jos fraternalinių tikslų lietuvių visuomenėje pagilinimui ir nau
jų talkininkų šiame svarbiame darbe suradimui.

SLA Centras, Pildomosios Tarybos paremiamas, uasis- 
tengs viską atlikti, kas šiomis aplinkybėmis įmanoma. Bet norė
dami busimąjį Deimantinį Seimą padaryti, kaip tikrai pridera, 
išskirtinai iškilmingą, našų ir reikšmingą lietuvių gyvenime, 
privalome visi padirbėti, kam tik brangus Susivienijimas, kas 
vertina lietuvių pasišventėlių įdėtą energiją ir dideles pastan
gas pagelbėti savo broliams. Tai puikiausia proga sujungto
mis jėgomis sustiprinti Susivienijimo aktingumą tiesioginėje 
fraternalinėje srityje, o lygiai ir lietuvių kultūrinėje darbuo
tėje.

Pavergtųjų Seimo posėdyje 
tautinės Kinijos ambasado
rius dr. Tsiang pabrėžė, kad, 
nors kova dėl laivės pirmiau
sia priklauso patiems laisvę 
atimtiesiems, pavergtųjų ver
gija yra sykiu ir laisvųjų lai
svei grėsmė. Jis taip pat pa
neigė tariamą Sov. Sąjungos 
ir raudonosios Kinijos Intere
sų kryžiavimąsi ir iš to gali
mą tų dviejų totalizmų susi
kirtimą. Nei dabarty, nei ar
timesnėj ateity tokiam susi
kirtimui nesą pagrindo.

Laisvosios Korėjos amba
sadorius B. C. Limb paryški
no sovietų siekiamos Rytų-, 
Vakarų vadinamos koegzis
tencijos tikrąją prasmę. Per 
tą koegsistenciją Kremlius 
siekiąs, kad laisvasis pasau
lis pasidarytų pats savo lais
vės duobkasys. Kor.

SLA kuopų ir apskričių darbas

Kuopos, apskričiai ir atskiri veikėjai iš anksto ir planin
gai turi rengtis Deimantiniam Seimui.

Kaip žinome iš praktikos, labai brangi ir reikšminga sei
mo, dalis esti kuopų įnešimai. Per tuos įnešimus mes patiria
me visos organizacijos nuotaikas ir narių daugumos pageida
vimus. Šitoks patikrinimas svarbus visokeriopai. Jį vertina 
Susivienijimo vadovybė, nes iš kuopų įnešimų ji pajunta pa
grindinius narių troškimus. O kuopa padariusi tikslingą ir 
apgalvotą įnešimą jaučiasi prisidėjusi prie gilesnio organizaci
jos darbo įprasminimo. Todėl kuopos jau dabar kviečiamos 
rimtai apgalvoti tuos įnešimus, kuriuos Jos rengiasi seime pa
daryti. Kiekvieno tokio įnešimo tikslas turi teigiama ir 
konstruktyviai patarnauti organizacijai. Neapdairus, ar pa
daliniais sumetimais daromi įnešimai tik atima labai brangų 
seimo laiką ir nieko pozityvaus bei apčiuopiamo neduoda.

Įnešimai pageidaujami pirmiausia tiesioginėje SLA darbo 
srityje, apdraudų bei pašalpų pagerinimo tikslais. Bet taip 
pat butų gražu, jeigu Susivienijimo veikėjai pagalvotų ir apie 
lietuvių kulturinius ir platesne prasme visuomeninius reikalus.

Garbingoms SLA Seimo delegato pareigoms 
parinkime ir numatykime tinkamus asmenis

Neprileiskime, kad Deimantiniam Seimui delegatų rinki
mai įvyktų atsitiktinu budu, neparinkime kandidatų, kurie gal 
nėra pasirengę pilnai šio svarbaus seimo darbams. Pirmiau
sia, žinoma, svarbu, kad vyktų delegatais gerai ir nuoširdžiai 
pasirengę skirti laiką savo organizacijos labui. Tad iš anksto 
nužiurėkim veikėjus, kurie tikrai tinka garbingai atstovauti 
savo kuopai ir gali būti naudingi Susivienijimo darbuose. Ne
palikime šio reikalo paskutinėm dienom, kada dėl vienos ar ki
tos priežasties, neįvyktų nepageidaujamų atsitiktinumų.

Iš senų laikų SLA yra įprotis aukoti seimo metu kilniems 
tikslams tam tikras sumas. Šio Deimantinio jubiliejaus seime 
tos aukos privalo būti gausesnės, kad mes pasirodytume kaip 
musų tradicijos liepia jautrus esam lietuviškiems reikalams.

Deimantinio Seimo reikalu teks ne kartą išsitarti. Bet jau 
šiandien įsidėmėkim, kad SLA Deimantinis Seimas prasideda 
šių metų liepos 11 dieną, Pittsburgh, Pa. Bukim jam pasiren
gę!
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SLA Reikalai ir Veikla
S.L.A.KUOPV VEIKLA

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES”

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
i SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 

D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo D-RAS M. NASVYT1S, Chicago, lllinois

f 
Ipįjos salę.

Iki pasimatymo
Juozas Liubinas,
Kuopos sekretorius.

Wilkes Barre, Pa.

Susivienijimo kuopų skubus 
nerimai turi būtį prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūrą.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerį.

p ra-

MUSŲ REIKALAI

Ruoškitės Susivienijimo 
Deimantiniam Seimui

Susivienijimo Deimant i n i s 
Seimas įvyks šių metų liepos 
mėnesio pradžioje Pittsburgh, 
Pa. Kad prie to musų organi
zacijos istorinio seimo gerai 
prisiruošus, jau dabar laikas 
pradėt tuo rūpintis, nes visai 
nepajusime kai prabėgs nepil
nai likę keturi mėnesiai. Cen
tras jau pradėjo prie seimo 
ruoštis, neužilgio bus pradė
tas darbas prie Seimo Darbų 
Knygos.

Kuopos neprivalo atsilikti 
nuo centro ir pradėt rūpintis 
delegatų pasiuntimu ir jų ke
lionių apmokėjimui lėšų sukė
limu. Šiame istoriniame seime 
privalėtų būti atstovaujama 
kiekviena kuopa, nežiūrint jos 
narių skaičiaus.

Plačiau apie busimą seimą 
skaitykite pirmam puslapyje.

X—0—X
Tėvynės skaitytojų adresu 
pakeitimo reikalu

Kartas nuo karto mes gau
name nusiskundimų, kad vie
nas ar kitas organizacijos na
rys seniai gyvena naujoje 
vietoje, o Tėvynė jam siun- 
šiama senu adresu. Tie na
riai, kurie rašo tokius nusis
kundimus mano, kad Susivie
nijimo centras turi žinoti 
kiekvieno nario, persikėlusio į 
kitą vietą gyventi adresą ir 
nauju adresu siuntinėti Tėvy
nę.

Nariai persikeldami į nau
ją vietą gyventi ir norintieji 
be pertraukos gauti Tėvynę, 
privalo pranešti centrui naują 
adresą, o centras jį pakeis ir 
Tėvynės siuntinėjimas nebus 
sutrukdytas.

X X
Dar anie kuopų pobūvius

• prieš busimą seimą
Mes jau buvome rašę apie 

kuopų ruošimą pobūvių prieš 
seimą lėšų sukėlimui delega
tams kelionių ir kitų išlaidų 
apmokėjimui. Dabar, seimui 
artėjant, dar kartą primena
me ir raginame kuopas ilgai 
nelaukiant pradėt rūpintis po
būvių suruošimu. Musų many
mu kiekviena kuopa gali su
ruošti vienokį ar kitokį pobū
vį ir jie gali būti sėkmingi, 
tik reikia gerai padirbėti, 
buvius gerai išgarsinti, 
bus sėkmingi.

X—0—X 
Rinkimai turi būti 
atlikti kovo mėnesį

Susivienijimo Pildomosios 
Tarybos rinkimai turi būti 
atlikti kovo mėnesį. Vėliau 
atliktų rinkimų balsai nebus 
priskaityti. Tokį nutarimą pa
darė praeitas 50 seimas, to
dėl visos kuopos privalo pri
silaikyti seimo nutarimo ir 
atlikti rinkimus kovo mėnesy- į

o
po- 
jie

ŠIA. 115-TOS KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks ko
vo mėn. 13 dieną, sekmadienį, 
1:30 valandą po pietų, Lenkų 
Veteranų svetainėje, 287 East 
Market Street.

Susirinkimas yra svarbus, 
nes bus rinkimas Pildomosios 
Tarybos. Taipgi yra ir dau
giau svarbių reikalų aptari
mui.

Visi kuopos nariai ir narės 
prašomi minėtą dieną daly
vauti susirinkime ir atlikti 
savo pareigas.

Adomas Miliauskas,
SLA 115 kuopos fin. sekr.

Lawrence, Mass

St. Petersburg, 
Florida

Susivienijimo 373 Kuopos 
Svarbus Susirinkimas

ša
bus 
Ta

SLA 373 kuopa laikys 
vo susirinkimą, kuriame 
renkama SLA Pildomoji 
ryba. Taip pat reikia išrink
ti kuopos užrašų sekretorius, 
tad šis susirinkimas turi bufi 
skaitlingas nariais. Todėl ma
lonėkite visi dalyvauti šiame 
susirinkime.

Susirinkimas įvyks sekma
dienį, kovo mėnesio 13 dieną, 
Laiškanešių Svetainėje, 314 
,15-th Avenue South. Prasidės 
priprastu laiku.

Kviečia Valdyba.

SLA 41 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks 
metų kovo mėn. 20 dieną, 2 
valandą po pietų, LPK svetai
nėje, 41 Berkeley Street.

Visi kuopos nariai ir narės 
dalyvaukite šiame susirinki
me ir užsimokėkite mėnesi
nes mokestis, kad neliktumėt 
suspenduoti.

Gerbiami nariai ir narės, 
šis susirinkimas yra visiems 
svarbus, nes keli kuopos val
dybos nariai padavė rezigna
cijas, tai būtinai turime da- 
pildyti valdybą, kad patikus 
kokiai nelaimei nariai žinotų 
kur kreptis ir kad butų iš
vengta nesusipratimų. Todėl 
visų narių būtina pareiga da
lyvauti susirinkime ir sutvar
kyti reikalus, 
rinkimas 
bos narių, 
virinkime 
balsus už 
kad 
tis.

vėliau

šių tai 
dė-

Chroniškas Infekcinis Sąnarių
• Reumatizmas 1

(REUMATOIDINIS ARTRITAS)

Pittston, Pa.

Pranešimas SLA 7 Kuo
pos Nariams

---------------------- 1--------------

SLA 7-tos kuopos 
specialis susirinkimas 
sekmadienį, kovo 13

narių 
įvyks 
dieną, 

1960 metais, Lietuvių Piliečių
Klubo svetainėje, priprastu 
laiku.

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bus rinkimas Pildomosios 
Tarybos narių. Taipgi yra ir 
kitų svarbių ir nebaigtų rei
kalų aptarimui, tad kiekvieno 
nario būtina pareiga dalyvau
ti šiame susirinkime.

S. Norkus, 
SLA 7 kuopos sekr.

East Chicago, Ind.

SLA 185 Kuopa Rengia 
BINGO PARTY

SLA 185 kuopos metiniam 
narių susirinkime nutarta su
rengti parengimą padidinimui 
kuopos iždo. Valdyba ištyrus 
visas galimybes nutarė su
rengti BINGO PARTY šių 
metų kovo mėnesio 20 dieną, 
šv. Pranciškaus lietuvių 
rapijos salėje, 3903 First 
East Chicago, Ind.

Visi nariai yra prašomi 
skaitlingiausiai 
atsivesti savo 
draugus kartu 
riais praleisti 
Bus daug vertingų 
taip pat prieš 
žaidimų metų veiks apatine 
svetainė, tai trokštanti galės 
troškulį numalšinti.

Be to ponios Julė Kelienė, 
Ona Juodvalkienė, Irena Rim- 
kunienė, Jėva Liubinienė ir 
Veronika Kulbienė pažadėjo 
iškepti gero kugelio ir kitokių 
gėrybių padaryti. Todėl visi 
nariai neužmirškite kovo 20 
dienos, sekmadienio. Lai tą 
dieną visi keliai veda į para*
 . . ......... - - ... .... ,------ ... ..... . A.. i
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pa- 
St.,

ko- 
irdalyvauti 

kaimynus bei 
su kuopos na- 
įdomų vakarą, 

dovanų,
žaidimus ir

je įvykusiuose 
se. Rinkimai 
mėnesio pirmą 
sis paskutinę 
dieną.

susirinkimuo- 
prasidėjo kovo 
dieną ir baig- 
kovo mėnesio

Taip pat bus 
Pildomosios Tary
tai bukite visi su- 
ir atiduokite savo 
tinkamus asmenis, 
nereikėtų giaudin-

A. Yukno,
SLA 41 kuopos sekr.

Providence, R.

Pranešimas SLA 347 
pos Nariams

I.
Kuo-

nariųŠiuomi pranešu visų 
žiniai, kad kuopos susirinki
mas šaukiamas vieną mėnesį 
anksčiau. Visuomet susirinki
mai būdavo laikomi balandžio 
mėnesį, dabar sekamas susi
rinkimas bus laikomas kovo 
mėn. 20 dieną, 4 valandą po 
pietų, ALPP Klubo svetainė
je, 475 Smith Street.

Priežastis susirinkimo at
kėlimo yra ta, kad kovo mė
nesį turi būti atlikti Pildomo
sios Tarybos rinkimai, tai ir 
susirinkimas šaukiamas kovo 
mėnesio 20 dieną vietoie ba
landžio. Prašau narių įsitėmy- 
ti ir dalyvauti susirinkime.

V. J. Bankuuskas, 
SLA 347 kuopos sekr.

* Toronto, Canada

Iš SLA 236 Kuopos Veiklos 
Kaukių Vakaras

Š. m. vasario 27 dieną įvy
ko SLA 236 kuopos ir Sporto 
klubo Vytis bendras kaukių 
vakaras-balius. Tokios rūšies 
parengimus abi organizacijos 
jau eilė metų bendrai rengia. 
Vietos visuomenės šie paren
gimai yra gausiai lankomi.

Nors šiemetinis pasilinks
minimas ir nesutraukė laukto 
lankytojų skaičiaus, tačiau 
praėjo jaukioje, linksmoje 
nuotaikoje. Buvo geras bufe
tas, loterija su vertingais 
fantais ir puikus, lietuvių ve
damas, šokių orkestras. Tik 
gaila, kad kaukių buvo ištik- 
rųjų apgailėtinai maža.

Didesniam vakaro pasiseki
mui, reikia manyti, pakenkė 
pasitaikęs labai blogas oras. 
Porą dienų prieš tai, Toron- 1 
te ir plačioje apylinkėje siau
tė didelė sniego audra. Snieko 
buvo tiek daug prisnigta, kad 
kurį laiką paraližiavo susisie
kimą ne tik Toronto apylin
kėse, bet ir pačiame mieste.

Esant tokioms gamtos są
lygoms, 
atrodo, 
Tačiau 
progos 
pratęsti

Veikli organizatorė

Praėjusiame musų kuopos

daugelis torontiečių, 
nesiryžo linksmintis, 
atsilankiusieji turėjo 
linksmai ir maloniai 

laiką.

susirinkime išryškėjo maloni 
staigmena. Kuopos organiza
torė L. Rickevičienė, vieno 
mėnesio bėgyje, Susivieniji- 
man prirašė net 23 naujus 
narius. Musų kuopos gyveni
me tai yra rekordinis įvykis^ 
nes tokio didelio narių skai
čiaus vieno mėnesio laikotar
pyje dar nė vienas organiza
torius nėra pasiekęs.

Sesė Rickevičienė visa 
atsiekė didelio pasiryžimo
ka. Vakarais, grįžusi iš savo 
nuolatinio darbo, naujų narių 
verbavimo tikslu, ji aplankė 
visą eilę lietuviškų šeimų. Ji 
beldėsi ir į jai nepažįstamų 
tautiečių namus, to pasėkoje 
ir pasiektas šis gražus rezul
tatas. Kitus asmenis jai re
komendavo ir musų kuopos 
kai kurie nariai.

L. Rickevičienės atsiektais 
rezultatais gali didžiuotis ne 
tik musų kuopa, bet ir visas 
Susivienijimas.

Tikime, kad veiklioji orga
nizatorė savo ryžto dėka, dar 
daugiau naujais nariais pra
turtins musų organizaciją.
Susirinkimas

Sekantis musų kuopos susi
rinkimas įvyksta kovo mėn. 
13 dieną 2 valandą po pietų 
Toronto Lietuvių Namuose. 
Kuopos valdyba prašo narius 
šiame .susirinkime kuo skait
lingiausia dalyvauti, nes rei
kės įgyvendinti svarbiausią 
šio susirinkimo dienotvarkės 
punktą
Pilomąją Tarybą.

Visi atlikime šią 
pareigą musų pačių 
vienijimo gerovei.

rinkimus į SLA

(Tęsinys)
Reiškiniai nuovargio ir silpnumo prie 

chroninio sąnarių reumatizmo gali būti 
be kūno temperatūros pakilimo arba su 
padidinta kūno temperatūra.

Sąnariu ir raumenų skausmai būna
l- V

ryškesni .nuo ryto, kuomet ligonis pabun
da iš miego ir (tie skausmai sumažėja li
goniui bevaikščiojant arba rankomis 
lengvai ką nors bedirbant. Perdidelis 
nuovargis sukelia sekančių dieną dides
niu skausmų. Ta liga yra linkusi prie 
pasikartojimų ir paaštrėjimų, dažnai ji 
tampa chroniška, sąnariui progresyviai 
deformuojasi ir jų judrumas laipsniškai 
mažėja.

Kiekvienas galūnių ar stuburo 
narys gali būti tos ligos pažeistas, 
rankų ir kojų, ypatingai mažieji

v •

svarbią
ir Susi-

M. K.

St. Catharines, 
Canada

Paminėta SLA 278 Kuopos 
Penkių Metų Sukaktis

įsikūrimo, žinomi iš 
dideli visuomenės 

J. Strazdas, St. Jo- 
nėra apleidę per 5 

minėjjimų. Šiais

• v

SLA 278 kuopos penkių 
metų gyvavimo sukakties mi
nėjimas ir Klaipėdos krašto 
atvadavimo minėjimas buvo 
sėkmingas. Salė buvo perpil
dyta, nes gausingai dalyvavo 
iš Toronto, Hamiltono, Nia
gara Falls, žinoma ir St. Ca- 
thariniečiai šiais metais ypa
tingai parėmė šiuos minėji
mus.

Šiais metais SLA minėjime 
dalyvavo didelis skaičius vi
suomenės veikėjų ir iš kitų 
kolonijų, kas rodo,. kad SLA 
įgauna didelę simpatiją. Nuo 
kuopos 
Toronto 
veikėjai 
kubaitis
metus SLA 
metais dalyvavo taip pat žy
mus visuomenės veikėjas- ir 
vienas iš SLA 236 kuopos 
steigėjų prieš 25 metus, J. 
Novogrockas su žmonele iš 
Toronto. Matėsi ir Vilniaus 
krašto Lietuvių Sąjungos vei
kėjas p. Cicėnas iš Toronto 
ir daugelis kitų, kurių pavar
des sunku prisiminti.

Labai daug matėsi iš Ha
miltono, tai didelė staigmena 

l buvo SLA kuopai, nes pirmą 
kartą per daugelį metų iš Ha
miltono tiek daug lankėsi St. 
Catharinėje. Be to, dalyvavo 
ir žymus visuomenės veikė
jas 
mų 
nąs 
gas 
tas
Kažemėkas su žmonele ir duk
ra, Pocių šeima, tai visi H. 
L. N. steigėjai ir artimi SLA 
organizacijos veiklai. SLA 
278 kuopos nariai susibičiu
liavo su Hamiltono Lietuvių 
Namų nariais gausiai pirkda
mi Šerus. Kaip SLA veikla, 
taip ir LN įsigijimas primins 
svetimtaučiams lietuvių orga
nizuotumą, nes ši veikla yra 
surišta tautiškai ir medžiagi-

Hamiltono Lietuvių Na- 
organizatorius, dabar ei- 
HLN pirmininko parei- 
St. Bokšys. Matėsi ir ki- 
HLN organizatorius J.

sa- 
bet

Liliui i, iymjij, jpmindeli. iii<i/,ivji sąna
riai, būna dažniausiai pažeisti. Sąnarių 
patinimai kartu su raumenų nykimu — 
atrofija yra. priežastimi sąnarių formos 
pakitimų bei chroninio sąnarių reuma
tizmo būna ir širdies pažeidimai — apie 
Septynis procentus visų tos rūšies ligo
niu.

Dešimti,je procentų šios rūšies ligo
nių pasitaiko ir odos susirgimu, 
noje vadinamų psoriasis

Prie tos ligos būna ir akių 
reumatinės kilmės uždegimų.

Oda virš pažeistų šios ligos 
pasidaro žibanti ir suplonėjusi.

medici-

sa narių
♦

Jeigu tos rūšies ligonis suserga vie
nio ar dvieju sąnarių uždegimu bėgi j e 
nuo 5 iki 7 dienų, tai ta liga gali būti go- 
nokokines rūšies, sanarije gali susidaryti 
skystimo ir toks ligonis gali būti greitai 
pagydytas pavartojus peniciliną. Gono-

kokine kilme šiuo atveju turi liuli 
rinta bakteriologiškai arba bent 
rioskopiškai tiriant susidariusi 
sąnaryje su mikroskopo pagalba.

Chroninio reumatizmo ligoniams gv- 
dyt!, pagrindą iki šiam laikui sudaro sa- 
licylo rūgšties preparatai aspirinas ir 
salicylo mitras, kurie yra mažiausiai pa
vojingi ilgame ligonio gydyme. Speci
finiai nauji vaistai hormoninės kilmės 
cortisone, hydro cortisone laikinai, ma
žina sąnariu uždegimą, bet tik laikinai. * 
Ligonis gali gauti didelį jautrumų cor
tisone ir hydrocortisone preparatams.

Poilsis yra viena, iš svarbiausių gy
dymo sąnarių chroninio reumato atveju 
priemonių. Ligonis turi gulėti lovoje 
dienos metu po keletą valandų, jis negali 
naudoti savo skaudamu sąnariu betku- 

& 4

riam darbui sunkesnio pobūdžio.
Ligonis turi mažinti proto darbo j- 

.tampą ir nervinį įtampą. Vidudienije 
tos rūšies ligonis turi pailsėti vieną va
landą ar daugiau.

Chroniniu artritu sergąs ligonis 
.niekuomet negali būti paliktas gulėti lo
voje kiek ilgesniam laikui be gydytojo 
priežiūros, nes nuo neaklivunio jam gre
sia sąnario nepaslaupumo išsivystymas 
arba ankylozas.

Tam tikro karšto purvo kompresais 
arba purvo voniomis pavyzdžiui kaip 
buvo Lietuvoje Birštone, Druskininko- 
se, Piščanuose (’hecho Slovakijoje ir 
Kuresare Estijoje galima pasiekti gerų 
rezultatų chroninio reumato ‘gydyme. 
Tokiu rezultatu galima pasiekti ir gy- 
dari! reumatą specialiuose kurortose ir 
Šiaurės Amerikos Valstybėse. Masažas 
yra gana gera chroninio reumato gydy
mo priemonė. Profilaktika ta pati kaip 
ir prie aštraus reumato. Prie tos ligos 
gydytojo priežiūra ir kontrolė reikalin
gi-

patik- 
bakte- 
s kyšt į
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niai. SLA organizacija kūrė
si prieš 75 metus ilgėdamasi 
Tėvynės papročių, reikšdama 
meilę Tėvynei ir savo arti
mui broliui ir sesei lietuviui. 
Lietuvių Namai, klubai, liks 
tautiškais židiniais kartų kar
toms.

Matėsi ir iš Niagara Falls 
skautų veikėjai pp. Balsai, 
Janušoniai, meno mėgėjų bū
relio vadovė p. Lilbinienė, ir 
vietinių ar vietos organizaci
jų veikėjai.

Minėjime labai reikšmingas 
kalbas pasakė: Klaipėdos 
krašto vardu kalbėjo p. Sen
kus iš Toronto. Prelegentas 
priminė Klaipėdos krašto, uo
sto reikšmę Lietuvai. Gerb. 
prelegentas trumpoje, bet 
jausmingoje kalboje pabrėžė, 
kad šis. momentas yra labai 
svarbus esantiems lietuviams 
tremtyje. Ragino organizuo- 

I tis, būti vieni kitiems tole- 
rantams ir sudaryti stiprų 
pasipriešinmą Lietuvos oku
pantui.

SLA vardu kalbėjo iš To
ronto, SLA 236 kuopos pirmi
ninkas J. Strazdas. Trumpais 
bruožais apibudino SLA nau
dą vietos lietuviams, naudą 
lietuvių tautai esant okupuo
tai Rusijos caro, ir didelę pa
ramą SLA suteikė Lietuvai 
esant nepriklausomai valsty
bei.

SLA jaunimo vardu kalbė
jo St. Jokūbaitis. Ragino tė
vus, kad įrašytų nariais į S. 
L A. organizaciją savo vai
kus, ir perimtų SLA senųjų 
veikėjų sukrautą kraitį, kur 
kapitalas siekia 3Va milijono, 
ir tęstų toliau šalpos ir tau-

gausiai plo- 
kurias dainas

labai didelį 
į V. Paulio-

t

f

A. ir V. Paulioniai ir 
menininkai.

narys A. Baronas, 4

tišką darbą.
SLA 278 kuopos penkių me

tų sukakties proga žodžiu 
sveikino Hamiltono Lietuvių 
Narnų pirmininkas St. Bak
šys. Gerb. St. B. pareiškė: 
kaip SLA, lygiai taip pat ir 
steigimas LN yra tautišku
mo centrai. Linkėjo SLA kuo
pai stiprėti nariais, ir dėkojo 
už aktyviai pirkimą HLN Še
rus.

I

SLA kuopa, savo penkių 
metų sukaktį turėjo istorinę, 
net patys rengėjai nesitikėjo 
tokio pasisekimo. SLA kuo
pos nariai neliks skolingi ki
toms organizacijoms, pagal 
išgales rems ir jų minėjimus. 

Po kalbų ir sveikinimų se
kė meninė dalis, kurią išpildė 
solistai 
jaunieji

SLA
metų amžiaus, pasakė atitin
kamą eilėraštį. Kad ir nedi
delis, bet jau SLA narys... 
Jaunajam A. Baronui publika 
labai audringai plojo, nes to
kio amžiaus jaunuoliui nėra 
taip aiškiai ir drąsiai scenoje 
pasirodyti. Girdėjosi iš pub
likoje, kad iš to jaunuolio yra 
vilčių susilaukti tikro meni
ninko. Taip pat narys H. Ge- 
giackas padeklamavo eilėraš
tį “Tėvynė”. H. Gegiackas 
nekartą yra pasirodęs sceno
je, bet per SLA minėjimą ge
riausiai pasirodė. Džiugu, 
kad SLA nariai mielai daly
vauja lietuviškose programo
se.

Irena Čeporiutė pašoko po
rą dalykėlių, kuriai pianu 
skambino Vijoleta Grigaitė, 
tai visi jaunieji menininkai.

Toliau sekė SLA narės V. 
Paulionienės pasirodymas, ku
ri solo padainavo 1) Em. Gai- 
levičiaus Beauštanti aušrelė, 
2) Opera Faustas muz. Ch. 
Gounod ariją Zibelio. Užbai
gai programos pasirodė Ope- 

I ros solistas A. Paulionis, ku
ris išpildė: Banaičio, Šimkaus 
ir Verdi kompozicijas. Solisto 
A. Paulionio ir V. Paulionie
nės koncertai yra girdimi 
antrą kartą SLA minėjimuo
se. Gerb. solistai yra labai 
mėgiami vietinių ir kitų ko
lonijų. Publikai 
jant turėjo kai 
pakartoti.

Hamiltoniečiai 
dėmesį atkreipė
nienę, ir girdėjosi balsų, kad 
pakviestų su programa Ha
miltonas. Džiugu ir SLA kuo
pai turėti tokią gerbiamą na
re.

Po minėjimo visi įsijungė į 
linksmąją dalį. Griežiant ge
rai muzikai, visi seni ir jau
ni šoko. Kadangi buvo labai 
daug svečių iš Hamiltono, 
Toronto, tai ir pažintis atsi
naujino, net po daugel metų 
kaimynas kaimyną pirmą kar
tą sutiko. Butų buvę dar 
linksmiau, kad butų salė di
desnė buvusi. Ateityje SLA 
nariai turėtų iš anksto dides
nę salę parūpinti. Minėjimas 
pasibaigė visų dalyvių gera 
nuotaika. J. š.

Lietuvos linų eksportas.
Lietuvos linai ■ 
skvos sąskaita 
jami į Angliją, Belgiją ir ki
tus kraštus. Praeitais metais 
esą eksportuota iš Lietuvos 
“didelės linų siuntos”.

žinoma, Ma-
- eksportuo-
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BRONIAUS K. BALUČIO VAIDMUO 
AMERIKOS LIETUVIUOSE

Rašo DR. STEPONAS BIEŽIS, S1A daktaras-kvotėjas

emigracija 
pavergtos 

devynio- 
dvidešim- 

pirmojo

ir tik retas

Lietuvių masinė 
Amerikon iš carų 
Lietuvos pabaigoje 
liktojo ir pradžioje 
tojo šimtmečių iki
pasaulinio karo did ž i u 1 ė j e 
daugumoje sudarė jaunimas, 
kurio amžiaus vidurkis nepra
šoko 20 metų. Kone visi bu
vo bemoksliai,
kuris sugebėjo kiek paskaity
ti ir šiaip taip savo vardą pa
sirašyti. Bet jie buvo sveiki 
ir pilni energijos, bėgo į šį 
laisvės kraštą ieškoti laimės, 
geresnio gyvenimo ir daugelis 
manė grįsti tėvyškėn kiek 
praturtėjus. Jų viltys aukš
tai skrajojo nes buvo įsitiki
nę čia rasti tikrąją laimę.

Bet iš pirmųjų dienų gyve
nimas visai ką kitą davė. Ne
turėdami jokio mokslo ir ne
mokėdami vietinės kalbos, 
dargi pirmesnieji nerasdami 
kur padoriai prisiglausti, bu
vo priversti listi po žeme ang
lis kasti, stoti į geležies ir 
kitus fabrikus dirbti pačius 
sunkiausius ir pavojingiau
sius darbus, kurie naikino jų 
atsivežtą stiprią sveikatą, ne
retai ir pačią gyvybę atimda
vo, o uždarbis buvo tik tokis, 
kuris teikė tik pusbadį pra
gyvenimą. Nors tiesa, laisvės 
rado, bet tos laimės taip ir 
nepavijo kaip anos vaivorik- 
štės. Bet gyventi reikėjo, nes 
kelio atgal nebebuvo.

Tai šitokia medžiaga suda
rė patį pagrindą lietuvių iš
eivijos pradinį kulturinį ir 
ekonominį gyvenimą, kuris 
negalėjo ir, žinoma, nepasižy
mėjo nė kilnumu, nė sklandu
mu, jau nebekalbant apie ko
kią aukštesnę kūrybą. Tačiau 
su pradžia šio šimtmečio kar
tas nuo karto atvykdavo ir 
šviesesnis žmogus, lyg tas 
pirmutinis vieversėlis, skel
biąs pavasario šviesesnes die
nas. Nors tai butą retenybės, 
bet visgi pirmieji ledai jau 
pradėta laužyti. Tie pirmieji 
šviesuoliai kaip tikri su pilnu 
pasišventimu misijonieriai ža
dino tamsuolio išeivio lietuvy
bės dvasią, kūrė organizaci
jas, kėlė kulturinį lygį, ragi
no mokslo siekti, skiepijo sa
vo gimtąjam kraštui-tėvynei 
deramą meilę ir budino parei
gą padėti savo žemėje pa
vergtiesiems broliams ir se
sėms išsilaisvinti bei sukurti 
nepriklausomą Lietuvos val
stybę.
Balutis atvyksta Amerikon

Vienas iš tokių retų, labai 
laukiamų ir neišpasakytai 
kalingų viturėlių-šviesunų, 
kad pranašišku supuolimu 
vasariui beartėjant, 1905
tais vasario mėnesį į šį kraš
tą atvyksta jaunas Bronius 
K. Balutis, kurio 80 metų 
garbingojo amžiaus sukakties 
paminėjimui, aukštam pager
bimui ir jo didelių darbų į- 
vertinimui proga maloniai 
skiriamos šios trumpos apy
braižos. (Jis rado šiltą globą 
ir lietuvišką aplinkumą pas 
savo dėdę kun. J. Židanavi- 
čių, miestelyje Amsterdam, 
N. Y. lietuvių parapijos ma
lonų, šviesų ir patriotingą kle
boną.)

1905 metų Rusijoje įvykusi, 
nors nesėkminga, revoliucija 
išjudino Amerikos lietuvių 
išeiviją politiniai reikštis, nes 
atsirado viltis lietuvių tautai 
išsilaisvinti. Šis politinis są- 
iudis iškėlė ir išryškino lie
tuviuose politines sroves arba 
partijas, būtent: katalikų, so
cialistų ir tautininkų, kuriuos 
tuomet vadindavo 
tautiečiais. Kaip
reiškinys, politinės partijos 
turi savzo tarpe nesutarti ir 
ginčytis, taip ir šios nebuvo 
išimtis, nes kitaip kuomi jos 
pateisintų savo gyvavimą. Di
dysis Lietuvių Seimas Vilniu-

I

rei- 
iyg 
pa- 

me-

tiesiog 
natūralūs

<

Bronius K. Balutis

je 1905 metais rado ir šiapus 
Atlanto jautrų atgarsį kaip 
nors duoti didesnio svorio 
šiam istoriniam seimui, kuris 
dėjo pagrindus visiškam išsi
laisvinimui ir nepriklauso
mam gyvenimui. Šiais aukš-' 
tais siekiais ir uždaviniais va
sario 22, 1906 metais 
delphijoje šaukiamas 
sai Amerikos lietuvių 
nis seimas. .

Phila- 
pirma- 
politi-

reikia

veiklą, 
be šio 
išken- 
polin- 
visuo-

Dar nespėjus kaip 
“kojų sušilti” antroje tėvynė
je Balutis skiriamas delegatu 
iš savo dėdės parapijos. Čia 
jo buvo pirmasai artimesnis 
susipažinimas ir įsijungimas 
į išeivijos visuomeninę 
kurios nuošalyje ir 
seimo jis vargiai butų 
tęs laikytis, žinant jo 
kius ir jausmus dirbti
meninius darbus bei tarnauti 
savo tautos gerovei.

Nuo šio momento, galima 
drąsiai pasakyti, Balutis su 
visu kunu ir dvasia įsijungia 
į visą lietuviškąjį sąjūdį, nuo 
kurio jis jau nebeatskiria
mas, kuriam jis su atsidėji
mu dirba, gaires nustato, tei
kia nurodymus ir patsai va
dovauja, visur parodęs daug 
takto, kantrybės, nepaprastos 
išminties ir tolerancijos bei 
pagarbos kitam žmogui ir ki
tokiai nuomonei. Jis mokėjo 
gražiai sugyventi ir dirbti su 
kitokių pažiūrų veikėjais, bet 
ir savos neišsižadėdavo. Savo 
švelnia logika ir gražiais žo
džiais jis iškeldavo klaidas, 
o stipriais argumentais ir nuo
širdumu mokėjo ir užsispyrė
lius įtikinti nurodydamas tie
sesnius kelius. Jis vis ieškojo 
kas jungia, kas gero žmogu
je ar organizasijoje, bot nie
kam nemetė paniekos ar įžei
dimo žodį. Jo visi darbai rė
mės garbe, dorove, toleranci
ja, aukštu idealu ir kietu įsi
tikinimu. Užtad visi, galima 
pasakyti, be išimties jį gerbė, 
aukštai vertino ir juo pasiti
kėjo. Nors jau daug metų 
praėjo kai jis apleido šį kra
štą, bet žmonių širdyse jis 
taip pat gyvas ir brangus 
kaip anais laikais ir nemažiau 
mylimas. Už jo didelius nuo
pelnus Balutis visuomet bus 
mielas ir brangus. Musų gar
bingasis veteranas prof. My
kolas Biržiška Balučio asme
nį šitaip vaizdžiai apibudina:

“Kuo BroniJs K. Balutis 
mums mielas ir brangus? Pir
miausia tuo, kad jis musų j 
žmogus. Jame kaž kaip vyku
siai susiderino geriausios, 
musų 
dėtos 
musų 
kusia 
siškis 
širdus, 
Prie to 
tvirtas,

!

• vIS 
senos valstybės pavel- 
savybės su amžinaja 
liaudyje geriausiai išli- 
tautine dvasia. Jis mu- 

- gyvas, jautrus, nuo- 
paprastas 

dar
teisingas, net

geras
žmogus, 
lietuvis: 
kietas”.

I

nekurieBalučio 
svarl>esiiieji darbai

1906 metais Balutis atvyk
sta į Valparaiso universitetą 
siekti daugiau mokslo, kurio 
nemažai atsivežė iš Lietuvos, 
kur jis baigė mokytojų semi
nariją ir matininkystės kur
sus. čia jis jau rado būrelį

besimokinančių lietuvių, su 
kuriais arčiau susipažinęs pa
juto, kad apart reguliario 
mokslo lietuviams studentams 
labai trūksta lituanistinių ži
nių studijų, kurios juos atlie
tuvintų. Šios kilnios minties 
vedinas jis su kitų pritarimu 
ir pagalba išgauna universi
teto vyriausybės leidimą įve
sti lituanistines klases, po dvi 
valandas kasdien, lygiomis 
teisėmis su kitomis kalbomis. 
Tai buvo, kiek man žinoma, 
įkurta pirmutinė lituanistika 
Amerikos universitete. Vienu 
tarpu jis ir mokytojavo šioms 
studijoms.

Kad šį reikšmingą laimėji
mą kodaugiausia išnaudoti, 
Balutis per spaudą, laiškais

; ir asmeniniai pravedė stiprų 
vajų ragindamas lietuvių jau
nuomenę vykti į Valparaiso 
universitetą mokslo ir lietu
vybės įsigyti, nes tai viso ir 
mažamoksliams prieinama la
bai palankiomis sąlygomis. Jo 
pastangoms, radusioms šilto 
atgarsio, lietuviai būriais pra
dėjo atvykti ir nė vienas, kas 
tikrai norėjo studijuoti, neap
siriko. Apytikriu apskaičiavi
mu nuo to laiko per šį uni
versitetą perėjo viršaus 1000 
lietuvių. Iš čia išėjo daugybė 
profesionalų ir šiaip jau ge
rokai 
kurie 
gentų 
tuvių

apsišvietuvių lietuvių, 
ir sudarė stiprų inteli- 
pagrindą ano meto lie- 
išeivijoje.

(Bus daugiau)

ŽIUPSNELIS ATSIMINIMŲ
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ŽIEMA

.Jų ,tarnyboj šiaurės vėjas 
Ką sutinka, tą ir smaugia, 
Kaip kalkinis, plėšrus žvėris, 
Tamsią naktį švilpia, stangia.

Sniegas girgžda, kibirkščioja, 
Šalčio darbas visur plinta, 
Laukas, upė susiliejo, 
O snieguolės—toliau krinta.

plauke iš 
varpinės 
istorinės

KOVO 4-ta diena, dėl ki
tų, gal ir nieko nesako, bet 
mums, vilniečiams, ji pilna 
reikšmės ir atsiminimų. Tą 
dieną būdavo Vilniuje, musų 
senoj sostinėj, metinė šventė, 
nes visas miestas gerbė at
mintį karalaičio Kazimiero 
Jogailaičio, kuris, sulig pada
vimo, buvo toks dievotas, kad 
žmonės jį dažnai matydavo, 
nakties metu, besimeldžiant 
ant katedros laiptų. Kazimie
ras buvo silpnos sveikatos, 
sirgo džiova, ir mirė jaunys
tėj. Už dorą gyvenimą ir mie- 
laširdystę biedniems, jisai bu
vo priskirtas, katalikų baž
nyčios, prie šventųjų tarpo.

Ant kiek buvo Vilniuje nu
mylėtas vardas — Kazimie
ras, galima matyt iš to, kad 
mažai buvo namų, kur kas 
nenešiotų to vardo, jei ne vy
ras, tai moteris. Jau išvakarė
se tos dienos buvo jaučiama 
iškilminga nuotaika. Gėlių 
krautuvės pilnos žmonių, per
kančių baltas lelijas, įvairia
spalves, puikias nortensijas, 
raudonas azalijas ir gvazdi
kėlius, kad pasveikinti, vardo 
dienoje, savo giminaitį ar pa
žįstamą.

Ta diena savaime skyrėsi į 
dvi puses: išryto — bažnyti
nės apeigos, o po tam — jo- 
markas, arba, kaip jį ten va
dindavo, kermošius.

Jau nuo pat ryto 
garsios katedros 
varpų garsai, tos
varpinės, kur senovėj, musų 
galybės 1 
ji ugnis 
delutės. ! 
mieraus 1 
altoriaus, 
karstas, kuriame guli jo kū
nas. Aplink katedrą, tą die- 
rą, tokia spūstis, kad negali
ma nei pagalvot apie įėjimą 
į bažnyčią, kur aukštoji dva- 
siškija celebruoja maldas.

Tuo metu, kaip bažnytinės 
apeigos eina prie pabaigos, 
minia urmu metasi į Lukiškių 
aikštę, kur ir vykstą tas ker
mošius, atnešantis į vilniečių 
gyvenimą tiek įvairumo.

Da saulės spinduliai neužpi
lė erdves, dar šalta, ir vidur
dieny vos tirpsta ledas ir la
ša nuo stogų, ibet nežiūrint į 
tai, į jomarką privažiavo žmo
nių iš visų Vilniaus, kad ir 
tolimiausių, apylinkių. Jie
atvyko arkliais, su apkrautais 
visokiausiom prekėm veži
mais, ant kurių gali pamatyti 
naminio darbo 
dėklus ir skaras, 
giausiai būna 
nių iš stiprių 
ąžuolų, kaip 
tės, šaukštai, 
panašus ūkiški daiktai.

Pilni vežimai 
pių smurgainių, 
cukrinės širdis traukia pasi- 
smaguriaut, nors Vilniuje yra 
daug skanesnių barankelių, 
ias perka ištisoms virtinėms 
ir kabina ant kaklo, kaip 
karolius ne tik moterys, bet 
ir vyrai, o Cukrines širdis pri
kabina prie širdies. Pažinsi, 
kad eina iš kermošiaus!...

Visur triukšmas, juokas, 
sposai. Jei kas pirko kibirą

laikais, degė švento- 
ir ją aptarnavo vai- 
Katedroj yra Kazi- 
koplyčia, o joje, virš 

, iškeltas sidarbinis

kilimus, au- 
Bet, dau- 

medžio išdirbi- 
Panerių miškų 
kibirai, bačku- 
kočėjai ir kiti

skanių, tru- 
barenkelių ir

ar bačkelę, tai neša ją namo 
būtinai uždėjęs ant galvos. 
Rodos ne tik žmonės, bet ir 
saulutė patenkintai šypsosi.
Tarp perkančių žmonių mai

šosi daugybė ubagų ir dyka
duonių, kurie sėdi čia pat ant 
žemės ir, 
kvailas, 
mes:

Vai,
Pas

Stovi miškas užkerėtas,
Apipiltas baltu sniegu,
Snaudžia žemė, pasiklojus
Svariu patalu j miegą.

Aukštumoj mėnulis plaukia, 
Mėlyni šešėliai bėga...
Ne visuomet būna žiema,
Ne visuomet žemė miega.

PILĖNAS.

nesavu balsu, rėkia 
nesąmoningas gies-

atėjo abrozėlis 
kitą abrozą,

O pas manė niekuomet, 
Anei vieną rozą.

Sveika
Sveika

panašiai.

pana Mirija, 
pana Marija, 
Mano, gal žmo- 
atkreips dėmesį 
“burnelės”, kad

ir
nes greičiau 
ir sumos ant 
galima butų nubėgti j čia pat
esamą karčiamėlę.

Ištisų kampą užima dailios, 
popierinės verbos, kurias žmo
nės mielai perka, nes laikas 
eina prie Verbų sekmadienio.

Visur groja užkimusios ka- 
tarinkos ir paukštelis traukia 
popierėlį, ant kurio parašytas 
skirtas tau likimas. Netrūk
sta ten jaunuomenės, kuri no
ri sužinoti savo likimą.

Šiandien jau to nieko nėra, 
ir dingo praeities poezija. 
Katedra paversta kokiu tai 
muziejum ar sandėliu, o kur 
dingo Kazimiero karstas ir 
brangus katedros paveikslai 
— nežinia. Gailestis ir skriau
dos jausmas apima širdį, kuo
met pagalvoji, kad eina siste- 
matinis ne tik musų kultūros, 
bet ir tautos sunaikinimas, ir 
tai yra didžiausia musų dienų 
tragedija. Viskas krito į pra
rają it šėtonas švenčia nuga
lėjimą. x

Bet ne, nenugalės!... Užgrū
dinta kančiose, prisikels Lie
tuva dar stipresne, da švie
sesne, nes Lietuvos dvasia 
gyva ir gyvens per amžius!...

Jums, Kazeliai, per vardines 
Leiskit palinkėti,
Kad sveikatą geležinę 
Amžinai turėti.
Garbės, laimės ir gerybių
Kad
Nuo
Kad

jums nepritruktų, 
auksinių pinigų 
kišenė truktų, 
išvengti karo baimės, 
pasiekti meilėj laimės,

Kad
Kad
Viso, viso gero,
Ką laimė sudaro.

Sofija Ambrazevičiene.

Prisiųsti ir Dar 
Nepaminėti

Nauji Leidiniai

sukaktį

Auksinis Jubiliejus — Bal
timorės Lietuvių Tautiško 
Knygyno. 1908-1958. Leidinė
lis išleistas minint
praeitų metų spalio 11 dieną 
su trumpa Knygyno

——o-----
Lituanistinių šeštadieni n i ų 

mokyklų programas — išlei
do JAV Liet. Bendruomenės 
Centro Valdyba 1957 m. Taip 
pat ir Lituanistinės progra
mos Aukštesniosioms šešta
dieninėms mokykloms 9-12 
klasei.

istorija.

Lietuvos Ministeris J. Rajeckas Pittsburghe

Pittsburgh, Pa. — Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
42 metų sukakties minėjimo 
proga į Pittsburghą atsilan
kė p. Juozas Rajeckas, Nepri
klausomos Lietuvos nemiste- 
ris Washington, D. C.

Į Pittsburghą jis atvyko 
penktadienio vakare, vasario 
17 dieną apie 8 valandą 
kare.

Traukinys, kuriuo jis 
žiavo pasivėlino keturiom 
landom, nes visu keliu, 
ir Pittsburghe, siautė 
sniego audra.

Penktadienio vakare, Roose
velt viešbutyje, buvo sureng
ta reception ir vakarienė pa
gerbimui ir" susipažinimui su 
ponu ministeriu.

Čia ponas ministeris turėjo 
progos ne tik susipažinti su 
skyriaus A. L. Tarybos val
dyba, bet ir su visais veikles
niais organizaci/jų atstovais.

Jau buvo gana vėloka ka
da visi, po malonaus pobūvio, 
skirstėsi į namus.

šeštadienyje, 11 valandą 
ryte su lietuvių delegacija, 
ponas ministeris 
miesto 
Dargis 
terį su 
kuris 
miesto
Pittsburgho 
raktą.

Majoro įstaigoje 
apie valandą laiko,
kitam “Mess kambaryje” įvy- 

(pasikalbę ji- 
ministerio su 

Howard ir

va-

va- 
va- 

sykiu
baisi

atsilankė į 
rotužę. Čia, Povilas 
supažindino p. minis- 
majoru Joseph Barr, 
pasveikino ministerį 
vardu ir

miesto
įteikė jam 

oficialų

praleista 
mat čia,

ko interview 
mas) Lietuvos 
Hearst, Script, 
Paul Black laikraščių sindika
tų atstovais.

Reikia pasidžiaugti, jog 
amerikiečių spauda per tris 
dienas plačiai rašė apie įvyk
stantį Nepriklausomybės mi
nėjimą, o ypatingai puikiai 
aprašė platų pasikalbėjimą 
su ponu ministeriu Lietuvos 
reikalais.

Tą pačią dieną, 2-rą valan
dą pietų ponas ministeris bu
vo svečias 
versitete, 
Lietuvių 
Kambario komiteto pirminin
kė Bronė 
kambarį ir taip pat supažin
dino jį su kitų tautų įreng
tais kambariais.

Tos dienos vakare Švento 
Pranciškaus vienuolyno sese
lės surengė šaunią vakarienę, 
pagerbimui pono ministerio.

Šioje vakarienėje be pono 
ministerio dalyvavo: B. Piva
ronienė, Povilas Dargis su 
žmona, S. Bakanas, V. Koli
čius, A. Naujalytė, O. Gu- 
tauskienė, V. Jucevičius, A. 
Krapas, V. Količienė ir kuni
gas W. Gutauskas.

Ponas ministeris ne tik tu
rėjo progos dalyvauti vaka
rienėje, bet taip pat turėjo 
progos, 2-jų valandų laikotar
pyje, apžiūrėti visus vienuoly-

v —

Pittsburgho Uni- 
kuriame jis aplankė 
Kambarį. Lietuvių

Pivaronienė aprodė
• v •

no pastatus, tuo. jis buvo la
bai patenkintas.

Sekmadienį 10 valandą ry
to Švento Kazimiero bažny
čioje įvyko pamaldos už žu
vusius ir kovojančius už Lie
tuvos laisvę. Pamaldose daly
vavo daug žmonių, jų tarpe 
ir ponas ministeris.

Po pamaldų ponas ministe
ris buvo svečiu švento Vin
cento parapijos klebono kuni
go J. Girdžio.

Kaip 12; 30 visi geros valios 
lietuviai klausėsi Povilo Dar- 
gio vedamos programos, kuri 
buvo skirta ministerio pager
bimui ir Nepriklausomybės 
minėjimui. Tokio pat pobū
džio programą, klausytojai 
turėjo progos, išgirsti (tą pa
čią dieną) 1:30 valandą po 
pietų, kurią tvarko Liet. Vy
čiai, o pranešėjų yra Vincas 
Količius. I .

Iškilmingas, masinis minė
jimas įvyko sekmadienį, 3 va
landą po pietų Lietuvių Pilie
čių salėje. Minėjimą atidarė 
ALT skyriaus pirmininkas J.

Virbickas. Invokaciją atliko 
kunigas W, Karaveckas.

Programos vedėju buvo S.
L. A. prezidentas Povilas P. 
Dargis.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Lietuvos atstovas p. Juozas 
Rajeckas, kurio kalba padarė 

i didelio įspūdžio klausytojuo
se, jie griausmingais ploji
mais palydėjo jo kalbą.

Puikias kalbas pasakė U. S. 
Kongreso atstovas Hon. Ja- 
mes FTilton, ukrainiečių Kon
greso narys M. Komichak.

Aukų rinkimą pravedė V. 
Jucevičius.

Meninę programos dalį pui
kiai išpildė Šv. Pranciškaus 
Akademijos studentės, seselei 
Pranciškai vadovaujant.

Taip pat gražiai padainavo 
W. Činiko oktetas.

Aukų surinkta virš 500 do
lerių; jų butų buvę daugiau, 
tačiau baisiai biaurus oras 
daugelį sulaikė. nuo dalyvavi
mo šiame minėjime.

Paminėjimui užsibaigus, že
mutinėje svetainėje įvyko va
karienė, kurios sutvarkymu 
rūpinosi Vera Količienė.

Ilgai, ilgai Pittsburgho lie
tuviai minės garbingo svečio, ■ 
Lietuvos ministerio, atsilan
kymą Pittsburghe.

Jis padarė didelio įspūdžio 
amerikiečių spaudos atsto
vams, kurie labai palankiai 
aprašė ministerio atsilanky
mo tikslą į Pittsburghą ir sa
vo spaudoje iškėlė sunkią pa
dėtį musų tautos ir musų tei
singą kovą už laisvę ir ne
priklausomą Lietuvą.

Tautietis.

Atliek amus pinigut nuo 
kasdieninio pragyvenimo ge
riausia įvestuoti į Jungtinių 

( Amerikos Valstybių Bonus.

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 70 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 
nrfb 2:30 iki 3:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas. Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUnipcr 6-7209. 
WKOX iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniail 
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 ryt< 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien o iki 
penktadienio; šeštadien’o rytą nuo 10:30 iki 11-tos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

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

CHICAGO, ELL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitienė 
6755 S. Western Avė., Chicago, Iii.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programo* 
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 (Ihkster, 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 Vla
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, New Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WPOU—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Ved* 
jas Jack Stukas.
1264 White St., Hillfride, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WE7VD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4r00-5:00 v. p. j

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPOP—1410. Sekmadieniais nuo 11 vai. ryte iki 12 vai.

LOS ANGELES, CAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60t.h St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:8Q 
— 1:00 vai. po pietų.

i
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Amerikos Lietuviu Veikla
Gražiai Paminėta Vasario Šešioliktoji

buvo į- 
Amerikos, 
ir Girėno, 
skautų ir 

vėliavos.

Lietuvos išlaisvinimo darbą, 
mes kartu dirbsime ir išlaiky
sime musų viltį tol, kol Lie
tuva ir vėl bus laisva ir ne
priklausoma”.

Po pirmininkės kalbos sekė 
sveikinimai laiškais, kalbos 
ir meninė programos dalis. 
Nors tą dieną oras pasitaikė 
blogas, bet publikos susirinko 
nemažai ir atydžiai išklausė 
programą. Reikia pastebėti 
tai, kad nežiūrint blogo oro, 
minėjime dalyvavo nemažai 
jaunimo, tas parodo, kad mu
sų jaunimas nėra nutolęs nuo 
savo tautos ir domisi savo 
tėvų gimtojo krašto šių die
nų apgailėtiną būklę.

Minėjimo suruošimu rūpi
nosi ir daugiausia dirbo ALT 
skyriaus pirmininkė 
na Mikužiutė. Aukų 
Lietuvos laisvinimo 
virš $6,000.00.

Programos vedėja
tė, padėkojus visiems kalbė
tojams, meninės programos 
išpildytojams ir atsilankiusiai 
publikai, užbaigė svarbiam 
tikslui suruoštą parengimą.

Koresponden tas.

CHICAGO, ILLINOIS. — 
Musų mieste šiais metais 
Lietuvos nepriklauso m y b ė s 
paskelbimo 42 metų sukakties 
minėjimas • įvyko vasario 14 
dieną Aukštosios mokyklos 
svetainėje. Iškilmes apie ant
rą valandą po pietų pradėjo 
ir programai vadovavo Ame
rikos Lietuvių Tarybos vieti
nio skyriaus pirmininkė Eu
frozina Mikužiutė. Minėjimą 
irgi surengė Tarybos skyrius. 
Bubnams bubnijant, 
neštos svetainėn 
Lietuvos, Dariaus 
Don Varno postų, 
kitų organizacijų
Po to solistė Kaledinskaitė, 
akompanuojant Kučiunui, su
giedojo Amerikos himną.

Toliau ALT skyriaus pirmi
ninkė ir programos vedėja 
Eufrozina Mikužiutė, pasakė 
šio turinio kalbą:

“Man suteikta didelė garbė 
vesti ir vadovauti šiam 
42-tram Lietuvos išlaivinimo 
minėjimui. Džiugu matyti to
kį reikšmingą musų' lietuvių 
patriotų susirinkimą.

Šioj laisvoj šaly mes iškil
mingai švenčiame nepriklau
somos Lietuvos paskelbimą— 
vasario 16 dieną, ir sykiu 
skelbiame kovą prieš tuos, 
kurie ir vėl ją pavergė—Rau
donąjį Kremlių.

Ar ilgai gali protas tverti 
ir širdis liūdėti ne tik dėl sa
vojo gimtojo krašto, bet ir 
dėl atsiskyrimo nuo savo mie
lųjų ir artimųjų draugų? Ti
kiu, kad Lietuvos žmonės at
jaus ir supras, jeigu 
iškilmingoj šventėj 
įsivaizduosime, jog 
šiuo momentu musų mintyse I dienį, kovo 3 dieną, 
tampa laisva, ir musų kalbos, I 
muzika ir giesmės, kurias 1 Linkėjimai iš Miami
mes šiandien išgirsime, su- I Beach, Floridos
jungs su lietuviais Lietuvoje Į LoS Angeles, California gy- 
ir kitose pasaulio šalyse per | ventoja, Ona Račkienė, Tėvy- 
Voice of 
svajonės 
Lietuvą.

Po tų 
svajonių, 
me į realų gyvenimą, tai yra 
tęsimą kovos, ir dar ryžtin
gesnės kovos ir nusistatymo, 
kad kova už Lietuvos išlais
vinimą butų laimėta. Mes lie
tuviai išsilaikysime. Prižadė
kime, kad mes tą kovą vėsi
me vieningai. Nasvarbu, kad 
esame įvairių ideologijų ir į- 
vairių politinių įsitikinimų 
žmonės. Tai yra natūralu. 
Neatsižvelgiant į tai, Lietuvos 
išlaisvinimas turi būti pirmoj 
vietoj musų mintyse ir dar
buose. Tautos išlaikymas, jo
sios vertės iškėlimas, yra vi
sų musų užduotis. Tautos 
garbė ar negarbė paliečia vi
sus.' Tautos išlaisvinimas yra 
visų našta ir atsakomybė. 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
VLIKo ir visų lietuvių pas
tangų dėka Lietuva šiandien 
turi draugų ir šalininkų vi
suose pasaulio kraštuose, o 
ypatingai musų galingoj, gar
bingoj ir demokratiškoj Ame
rikoj, kurios žmonės ir val
džia remia demokratijos sie
kimus visose pasaulio šalyse 
ir nereikalaudami atlyginimo 
teikia pagalbą.

Kovodami už išlaisvinimą 
ir nepriklausomybę kitų kraš
tų, mes, Amerikos piliečiai, 
tuomi įvertiname musų ypa
tingą laimę būti laisvais. Ko
vodami už pavergtas tautas, 
mes tuomi stipriname musų 
krašto vieningumą, demokra
tiją ir jos tolimesnį gyvavi
mą.

Šį mėnesį Jungtinės Val
stybės išleido pašto ženklelį, 
kuriame yra užrašyta pirmo
jo Jungtinių Valstybių prezi
dento George Washingtono 
credo: “Observe good faith 
and justiee toward all na- 
rations”. Turėdami tokį kraš
teli kaip Amerika, įsijungusį į ;

America, 
sparnais

malonių 
atsibudę

mes šioj 
linksmai 
Lietuva

Eufrozi- 
surinkta 
darbams

Mikužiu-

New York, N. Y.

Susivienijimo Iždo Globėjai 
Baigė Darbą Centre

Pildomosios Tarybos posė-
I džiams užsibaigus, iždo globė- 
Į ia Eufrozina Mikužiutė pasi- 
I liko keletai dienų Nevv Yorke 
I drauge su Brooklyne gyve- 
I nančiu iždo globėju adv. Ste- 

i | ponu Briedžiu patikrinti sek
retoriaus knygas, da^bą bai
gė praeitos savaitės tetvirta-

o musų I nės bendradarbė ir žymi Su- 
nuplasnos į j vienijimo ir kitų lietuviš

kų organizacijų, nuvykus į 
Miami Beach, Floridą pavie
šėti ir pailsėti, prisiuntė re
daktoriui nuoširdžius linkėji
mus. Ji tarp kitko rašo: “At
važiuokite čia pasimaudyti, 
vanduo šiltas, dienos saulė
tos...”

minčių ir 
vėl grįžki-

• v

Brooklyn, N. Y.

Paskaita Lietuvos Sukol- 
chozinimo Klausimu

Sekmadienį, kovo 13 dieną, 
valandą po pietų, Lietuvių5

Darbininkų Draugijos (LDD) 
7-ta kuopa ruošia paskaitą 
tema: “Lietuvos ūkio sukol- 
chozinimas”, Paskaiti ninku 
bus Kipras Bielinis. Po pas
kaitos bus laisvos diskusijos.

Paskaita įvyks 5 valandą 
po pietų, F. Bručo svetainėje, 
86-16 Jamaica Avenue, Wood- 
haven (Brooklyno priemistis). 
Įžanga nemokama. Važiuoti 
Broadway Jamaica Line iki 
Forest Parkway stoties.

Jaunųjų Dailininkų Paroda
Balandžio 2-3 ir 9-10 dieno

mis Brooklyno Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avenue, 
Brooklyne, bus jaunųjų daili
ninkų kurinių paroda. Paro
dą organizuoja Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Nevv Yorko 
skyrius. Jos tikslas yra iškel
ti visuomenės akyse musų 
jaunąsias menines pajėgas ir 
pasigėrėti bei įvertinti jaunų
jų menininkų kūrybinį darbą.

Parodą mielai sutiko globo
ti prof. V. K. Jonynas. Tiki
masi, kad visuomenė parodys 
šiai parodai tinkamą dėmesį 
ir įvertins musų jaunuosius 
talentus bei rengėjų pastan
gas. Geriausius kurinius nu
matoma premijuoti.

Jauni amžiumi arba profe
siniu patyrimu dailininkai,

norį savo kurinius šioje paro
doje išstatyti, prašomi nedel
siant apie tai pranešti ASS 
N. Y. skyriaus pirm. Vyteniui 
Ramanauskui, 104-29 89 Ave
nue, Richmond Hill 18, N. Y. 
tel. VIrginia 6-0041.

“Lituanus” Paremti Aukojo

JAV LB Nevv York I Apy
linkės nariai, atlikdami soli
darumo mokestį, aukojo Stu
dentų leidžiamam “Lituanus” 
paremti: *

J. Grabau-Grabauskas 2 
dol., J. Jankus 2 dol., J. Ma- 
kauskis 2 dol., B. Kulys 2 
dol., V. Padvarietis 2 dol., V. 
Tomkevičiutė 2 dol.

Metinis susirinkimas
JAV LB Nevv Yorko 1 Apy

linkės narių metinis susirinki
mas įvyks 1960 met. kovo 13 
dieną, 12 valandą, Apreiškimo 
parapijos mokykloje, Brook- 
lyne. Programoje: pranešimai, 
valdybos rinkimai ir kt. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Valdyba.

Chicago, Illinois

Dienraščio Naujienų Me
tinis Banketas

Vietinis populiarus dienraš
tis Naujienos rengia didelį 
banketą sekmadienį, kovo 27 
dieną, Lietuvių Auditorijoje. 
Kaip iš rengėjų tenka girdė
ti, bus skani vakarienė ir pui
ki meninė programa. Norin
tieji dalyvauti, iš anksto re
zervuokite vietas, nes pasku
tinėmis dienomis vietų gali 
pritrukti. Iš praeities žinoma, 
kad Naujienų parengimai vi
suomet buvo gausus dalyviais, 
tad ir šiame bankete dalyvaus 
ne tik vietiniai lietuviai, bet 
jų bus ir iš tolimesnių vieto
vių, kaip pirmesniuose šio 
dienraščio parengimuose bū
davo, todėl iš anksto apsirū
pinkite vietomis, kad vėliau 
nereikėtų gailėtis.

Nepraleiskite šio banketo, 
jame dalyvaukite, o busite pa
tenkinti. Koresp.

Connecticut Valsti
jos Naujienos

East Hartford, Pratt
Whitney aeroplanų indžinų 

18,000 darbininkų 
algų pakėlimą nuo 
12 centų valandai. 
Pratevitney TYR į-

& 
iš-

dirbystės 
laimėjo 
7-nių iki 
Kadangi
steigė keletą skyrių tūluose 
Conn. miestuose, tai kaip pri
siėjo balsuoti siūlomą naują 
kontraktą, balsavusių balsai 
pasidalino, vienos dirbtuvės 
balsavo už priėmimą bendro
vės siūlomą kontraktą, kitos 
prieš. East Hartford ir So. 
Menchesterio skyriai balsavo 
prieš siūlomą bendroves kon
traktą, o Meriden ir South- 
ington 'skyriai balsavo už 
priėmimą siūlomo kontrakto.

Kadangi East Hartford ir 
So. Menchester sudaro di
džiumą darbininkų, tai didžiu
mai atmetus bendrovės siūlo
mą kontraktą, derybas ėjo 
toliaus. Žinoma, didžiuma lai
mėjo. Vienok bendrovė sutiko 
visiems mokėti didžiumos 
darbininkų priimto kontrakto 
sąlygomis.

f
Bridgepoi’to Sikorsty eli- 

kapterių skyrius, kur randa
si dirbtuvė Stratforde su 5000 
darbininkų, kurie priklauso 
U. A. C. Unijai, taipgi veda 
derybas dėl naujo kontrakto. 
Vėliausias Sikorsky bendro
vės pasiūlymas tur būt bus 
atmestas, nes unijos derybų 
atstovai ragina dirbininkus 
nepriimti bendrovės pasiūly
mų. Bendrovė siūlo tokį kon
traktą, kokį turi East Hart
fordo Pratt Whitney darbi
ninkai. Kokios bus pasekmės, 
šiandien sunku pasakyti. ,

Hamilton Standard Dovisi- 
jos Windsor, Conn. kontrak
tas baigėsi gegužės mėnesyje. 
Jeigu nepavyktų AIORAFT 
bendrovėm susitarti kontrak
tų reikalais, tai spėjama, kad 
gali būti didelis streikas šią 
vasarą, kuris paliestų 35,000 

, darbininkų.
Pranas Naunčikas.

Hollyvvood, Florida

Lietuviai Politinėj Veikloj

Šios kolonijos lietuviai įsi
jungė į politinę veiklą, ry
šium su Floridos gubernato
riaus nominacijomis. Guber
natoriaus vietai kandadatuo- 
ja senas Hollywoodo gyvento
jas, gerai žinomas ir pažįsta
mas vietos lietuviams, adv. 
Ted David.

Kad Ted David yra geras 
lietuvių draugas ir pritaria 
lietuvių veiklai šiame krašte 
netenka abejoti, 
rias savaites, 
David susipažinimo banketą, 
buvo atsikreipta ir į lietuviš
kas organizacijas, pakviečiant 
jų atstovus. Bankete dalyva
vo: Miamio Lietuvių Klubo 
pirm. P. Satinskas, Miamio 
Lietuvių Moterų Klubo pirm, 
p. Nevis, Alto skyriaus pirm. 
A. Zdanis, SLA 44 kuopos ir 
Balfo 141 skyriaus pirm. V. 
Skupeika. Be to, bankete da
lyvavo: Ona Skupeikienė, Jen- 
nie Goodvvill, p. Nevis, p. Mic- 
keliunas ir E. Satinskienė. 
Tenka pastebėti, kad jokia 
organizacija finansiškai nebu
vo ir nėra įpareigota.

Ted David iš savo 
lietuviams palankumą 
dalyvaudamas vasario 
nos minėjime Miami 
Petersburg, Florida,

v •

Prieš ketu- 
ruošiant Ted

pusės, 
parodė 
16 die- 
ir St.<
o tuo

pat paskirdamas savo auką 
Lietuvos laisvinimo reika
lams.

Netenka abejoti, kad Ted 
David nominacijas ir rinki
mus laimės Ted David pasi
darė gerai pažįstamas flori- 
diečiams, kuomet eidamas sa
vo pareigas per tris terminus 
Speaker of The House of Re- 
presentatives, parodė daug 
aktyvumo, suteikdamas savo 
pasitarnavimą visuomenės ge
rovei.

Lietuviai bukime vieningi, 
nominacijų ir rinkimų metu 
paremkime lietuvių gerą drau
gą, Ted David.

V. Skupeika.

Paieškojimai
IJetnvoa Generalinio Konsulo 

New Yąrke paieškomi asmenys:

gim. 1922 metais 
Vokietijoje. 
Vincento su- 

ir Panevčž/je. 
Ignaco sūnūs, 

kaimo,

Valaitis Jonas,
Kazlų-Rudoje, buvęs

Augutis Vytautas,
nūs, gyvenęs Kaune

Gydra Pranciškus,
iš Pagudonės-Užmarkijos 
Neverėnų vals., Telšių apskr.

Januševičius Jonas, Antano sū
nūs, iš Žvaguičių km., Papilio vals., 
Biržų apskr.

Kalvaitis Juozas ir Jurgis, nuo 
Bartininkų.

Karruška (buvęs Maleiška) 
mantas.

Kazlauskas Konstantinas , 
nęs Cleveland, Ohio.

> Dau-
4

gyve-

1

ROCKFORD, IL1.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, 
giškam 
binkite:

sąžiningam ir drau- 
patamavimui skam-

[ VvO 5-5890 H
I Taip pat patarna«"«me pinigų Į 
f ir siuntinių persiuntimui į fl 
t Lietuvą ir kitus kraštus.
[ J. DAGYS Real Estate j
[ NOTARY PUBIJC i
l 114 N. Rockton Avė. }

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Kovo 1 Dieną, 1960 Metų.

Išmokėtos pomirtinės
JO1IN A. STRiONG, 11 kp., Waterbury, Conn., gimęs 

birželio 20, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 6, 1921 m., mirė vasario 14, 1960 m. Velio
nio žmonai, Katherine Strong, pomirtinės išmokėta $300.00

ANTANAS BENESIUNAS, 12 kp., Nanticoke, Pa., gi
męs birželio 7, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė liepos 2, 1923 m., mirė vasario 19, 1960 m. Velio
nio žmonai, Jevai Benesiunienei, pomirtinės išmo
kėta ----------------------------------------------------------- $600.00

TEOFILE, JANULIENE, 58 kp., Hudson, Mass., gimus 
spalio 17, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
balandžio 13, 1929 m., mirė vasario 10, 1960 m. Ve
lionės sunui, John J. Unis, pomirtinės išmokėta $150.00

JUOZAS STALIONIS, 77 kp., Rockford, III., gimęs kovo 
9, 1891 m., R*ukonių kaime, Smilgių valse., Panevė
žio apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė balandžio 
6, 1924 m., mirė vasario 1, 1960 m. Velionio broliui, 
Barney Stalioniui, pomirtinės išmokėta _______  $600.00

FELIKSAS REVOTAS, 212 kp., Kenosha, Wis. gimęs 
gegužės 12, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
lapkričio 12, 1919 m., mirė gruodžio 17, 1959 m. Ve
lionio dukterims: Teklei Ravotas-Cervorst ir Julia 
Ravotas-DeSmet, pomirtinės išmokėta_______  $1,000.00

KATRE MULARSKIENE, 275 kp., Springfield, III., gi
mus kovo 25, 1872 m., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė kovo 13, 1921 m., mirė sausio 24, 1960 m. Velio
nės sunui, William Maleski, pomirtinės išmokėta $300.00

Viso _________________________________ $2,950.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso----- $31,960.00

Išmokėtos ligoje pašalpos
B. LUKOŠEVIČIENE, 18 kp., AVestville, III Sirgo 6 sav.....................
V. URBONIENĖ, 23 kp., Shenandoah, Pa. Sirgo 8 s. ir 1 d. --------
J. GUTAUSKAS, 34 kp., New Britain, Conn. Sirgo 3 s. ir 3 d. _—
R P. BENAVAGE, 35 kp., Wilkes Baltre, Pfu Sirgo 3 s. ir 6 d. __V' LAPIENĖ, 55 kp., Chicago, III. Sirgo 1 s..............................................
V. AMBRAZEVIČIUS, 57 kp., Worcester, Mass. Sirgo 3 s. ir 3 d. _
J. DABRILA, 57 kp., VVorcestcr, Mass. Sirgo 2 s. ir 2 d.-------- --------
U. BAGDIENĖ, 57 kp., Wbrcester, Mass. Sirgo 3 s. ------------ -------
J. GABRUSEVIČIENĖ, 123 kp., Montreal, Canada. Sirgo 10 s. ir 4 d.
P BAKANAŪSKAS, 127 kp., Lynn, Mass. Sirgo 3 s. ir 1 d. --------

> 12 s. --------- -------K. NAUJOKAITIS, 131 kp„ Norwood, Mass. Sirgo
J. ZBBRYS, 136 kp., Cleveland, Ohio. Sirgo 12 s.
D. BERBYLA, 144 kp., Minden, W. Va. Sirgo 2 s
K. MILARSKIENĖ, 275 kp., Springfield, III. Sirgo
A. .POLITIS, 299 kp., Rumford, Me. Sirgo, 5 s. ir 3 d. 
P. BALDAUSKAS, 354 kp., Akron, Ohio. Sirgo 1 s. —

ir 3 d.
10 s. -

$45.00
36.94
52.50
24.00

9.00
26.25
10.88
20.50
68.00
39.00
54.00
55.50 

___ 22.50 
___ 42.00 
„v. 34 25 
___ 6.00

Viso ......................... -...........................  $546.32
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ----------- $4,917.27

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

Krollytė (Kroli) Augusjč, Emma, 
ir Olga, Juliaus ir Lenos dukterys, 
iš Palapiškių kaimo, 
pavardės: Wendler,
Schopp.

Kuprevičius Jonas,
nūs.

ištekėjusių
Schamo, ir

Mykolo su-

Liesis Antanas ir Bronius, gyve
nę Jurbarke.

Makauskienė Ona, ir jos sesuo 
Pečkienė Agota.

ir

Tel. STagg 2-5043
Mattbew P. Baltas

BIELIAUSKAS
FUNERAL 1IOME

Al,. BALTRUNAS-BAI.1YJN
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Iieškomiejl arba apie Juos tlnan- 
t’ejl maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

4
1

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

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

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

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrzinia 7-4499
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PARDUODAMAS
LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU KLUBO

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.

mūrinis 2 aukštų namas su salėmis ir baru-restoranu. 
Barui-restoranui bei salėms yra baro-restorano bei 
kabareto licensijos.

Metinė apyvarta apie $50,000.00. Pirkimo pasiū
lymus siųsti Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo Namų 
Pardavimo Komisijos Pirmininkui tokiu adresu:

ST. KARVELIS
188 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN 7, N. Y.
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HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
"NEPRIKLAUSOMA LIETUI' V’ tur* daug rimtu bendradar- 

blų visuose kontinentuose ir diodą daug žinių iš lietuviškosios 
bendruomenės Ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikoje— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. f ji laikraštį galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,
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IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHEIJSONO važiuojant pažiūrėti Amerlko* 

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių Imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai i* 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; 2uvys 
be akių .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
63f> East Broadway So.

Kaina tik 7S centai.
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.
:>• .1

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 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikas" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę. 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV Ir Kanadoje — 111.01
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 čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

naujienos
173# Soath Halsted Street, Chicitfv K. lUin«H>

NAUJIENOS

NAUJIENOS

J




