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LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO
40 METŲ SUKAKTIS

Lietuvos Steigiamasis Seimas susirinkimo 1920 me
tų gegužės 15 dienų Kaune, viso 112 tautos ri.nktų at
stovu, Lietuvos valstvbės santvarkai ir jos teisiniams . c . .pagrindams nustatyti. Nuo to laiko jau praėjo 40 me
tų, bet Steigiamojo Seimo atliktas darbas ir šiandien 
byloja apie lietuvių tautos subrendimą ir ryžtą gyven
ti laisvai savoje nepriklausomoje*, demokratiniai tvar
komoje valstybėje.

Steigiamojo Seimo darbams įvertinti ir jo 40 me
tų sukakčiai paminėti kviečiame plačiąją lietuvių vi
suomenę, politinius sambūrius ir organizacijas sudary
ti minėjimo komitetus, kurie:

(1) paruoštų atitinkamus pranešimus apie Steigia
mojo Seimo reikšmę;

(2) sušauktų gegužės mėn. minėjimo susirinkimus, 
kuriems pateiktų paruoštus pranešimus ir paskelbtų 
juos spaudoje;

(3) pranešimuose iškeltina Steigiamojo Seimo 
reikšmė Lietuvos valstvbiniame gvvenime ir įs.tatvmu 
leidimo srityje,’ be to pabrėžtina St. Seimo įnašas nu
statant demokratine krašto santvarką, kuri laidavo Lie
tuvos piliečiams pagrindines laisves ir teises tikėjimo, 
politikos, švietimo, ūkio, darbo ir kitose srityse.

Yisas šias St. Seimo laisves dabartinis tautos prie
šas — Sovietų Sąjunga, okupavusi kraštą, panaikino, 
o dabar melagingai skelbia pasauliui apie tariamą lie
tuvių “laimę” gyventi Maskvos globoje. Reiktų šis 
skirtumas pabrėžti ii' nurodyti, kokios iš tikrųjų tvar
kos lietuvių tauta norėjo, siekė ir turėjo, kai ji buvo 
laisva.

Prezidentas Eisenhoweris Padarė 
Pranešimą Tautai
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Prezidentas Eiscnhoweris, 
sugrįžęs iš ilgos virš 15,000 
mylių kelionės Lotynų Ame
rikoje, praeitos savaitės ant
radienio vakare padarė pra
nešimą per televizijos ir ra
dijo tinklus tautai. Jis savo 
kalboje pareiškė, kad Pietų 
Amerika yra svarbus kraštas 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ateičiai, tik reikia supra
sti jos kultūrinių ir ekonami- 
nių santykių uždavinius ir 
juos dar labiau plėsti tarp 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir Pietų Amerikos. Prezi
dentas apgailestavo, kad apie 
esamus nuomonių skirtumus 
JAV nebuvo pilnai informuo
tos. Jis priminė ir sutartį, 
pasirašytą Amerikos valsty
bių 1947 metais. Pagal tą su
tartį, jeigu kuri Amerikos 
valstybių butų užpulta, tai 
tokis užpuolimas butų laiko
mas užpuolimu visų, tačiau 
pietiečiai mano, jog Jungti
nės Amerikos Valstybės tos 
sutarties nesilaiko, bet prezi- 
zidentas visur pareiškęs, kad 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės tvirtai laikosi pasirašy
tos sutarties.*_

Prezidentui lankantis Pietų 
Amerikoje buvo prikišama, ’ 
kad Jungtinės Amerikos Val
stybės remia pietinių valsty
bių diktatorius, bet jis pa
aiškinęs, jog Jungtinės Ame
rikos Valstybės tiki į teisę 
kiekvieno krašto žmonėms 
pasirinkti tokią valdymo for
mą kokia jiems patinka, lai
kytis savo filozofinio nusis
tatymo ir sukurti tokias in
stitucijas kokių jie nori. Bet 
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jeigu valdymo forma žmo
nėms buvo užmesta prieš jų 
norą, tai mes į tai negalime 
žiūrėti kaip į nesikišimo poli
tiką ir ją pažeisti, pareiškė 
prezidentas.

Jis savo pranešime iškėlė 
reikalą teikti Lotynų Ameri
kai visokeriopą paramą — 
ekonominę ir technikinę, bet 
jo nuomone tas klausimas 
pirma turėtų būti išdiskutuo
tas Jungtinėse Tautose, tarp
tautinio banko ir tam reika
lui surasta pakankamai lė
šų. Jis mano, jog tam reika- 
kalui geriausia gali atitikti 
ilgametės paskolos.

Prisiminęs apie glaudesnį 
bendradarbiavimą prezidentas 
pareiškė, jog tokiam bendra
darbiavimui geriausia gali pa
tarnauti spauda, ne tik sklei
sdama įdomybes, bet padėda
ma ugdyti savytarpinį susi
pratimą tarp Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir Lotynų 
Amerikos žmonių. Iš prezi
dento pranešimo atrodo, kad 
jis savo kelione patenkintas, 
nes visur pamatė žmonių 
prielankumą Jungtinėms A- 
merikos Valstybėms.

Tarsis vakaru 
sąjungininku ministeriai

Iš VVashingtono praneša
ma, kad vakarų sąjungininkų 
užsienių reikalų ministeriai 
suvažiuos į VVashngtiną ba
landžio 12 dieną pasitarimui 
prieš įvykstančią viršūnių 
konferencija. Tas sužinota 
iš Didžiosios Britanijos ir 
Prancūzijos ambasadorių po 

pasitarimo su Jungtinių A- 
merikos Valstybių sekreto
riaus pagelbininku Levings- 
ton T. Merchant. Pasitari
muose, kaip pranešama, daly
vaus Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Didžiosios Britani
jos ir Prancūzijos užsienių 
reikalų ministeriai. Pasitari
mų antrą dieną į posėdžius 
atvyks ir vakarų Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris 
Heinrich von Brentano. Vė
liau Jungtinių Amerikos Val
stybių, Prancūzijos ir Didžio
sios Britanijos užsienių rei
kalų ministeriai tarsis su Ita
lijos ir Kanados užsienių mi- 
nisteriais. Taigiama, kad dau
giausia bus tartasi nusigink
lavimo klausimu.

Užsienių reikalų ministerių 
pasitarimo svarbiausias tiks
las — tinkamai prisiruošti 
prie viršūnių konferencijos, 

I kuri prasidės gegužės 16 die- 
( ną Paryžiuje.

Giriasi sustiprėjimu 
socialistiniu kraštu

Komu nistiniai laikraščiai, 
leidžiami Peipinge, giria So
vietų Sąjungos ministerio pir
mininko kelionę Indijoje, Bur- 
moje, Indonezijoje ir Afgani
stane. Tie laikraščiai, kurie 
giria Chruščevą, komunistų 
leidžiami, tai jie ir negali ki
taip rašyti, nes ir patarlė sa
ko, kad toks tokį pažino ir į 
svečius pavadino. Jeigu tie 
laikraščiai kitaip rašytų apie 
Chruščevo kelionę, tai jų lei
džiamų įstaigų durys butų 
greitai uždarytos.

Partijos organas rašo, kad 
Chruščevo kelionė Azijoje su
stiprino vienybę tarp socialis
tinių kraštų, esančių nepri
klausomais. Tas pats komu
nistų partijos organas giria
si, kad Chruščevas sustiprino 
kovą ir prieš “imperializmą”, 
tačiau jis nepasako prieš ko
kį imperializmą ta kova sus
tiprinta? Jog šiandien visam 
laisvajam pasauliui žinoma, 
kad didžiausiais imperialistais 
yra Sovietų Sąjungos ir ko
munistinės Kinijos vadai, nes 
jie laiko pavergę milijonus 
žmonių, trokštančių laisvės.

Chuščevas atidėjo 
kelionę į Paryžių

Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas, Nikita Chrušče
vas, susirgo influenza ir dėl 
tos priežasties atidėjo kelionę 
į Paryžių 10 dienų ar dviems 
savaitėms. Apie kelionės ati
dėjimą oficialiai pranešta 
Prancūzijos prezidentui Char- 
les de Gaulle. Laikraščių ko
respondentai ir radijo ko
mentatoriai daro išvadas, kad 
Chruščevas “susirgo politine 
influenza”, kad turėti laiko 
prisiruošimui prie pasikalbė
jimo su Prancūzijos preziden
tu de Gauule.

Kalkinė veiks dieną naktį. 
— Kauno statybinių medžiagų 
kombinato kalkinėje vietoje 
iki šiol veikusių pasenusių 
krosnių įrengta nauja, kuri 
veiks visą parą ir duos pro
dukcijos dvigubai daugiau ne
gu senosios krosnys. Ir kiti 
darbai mechanizuojami.

Pavergtų jų Seimas Protestuoja
Ryšium su artėjančiu Niki-

ta Chruščevo vizitu Prancū
zija griebėsi savotiškų Chruš- 
eevo apsaugos priemonių. Pa
ryžiaus policija areštavo vi
sus įžymesniuosius Centro ir 
Rytų Europos egzilus, tarp jų 
ir buv. Lietuvos Įgaliotą mi- 
nisterį Čekoslovakijai E. Tu
rauską. Areštuotieji depor
tuojami į Korsikos salą.

Šiokia Prancūzijos akcija 
prieš politinius egzilus iššau
kė Pavergtųjų Seimo griežtą 
reakciją. Seimo pirmininkas 
pasiuntė protesto telegramą 
pačiam gen de Gaulle, o sei
mo delagacija apsilankė pas 
Prancūzijos gen. konsulą New 
Yorke ir jam išdėstė, kad šis 
nesuprantamas ir nelauktas

Įžymus Svečias Pavergtųjų Seime
Kovo 4 Baltijos namuose 

New Yorke Pavergtųjų Sei
mas sutaisė priėmimą Vokie
tijos parlamento ir jo užsie
nių reikalų komisijos nariui 
von Guttenberg. Tai yra vie
nas iš labiausiai, prasikišusių 
Vokietijos jaunųjų politikų. 
Priėmime taip pat dalyvavo 
Vokietijos ambasadorius JAV 
ir Vokietijos gen. konsulas 
New Yorke, taip pat New 
Yorko didžiausios spaudos 
korespondentai ir vokiečių at
stovai, be to, eilė amerikiečių 
politikos ir visuomenės atsto
vų.

Šeimininko pareigas vykdė 
Lietuvos delegacijos pirm. 
V. Sidzikauskas ir svečias V. 
Guttenberg pasikeitė sveikini
mo žodžiais. Savo žodyje, pa
sidžiaugęs svečio dėmesiu ir 
palankumu sovietų pavergtų
jų valstybių reikalams, pa
brėžęs sovietų pavergtųjų 
Europos, valstybių reikšmę 
Europai ir taikai, konstata
vęs sovietinio imperializmo 
nuolatinę grėsmę laisvajam 
pasauliui, iškėlęs laisvojo 
pasaulio vienybės būtinumą 
s p o k a 1 i ptiniam žvėriui su
tramdyti, priminęs beartėjan
čią “viršūnių konferenciją” ir 
jos uždavinius bei Chruščevo 
siekimus joje, pareiškęs pa
vergtųjų seimo solidarumą i 
kanclerio Adenauerio nusista
tymui, kad Vakarų politika 
turi remtis tautų laisvo ap
sisprendimo principu, pabrė
žęs sovietų pavergtųjų valsty
bių ir Vokietijos problemų 
glaudumą, V. Sidzikauskas 
palinkėjo svečiui ta prasme 
sėkmingai tarnauti savam 
kraštui ir visų Europos tau
tų labui.

Von Gutterberg, atsiliepda
mas į V. Sidzikausko pareiš
kimą, išryškino kelias veda
mąsias Vakarų politikai gai
res Vakarų santykiuose su 
Sovietų Sąjunga:

1. Vakarų politika negali 
apsirėžti tik daliniais — vie
nos ar kelių valstybių — in
teresais, o turi bazuotis glo
baliniais sprendimais, nes ar
ba laisvė triumfuos visame 
pasaulyje, arba sovietinis to- 
talizmas;

2. Vakarų politika turi būti 
ofensy vinė;

3.. Vakarų politikos sėkmin-

Prancūzijos žygis prieš egzi
lus tik pakenks pačios Pran
cūzijos prestižui laisvajame 
pasaulyje. Šios priemonės lau
žo nuo seno žinomą Prancū
zuos tradiciją globoti politi
nius egzilus. Jos juoba skau
džios iš de Gaulle, kuris pats 
egzilo dalį yra patyręs.

Vyriausybės pasi rinktos 
Chruščevo apsaugai priemo
nės šokiruoja daugelį ir pačių 
prancūzų. Senatorius Le Cau- 
met įteikė vidaus reikalų mi- 
nisteriui interpeliaciją. Visa 
didžioji spauda reiškia savo 
pasipiktinimą ir susirūpinimą, 
kur Prancūzija eina, kai jos 
priemonės egzilų atžvilgiu 
diktuoja sovietų saugumo į- 
staigos.

gumas privalo laisvojo pasau
lio solidarumo, kuris įnamo- 
mas tik pc»’ Europos solida
rumą;

4. Viršūnių konferencija ga
lės būti pozityvi tik tada, jei 
ji paženklins pradžią galo so
vietinės intervencijos, t. y. 
sovietinės kontrolės Centro ir 
Rytų Europoje;

5. Vakarų politika So’\ Są
jungos atžvilgiu turi būti re
ali, t. y. turi remtis patvariais 
principais, pirmiausia tautų 
laisvo apsisprendimo principu.

Savo ir savo grupes (Vo
kietijos krikščionių demokra
tų) vardu v. Gutterberg už
tikrino, kad Vokietijos politi
ka niekad nebus žalinga savo 
kaimynam.

Lietuvoje Sustiprinama 
Ateistinė Propaganda

Vilniaus radijas pranešė, 
kad Valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros leidykla 
artimiausiu metu numato iš
leisti “daug literatūros ateis
tiniais klausimais”. Vien tik 
1959 metais iš spaudos išėjo 
12 knygų, 180 spaudos lankų 
apimties. Temos t.k. tokios: 
Žmogaus viešpatavimas gam
toje, Moralė ir religija, knyga 
apie tikybas, apie religiją Lie
tuvoje ir kt. Busią išleista vi
sa eilė ir smulkesnių brošiūrų 
apie “šventąsias ir stebuklin
gąsias vietas Lietuvoje”, apie 
“vienuolynų vaiduoklius” ir 
kt. Tos brošiūros turinčios 
atskleisti “reakcinę kunigų 
veiklą Lietuvoje įvairiais lai
kotarpiais”. Busią gaminami 
ir priešreliginiai plakatai, ku
riuos išklijuos matomose vie
tose.

“Apie mokslinę-ate ištinę 
propagandą Lietuvoje rašo K. 
Daukšas Vilniaus “Tiesos” 
128 nr. Kovoje už galutinį ko
munizmo laimėjimą vis dides
nės reikšmės įgyjąs ideologi
nis darbas, o šiame darbe 
nuolat didėjanti mokslinės- 
ateistinės propagandos reikš
mė. ‘Mokslinė-ateistinė propa
ganda vedama spaudos. Politi
nių ir mokslinių žinių sklei
dimo draugijos, įvairių visuo
meninu bei tarybinių organi
zacijų ir viduriniųjų bei -aukš
tųjų mokyklų” rašo Dauk
šas. E.

I SLA Vajaus Komisija Skelbia Laimėtus
Prizus ir pasižymėjimo aukštus laipsnius

Pasiremiant Deimantinio Vajaus rezultatais skelbiami 
laimėti prizai ir padėkos pareiškimai kuopų veikėjams ir or- 
ganizatoriamsj

Norint pabrėžti garbingą jubiliejinę datą, buvo nurodyta 
paskelbtose taisyklėse, kad piniginius prizus gaus tos kuopos 
ar veikėjai, kurie prirašys ne -mažiau 75 naujų narių. Vajaus 
rezultatai parodo, kad per nepaprastai trumpą laiką kuopų 
veikėjai sugebėjo tokį didelį narių skaičių prirašyti.

Pirmas Prizas — $100.00
Veikėjai M. Klimas — 47, S. Vaičiūnas — 25, J. Prapuole

nis —15 ir I. Štokas — 5, visi bendrai prirašė 92 narius ir 3 
kuopai, Linden, N. J. laimėjo pirmą prizą $100.00

Antras Prizas — $50.00
SLA Centrinis Organizatorius Ad. Vaitkevičius su savo 

pagelbininkais prirašė 86 naujus narius ir 150 kuopai, Chica
go, III. laimėjo antrą prizą sumąje $50.00

Daugiausia naujų narių prirašė dar 
šie SLA kuopų veikėjai:

— B. Keblaitienė, I. Kaunelis, M. Balčiūnas bendrai prira
šė 66 naujus narius 352 kuopoje, Detroit, Mich.

— J. Pečiulis ir P. Rindokas abu prirašė 55 narius 185 
kuopoje, E. Chicago, Ind.

J. Ruckus ir A. Gedcminskas abu prirašė 47 narius 192 
kuopoje, New Kensington, Pa.

— Mis. O. Vinikicnė, S. Bredes, A. Sodaitis, visi prirašė
42 nr. 126 kuopoje, New York, N. Y.

— S. Jokūbaitis, O. Indrelienė, A. Paulauskas, M. Joku- 
bynienė ir L. Rickevičienė prirašė bendrą skaičių 52 narius 
236 kp. Toronto, Canada.

— J. Vaičaitis, V- Mickunas, S. Jakulis, V. Vakauza, W. 
Ncdzveckis, V. Stankūnas, J. Kulvietis prirašė išviso 25 nar.
43 kuopoje, Boston, Mass.

— K. Gaižutis, Jadv. Budrys, M. Dailidė, Ign. Musteikis 
prirašė 22 nr. 136 kuopoje, Clevcland, Ohio.

— V. Braziulis, A. Praškevičius, J. Virbickas, J. Brazaus
kas visi prirašė 18 narių 14 kuopoje, Cleveiand, Ohio.

— A. Kaziunas prirašė 17 narių 342 kuopoje, Easton, Pa.
— N. Bayoras prirašė 16 narių 7 kuopoje, Pittston, Pa.
— A. Jagiella ir Nora Gugis prirašė 16 narių 208 kuopoje, 

Chicago, III.
— J. Gedmintas prirašė 15 narių 308 kuopoje, Dorchester, 

Mass.
— J. Tumavičienė, T. Sakalauskas, A. Škudrinskas prira

šė 14 narių 328 kuopoje, Jamaica Plain, Mass.
— P. Žilinskas prirašė 14 narių 75 kuopoje, EI Monte, 

Calif. t
— J. F. Stanisky, P. ,.Jelx prirašė 15 narių 23 kuopoje, 

Shenandoah, Pa.
— K. Gaška ir A. Kirtiklis prirašė 15 narių 198 kp., Bar- 

berton, Ohio.
— M. Juodviršis prirašė 10 narių 123 kp., Montreal, Ca

nada.
— O. Miliauskienė prirašė 12 narių 115 kuopoje, VVilkcs 

Barre, Pa.
— B. Pivaronas ir V. Stanny prirašė 10 narių 73 kuopo

je, Pittsburgh, Pa.
Giliu pripažinimu pabrėžiama, kad čia suminėti S. L. A. 

kuopų veikėjai ir organizatoriai dirbo atsidėję ir daug narių 
prirašė, nors ir nepasiekė nustatyto 75 naujų narių skaičiaus. 
SLA Vajaus Komisija labai aukštai įvertina visų veikėjų ir 
organizatorių darbą Deimantiniame Vajuje ir

pripažindama SLA veikėjų pasižymėjimą 
lietuviškoje veikloje reiškia viešą ir gilią 
padėka už jų gražų darbą.

SLA VAJAUS KOMISIJA:
P. P. Dargis, J. Maceina,
Dr. M. J. Vinikas, Dr. S. Biežis.

Jaunąją kartą įjungti į SLA visada buvo ir tebėra vienas 
didžiausių uždavinių, kurie ne tik SLA, bet ir visai lietuvių vi
suomenei nuolat rupi.' Todėl SLA Centras parengęs Deiman
tiniam Vajus planą, kaip tik nukreiptą į jaunąją kartą, nekant
riai laukė veikliosios lietuvių visuomenės atsiliepimo. Ncsgi 
patys gražiausi sumanymai, jeigu jų nėra kam paremti kaip 
praktika rodo, pasidaro bereikšmiai.

Nuoširdžiu džiaugsmu ir pilnu pasitenkinimu čia turim 
pareikšti, jog SLA veikėjai puikiai suprato ir jautė pradėto 
darbo svarbą ir visai trumpu laiku, neatsižvelgiant, kad čia 
naujas ir neįprastas darbas

pasiekė gražių rezultatų.
Nors ne pilnai, dėl labai aprėžto laiko, SLA kuopos turėjo 

galimumą įsijungti į Deimantinį Vajų, bet tie' veikėjai, kurie 
dirbo, parodė pasigėrėtiną veržlumą ir dar kartą patvirtino, jog 
SLA turi lietuvių visuomenėje gilų pasitikėjimą.
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MUSŲ REIKALAI

Ruoškitės deimantiniam 
Susivienijimo seimui

Musų organizacijos — Su
sivienijimo deimantinis sei
mas įvyks šiais metais liepos 
mėnesį Pittsburgh, Pa. Jis 
prasidės liepos 11 dieną ir tę- 
yis iki visi seimui priruošti 
darbai bus apsvarstyti ir iš
spręsti.

Prieš kiekvieną seimą kuo
pos savo susirinkimuose pa
daro įnešimų-pasiulymų sei
mui konstitucijos papildymui, 
pakeitimui ir kitais organiza
cijos reikalais. Tokius kuopų 
įnešimus seimas apsvarsto, 
tinkamus ir valstijų apdrau
dos departamentams neprieš
taraujančius priima.

Todėl ir dabar, artėjant dei
mantiniam seimui, kuopos su
sirinkimuose privalo padaryti 
naudingų įnešimų busimam 
seimui. Įnešimai turi būti pa
daryti artimiausiam kuopos 
susirinkime, nes laiko neper- 
daugiausia beliko 
o įnešimus turės 
Įstatų Komisija 
centrui įdėjiniui į
bų Knygą. Įnešimus 
siųsti Įstatų Komisijos pir
mininkui sekančiu adresu:.

Dr. A. Montvidas,
4010 W. Madison St., 

Chicago 12, Illinois, 
arba Susivienijimo centrui, o 
jis persiųs Įstatų Komisijos 
pirmininkui.

Rinkite delegatus į 
busimą seimą

Svarbu, kad busimam sei
me dalyvautų kodaugiausia 
delegatų, nes seimas bus dei
mantinis ir jame bus iškilmin
gai atžymėta musų broliškos 
organizacijos 75 metų gyva
vimo sukaktis. Tai reikšmin
ga sukaktis, nes labai mažas 
skaičius organizacijų išgyvuo
ja tiek metų, tačiau Susivie
nijimas, kaip tas ąžuolas miš
ke, su kiekviena diena daugė
ja nariais ir turtu, todėl ir jo 
deimantinis seimas privalo 
būti gausus delegatais. Jeigu 
kurios kuopos dėl kokių nors 
priežasčių negalėtų pasiųsti 
delegatų seiman, tai 
kuopos prašomos
sveikinimus su aukomis Mok
sleivių ‘Fondui.

Deimantinis seimas bus 
suruoštas gražiai

Mus informuoja 
burgho, kad seimo 
ryžtingai dirba, kad 
seimas butų suruoštas gra
žiai ir kad suvažiavę delega
tai iš plačiosios Amerikos ir I kuopų atstovų, kurie yra il- 
Kanados butų patenkinti. Sei- I gamečiai veikėjai ir prityrę 
mą ruošia Susivienijimo tre- I įvairių 
čioji apskritis, kuriai vado- I t.ai nėra abejonės, 
vauja ilgametis organizacijos I mantinis 
veikėjas Stasys .Bakanas. Sei- Į gerai suruoštas ir delegatams 
mui ruošti sudaryta komisija I posėdžių protarpiais nereikės 
it apskrityje priklausančių J nuobodžiauti.

iki seimui, 
sutvarkyti 

ir prisiųsti 
Seimo Dar- 

reikia

tokios 
pasiųsti

S.L.A.KUOPV VEIKLA
Los Angeles, Calif

Petro ir Nelės Karužų 50 
Metu Vedybine Sukaktis

Petras ir Nale Karužai

1

le, N. Y.
Palaidota su bažnytinėmis 

apeigomis vasario 11 dieną. 
9:30 valandą ryte Švento 
Vardo katedroje buvo atlai
kytos iškilmingos pamaldos 
už velionės' vėlę, o iš bažny
čios nulydėta į Mt. Kalvari
jos kapineš ir palaidota am
žinam poilsiui. Į kapus paly
dėjo 18 automobilių pilni žmo
nų. Brangi Onute, lai Tau 
būna lengva ilsėtis Dėdės Ša
mo šaltoje žemelėje.

John Vilčinskas.

progą susipažinti su pačiu 
kraštu, žmonių gyvenimu, pa
pročiais, ir taip toliaus. Mes 
buvome labai dėkingos jai už 
pasidalinimą įgytų įspūdžių ir 
vaizdų su kuopos narėms.

Programai pasibaigus sekė 
arbatėlė ir įvairus lošimai. 
Šeimininkės buvo nares dr. 
Lydia Zaleska ir Irenė Bren- 
ner, kurios labai skoningai 
vaišino susirinkusias. įgiją 
daug gražių įspūdžių skirtė- 
mės į namus. Narė.

St. Catharines, 
Canada

Hammond, Ind.

Musų Miestelio Gyventojai 
ir SLA 273 Kuopa

SLA kuopos iniciatyva šių 
metų sausio 16 dieną, buvo 
surengtas Petro ir Nelės Ka
ružų 50 metų vedybinio gyve
nimo sukakties atžymėjimas. 
Tiek nariai tiek svečiai pripil
dė apatinę parapijos salę. 
Programą vedė C. Kirilaus- 
kas ir Adomas Bakaza, SLA 
kuopos pirmininkas.

Petras Karuža Amerikon 
atvyko 1907 metais. 1910 me
tais vedė Nelę Vyšniauskaitę 
iš Lowell, Mass. Abu gyveno 
Waterbury, Conn. 1913 me
tais nuvyko j Lietuvą, kur gy
veno 10 metų, paskui atvyko 
į Kanadą ir 1935 metais vėl 
atsikėlė gyventi j 
Conn.

Waterbury,

Karužai at- 
Kaliforniją, 

prie pat

Nuo 1955 metų 
sikėlė gyventi į 
Hathorne miestelį 
Los Angeles. Kartu gyvena ir
jų sūnūs, karo veteranas Bro
nius Karuža (Carusso). Ka
ružai yra susipratę lietuviai, 
priklauso lietuvių organizaci
joms (SLA) ir skaito lietu
viškus laikraščius — Tėvynę, 
Keleivį, Lietuvių Dienas ir k.

Petras ir Nelė šia proga 
nori padėkoti banketo rengė
jams ir talkininkams: Ado
mui ir Marijai Bakazams, Ki- 
rilauckams, J. Macėnams, J. 
Mason, J. Bimbai, J. Migli
nu! ir muzikantui Urnežiui, ir 
visiems prisidėjusiems prie 
šio banketo surengimo.

Reporteris.

v •

Steubenville, Ohio

Mirė Ona Kausikienė, 
SLA 22 Kuopos Iždininkė

22 kuopos, 
prisirašė prie Susi- 
1928 metais gegu- 

6 dieną ir geram

Musų mic-steliyje, kaip ap
skaičiuojama, yra apie 120,- 
000 gyventojų. Lietuvių čia 
yra apie 30 šeimų, bet jie la
bai išsikirstę, nieko neveikia, 
už tai ir SLA 273 Kuopoj 
yra tik 6 nariai, o gretimam 
miestelyje Calumet City, 1U. 
gyvena 9 nariai, kiti 17 narių 
išsiskirstę gyvena apylinkėse. 
Viso SLA 273 kuopa turi 26 
narius.

Dėl tos priežasties į kuo
pos susirinkimus ateina labai 
mažai narių, o naujų narių 
čia negalima gauti. Tiesa, čia 
jaunimo yra gana daug, bet 
jį negalima įtraukti į Susivie- 
nijmą, nes jis nenori lankyti 
susirinkimų. Tokį atsakymą 
gauni iš jaunimo pakalbinus 
jį prisirašyti prie Susivieniji
mo.

SLA 278 KUOPOS 
narių visuotinas susirinkimas 
įvyks š. m. kovo mėn. 26 die
ną, šeštadienį, 7 valandą va
karo, Harding Hotelio patal
pose, antram aukšte, 70 Jame 
g-vė.

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus, nes bus vykdomi bal
savimai į SLA Pildomąją Ta
rybą. Taip pat bus renkama 
ir kuopos valdyba 1960 me
tams, svarstomi kiti kuopos 
reikalai.

Kviečiame visus narius ir 
nares koskaitlingiausiai daly- 
\ auti.

ŠIA 278 Kuopos Valdyba.

Mamo Nuoširdi 
Padėka

ti kuopos valdybos finansų 
sekretoriui Gedmintui. To ne
padarius nebus priskaitomas 
sirgimo mokėjimo laikas.

Finansų sekretorius Ged- 
inintas padarė pranešimą kiek 
per metus surinkta mokesčių 
ir naujo vajaus metu prirašy
tų jaunuolių.

Nutarta ruošti pikniką šių 
metų birželio 5 dieną Romu
vos parke Brocktone.

Po susirinkimo buvo vaka
rienė. Užkandžius vakarienei 
sudovanojošios narės: K. Ki- 
liulienė, P.' Jančauskienė, p. 
Gedmintienė, P. Vieskalnienė, 
P. Jurėnienė, p. Andriulionie- 
nė. Visom labai ačiū.

Pranešam, kad šių metų ko
vo 23 dieną, 7:30 valandą va
kare šaukiamas narių susirin
kimas, kuriame bus rinkimas 
Pildomosios Tarybos narių, 
kurie tvarko visus SLA rei
kalus*

SLA yra didžiausia lietuvių 
organizacija Amerikoje. Todėl 
kiekvienas padorus lietuvis 
priklausydamas SLA turi di
džiuotis būdamas jos nariu, 
tad visi kuopos nariai daly
vaukite susirinkime ir balsuo
kite už tuos žmones, kurie 
kovojo prieš tuos, kurie no
rėjo sugriauti organizaciją, 
bet SLA liko gyvas ir šian
dien bujoja ir yra stipriausia 
lietuvių organizacija visam 
pasaulyje.

Šiame susirinkime narių da
lyvavimas būtinas.

Susirinkimas įvyks Sanda
ros name, 124 F Street, South 
Bostone.

A. Andriulionis,
SLA 308 kuopos pirm.

ti balsavimus.
Visi nariai yra kviečiami 

būtinai atsilankyti į susirinki
mą ir atsivesti kandidatų pri
rašyti prie SLA 142 kuopos.

Po susirinkimo musų kuo
pos moterys tarėsi nuo savęs 
visus pavaišinti su kuklia va
kariene. J. Dičkienė.

Michigan City, Ind.

Susi vienijimo 222 Kuopos 
Narių Susirinkimas

valdybos 
Tarybos 
šių me
dieną, 
kad su-

Sulig patvarkymo 
SLA Pildomosios 
rinkimai turi baigtis 
tų kovo mėnesio 31

Šiuomi pranešame,
sirinkimas SLA 222-ros kuo
pos narių bus 2 valandą po' 
pietų kovo mėnesio 20 dieną, 
namuose narės Kazimieros 
Leonaitės, po adresu Lake 
Shore County Road, Beverly 
Sliores, Ind. (400 pėdų nuo 
kranto ežero).
Dienotvarkė: »

1. Bus rinkimas Pildomo
sios Tarybos,

2. Rinkimas delegatų į dei
mantinį seimą Pittsburgh, Pa.

3. Planas prirašymo naujų 
narių į

Kurie 
atvykti 
valdyba
TR 2-5890 šeštadienį.

E. Masiulis, pirmininkas,
J. P. Varkala, sekretorius.

naujus skyrius.
nariai turi keblumų 

į susirinkimą, kuopos 
prašo tele’fonuoti

Paterson, N. J.

SLA 101 Kuopos Susirin- 
mas su Judamais Paveikslais

Decorating” Cįiicagos Dailės 
Insitute. Jaunoji Lydia turi 
artistiškų ypatybių, ypač pa
linkimą prie muzikos ir kurį 
laiką lavino savo gražų balsą. 
Jį irgi yra narė SLA 208-tos 
kuopos. Daktarės sūnūs Juo
zas ruošiasi studijuoti medi
ciną, lankydamas Illinois Col- 
lege, Jacksonville, 111.

Vasario 21 dieną dukra su 
sunum, norėdami paminėti 
motinos 25 metų praktikavi
mo sukaktį, išsivedė ją mies
tan papietauti. Sugrįžę namo 
jie rado duris atidarytas. 
Daktarė- pamanė, kad čia kas 
nors negero įvyko. (Žinoma, 
vaikai žinojo kame dalykas).

Įėjus vidun, daktarė nuste
bo, pamačius pilnus kamba
rius svečių ir viešnių, stalus 
nuklotus visokiais gardumy
nais, visur gėlės. Tada suži
nojo, kad tai buvo jos drau
gių (13 moterų, priklausan
čių vadinamam “birthday 
club”) siurprizas.

Be kitų, čia buvo 25 gai
lestingos seselės ir keliolika 
kolegų gydytojų iš ligoninės. 
Buvo viena šeima, kurios 
nebe pirmą sūnų daktarė pri
ėmė į šį pasaulį.

O tų dovanų, linkėjimų, dai
nų buvo gausybė. Daktarė sa
ko, kad ji visai nesitikėjo to
kios progos ir niekuomet ne
užmirš visų dalyvių draugiš
kumo. (N.)

ŠIA 208-tos kp. nare.

Aliquippa, Pa.

Juozas Maksvitis.

Chicago, Illinois

SLA 208-tos Pirmosios Mo
terų Kuopos Veikla

Brooklyn, N. Y.

Iš Susivienijimo 242 Kuo
pos Veiklos

K. Jonušui,

kad

Tarybos 
ilgametė 

Elizabeth 
trumpą

f

t

ŠIA 247 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks ko
vo mėn. 27 dieną, 1 valandą 
po pietų, pas draugus Eini
kius, 1501 Green Street.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes randasi rei
kalų aptarimui. Kurie nesate 
užsimokėję mėnesinių mokes
čių,

Susivienijimo 101 kuopos 
narių susirinkimas šaukia
mas šių metų kovo mėnesio 
25 dieną, penktadienį, 7 va
landą vakare, Lietuvių Pilie
čių Klubo svetainėje, 62 La- 
fayette Street.

Visi kuopos nariai ir na
rės kviečiami dalyvauti šiame 
susirinkime ir aptarti kuopos 
reikalus, tapgi bus rinkimas 
Susivienijimo Pildomosios Ta
rybos, tad visų narių būtina 
pareiga būti susirinkime ir 
atlikti savo pareigas.

S u s i r inkimui užsibaigus, 
■bus rodomi General Develep- 
ment Korporacijos spalvuoti 
judami paveikslai, apie kurių 
reikšmę aiškins korporacijos 
atstovas. Todėl nepraleiskite 
šio susirinkimo ir pamatykite 
gražius spalvuotus judamus 
paveikslus.

A. GUSTUS, 
SLA 101 kuopos sekr.

Man gulint ligoninėje lan
kiusiems mane ir dovanų at- 
nešusienįs širdingai dėkoju, 
taipgi dėkoju už atnešimą į 
ligoninę gėlių: SLA 278 kuo
pai, Dauginu šeimai, Racevi- 
čių šeimai, A. Švažui, Alg. 
Dauginui.

■Už dbvanas:
Galdikų šeimai, Saukų šeimai, 
M. Satkevičiui, 
J. Gizeviliui,
Ročių šeimai ir Mildai Stanie
nei.

Lankiusiems: P. Polgrimui, 
Ig. Šajaukai, L. Pusliui, V. 
Šatkuvienei, kun. Garbukui, 
J. Dyliui, A. Šetikui, Liaksių 
šeimai, Hamiltono Lietuvių 
Namų pirmininkui St. Bok- 
šiui ir iš tolimųjų kolonijų 
sveikinusiems atvirutėmis ir 
laiškais.

Man buvo daug lengviau 
kęsti sužeidimą sulaukus tiek 
daug lankytojų, ko nė aš pats 
nesitikėjau. Esu labai dėkin
gas ' SLA 278 kuopos pirmi
ninkui K. Jonušui už parveži
mą mašina iš darbovietės į 
namus, ir pirmam atvyku
siam į ligoninę; pp. Dauginu 
šeimai už lankymą ligoninėje 
kiekvieną 
pavardę 
atprašau.
gas...

J. Satkevičiui, 
ir iš Hamiltono

kuo-
Šiais 
susi-

prašomi užsimokėti.
J. Plečkaitis,

SLA 247 kuopos sekr.

Springfield, III.

Mirė Mirijona Elzbieta Ūsas, 
SLA 158 Kuopos Narė

Šių metų vasario 27 dieną 
mirė Susivienijimo 158 kuo
pos narė Mirijona Elzbieta 
Ūsas, po tėvais Mičiuliukė, 
gimusi šiame krašte. Velionę 
užpuolė širdies smūgis prieš 
metus laiko, buvo suparali- 
žiuota, sunkiai sirgo 10 mė
nesių.

Nelaiminga mirtis ją išsky
rė iš musų tarpe. Nubudime 
liko jos mylimas vyras Frank 
Ūsas, sūnūs Frank, duktė 
Mrs. Clarsbrook ir daug gimi
nių.

Palaidota kovo 1 dieną, 
8:30 valandą ryte iš laidotu
vių direktoriaus Kirlin Egan 
koplyčios buvo nulydėta į St. 
Vincent de Paul bažnyčią, kur 
kun. S. O. Yunker- atlaikė 
maldas už velionės vėlę, o iš 
bažnyčios gausus būrys žmo
nių nulydėjo į amžino poilsio 

Į vietą—Kalvarijos kapus.

Velionė gyva būdama su 
visais gražiai sugyveno, tai 
jai mirus prie karsto buvo 

’ daug gyvų gėlių vainikų sudė
ta, kurių tarpe buvo nuo vy
ro, sunaus, duk/tės Mrs. Clars 
Bruks, sesers, brolio, sesery- 
čios, brolvainių ir visų gimi
nių, draugų bei draugių, su 
kuriais velionė gyva būdamas 
draugavo ir gražiai sugyve
no. •

• Taigi Tau, Marijona, taria 
sudiev SLA 158 kuopos val
dyba ir visi nariai. Tegul 
Tau būna lengva ilsėtis šal
toje žemelėje, o nuliudime li
kusiam vyrui ir visai šeimai 
SLA 158 kuopos valdyba reiš
kias gilią užuojautą ir linki 
greito susiraminimo.

SLA 158 Kuopos Sekr,

Vyš-I
Turbut pranašavimas, 
praeito trečiadienio vakarą 
bus daug sniego sulaikė ne- 
kurias iš SLA 208-tos pirmo
sios moterų kuopos narių nuo 
susirinkimo. Labai gaila, nes 
susirinkimas buvo svarbus ir 
įdomus.

Atlikus einamuosius reika
lus ir Pildomosios 
balsavimą, musų 

I darbuotoja ponia
Šatkauskas padarė
pranešimą apie kuopos įsteigi
mą 1915 metais kovo 1 dieną, 
reiškia prieš 45 metus. Ji per
bėgo tuos didelius darbus, ku
riuos kuopa atliko laike pir
mojo pasaulinio karo ir iki 
šiai dienai. Elizabeth Šatkau
skienė yra buvus kuopos val
dyboje net 44 metus, dabar 
eidama iždininkės pareigas. 
Tai tikrai retas ir puikus re
kordas, už ką narės jai šiltai 
dėkojo.

SLA iždininkė Nora Gugie
nė, kuri tik prieš kelias die
nas grįžo iš New Yorko, kur 
įvyko Pildomosios Tarybos 
suvažiavimas, patiekė trumpą 
pranešimą apie dabartinį SLA 

| stovį, ypač pasidžiaugdama, 
kad per praeitus metus buvo 
prirašyta gana reikšmingas 
skaičius naujų narių' ir, kad 
musų organizacija vis stiprė
ja kaip nariais, taip finansi
niai. Narės labai domėjosi iž
dininkės pranešimu.

Baigiant susirinkimą kuo
pos pirmininkė Paulina Dran- 
gelienė pakvietė kuopos dak
tarę kvotėją dr. Lydia Zales- 
ką parodyti filmas iš savo į- 
vairių kelionių po Turkiją, 
Italiją, Ispaniją ir Morocco. 
Daktarę yra padarius ypatin
gai gražias ir įdomias nuo
traukas, kurios, kartu su jos 
paaiškinimais, nukėlė visas į 
tas žavingas vietas anoj pusėj 
pasaulio. Dr. Zaleska vykda
ma į gydytojų konvenciją į- 
vairiuose kraštuose išnaudojo

dieną. Jeigu kokią 
pamiršau, labai at- 
Esu visiems dėkin-

J. šarapnickas.

South Boston, Mass.

SLA. 308 Kuopos Nutarimai

Musų nors nedidelė kuopa 
praeityje buvo kiek veiklesnė, 
būdavo rengiama vasaros iš
važiavimai, žiemos laiku vie- 

Į nas kitas pobūvis. Dabar lai- 
| kai pasikeitė, kuopos nariai 

išsiskirstę po platųjį miestą ir 
sunkiau narius sukviesti į su
sirinkimus. Šiaip kuopos na
riai tvarkingai užsimoka savo 
mokesčius, remia tautinius 
reikalus. Dabar įėjo į madą 
kasmet aukoti BALFui ir Va
sario 16 Gimnazijai.

Praėjusį mėnesį buvo 
pos valdybos rinkimai, 
metais kuopos valdyba 
deda iš šių asmenų:

Pirmininkas Vincas
nius, vice pirm. Helen Venis, 
finansų sekr. Feliksas Mor
kus, iždin. Kaz. Krivickas, už
rašų sekr. Pranas Narvydas, 
organizatorius Pranas Venis.

Pradedame naujų narių va
jų. Pagirtina, kad kuopos na
riai supranta Susivienijimo 
reikšmę ir įrašo į Susivieniji
mą savo priaugantį jaunimą. 
P-nai šlapeliai įrašė savo tri
metę dukterį, taip pat ir pp. 
Krivickai, laukiama kad ir 
kiti pasektų jų pavyzdį. Kuo
poje randasi keletas profesi- 
jonalų, kaip tai: Jonas Bal
tus, seniai dirbantis Edison 
Co. inžinerijos skyriuje, vete
rinarijos dr. Kaz. Krivickas, 
turintis valdyška vietą, inž. 
Kaz. Krulikas, dirba N. Y. 
miesto susisiekimo skyriuje.

P. N.

Chicago, Illinois

25 Metų Praktikavimo Proga 
Pagerbta Dr. Lydia Zaleska, 
SLA Pirmosios Moterų Kuo

pos Narė

Prieš kelias savaites suka
ko 25 meitai, kaip lietuvė dak
tarė Lydia Zaleska pradėjo 
gydytojos praktiką. Ta proga 
paduodu kelis bruožus iš jos 
gyvenimo.

Dr. Zaleska gimė Chicagos 
senajame Bridgeporte. Jos 
motina buvo akušerė, tėvas 
turėjo krautuvę. Jaunoji Ly- 

I dia lankė Seward pradinę ir 
Lindbloom aukštesniąją mo
kyklą. Turėdama didelį palin
kimą prie medicinos mokslo, 
ji lankė Chicago Medical Col- 
lege, kurią baigė 1935 m. va
sario mėnesį, įsigydama Illi- 
nois leidimą praktikuoti. Dr. 
Zaleska yra Centrai Commu- 
nity ligoninės štabo nare. Bū
dama gera daktarė, malonaus 
ir simpatingo budo ir labai 
draugiška, ji turi nemažą 
praktiką. Tačiau tas nesulai
ko jos nuo dalyvavimo įvai- * 
riose draugijose, ypač SLA 
208-tos moterų kuopos veik
loje.

Dr. Zaleska gražiai išaugi
no 2 vaikus. Dukra Lydia bai
gė Northwestem universitetą 
ir dabar studijuoja “Interior

t

Šių metų vasario 8 dieną, 
6-tą valandą ryte Ohio Val- 
ley ligoninėje mirė Ona Kau
sikienė, SLA 22 kuopos iždi
ninkė. Pašarvota buvo grabo- 
riaus Mosti koplyčioje. Prie 
karsto buvo daug gėlių, kurių 
tarpe buvo gėlių puokštė ir 
nuo SLA

Velionė 
vienijimo 
žės mėn.
stovy išbuvo iki mirties, apie 
32 metus.

Ona Kausikienė buvo su
laukus apie 67 metus am
žiaus, gimusi Lietuvoje, Pun
sko parapijoj, Suvalkų rėdy- 
boj, po tėvais jos pavardė bu
vo Burduliutė. Velionės vy
ras Antanas Kausikas yra 
miręs 1938 metais, kuris irgi 
buvo SLA 22 kuopos narys. 
Ona Kausikienė paliko nuliū
dime du sūnūs ir marčias, 
septynis anukus ir vieną se
serį, gyvenančią Williamsvil-

•

iš Pitts- 
ruošėjai 
istorinis

parengimų ruošėjai, 
kad dei- 

seimas bus tikrai

Šių metų sausio 30 dieną 
SLA 308 kuopos metiniame 
susirinkime narių dalyvavo 
nemažas būrys. Pirm. A. An
driulionis padarė pranešimą 
iš 1959 metų veiklos, kad 
svarbiausiais klausimai buvo 
informuoti visi nariai.

Dėl šių metų narių mokes
čių rinkimo ir mokėjimo tvar
kos, tai visi nariai kaip anks
čiau mokėjote į punktus ir 
susirinkimuose, taip ir dabar 
mokėkite kaip kam kur pato
giau, kad nebūtumėt atsilikę 
su mokėjimu, nes po namus 
niekas nerinks mokesčių. Pra
šome nevilkinti, o mokėti iš 
anksto pirmyn, kad neįvyktų i 
jokių nesklandumų. >

Dėl ligonių lankymo bus 
tvirtai prisilaikyta konstituci
jos patvarkymo. Narys susir
gęs per 3 dienas turi praneš- 1

New Haven, Conn.

Susivienijimo 142 Kuopos 
Narių Dėmesiui

Musų SLA 142 kuopos įvy
kusiam susirinkime kovo 7-tą 
dieną pripuolė nominavimas 
Pildomosios Tarybos, bet dėl 
nežinomos priežasties kur tai 
užkliuvo balsavimo blankos. 
Po apkalbėjimo nutarta se
kantį susirinkimą laikyti kovo 
27 dieną, priprastoj vietoj ir 
priprastu laiku. Iki to laiko 
tikimės būti aprūpinti blan- 
komis ir galėsime laiku atlik-
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BRONIAUS K. BALUČIO VAIDMUO 
AMERIKOS LIETUVIUOSE

Rašo DR. STEPONAS BIEŽIS, S1A daktaras-kvotčjas

aplenkė, 
lietuvių 

istorijos.
suprati-

(Tęsinys)
Lituanistikos klasės iš pat 

pradžios pasidarė populiarios 
ir buvo gausiai lankomis, nes 
tik retas kuris jas 
Jose buvo mokoma 
kalbos, literatūros ir 
Jose mokiniai įgavo
mą apie lietuvių kalbos gra
žumą, jos reikšmę, pasisėmė 
tikrų žinių apie lietuvių tau
tos ir buvusios valstybės di
dingumą bei suvaidintą reikš
mingą vaidmenį Europos isto
rijos eigoje ir tt., kad neju
čiomis įkvėpė patriotizmo 
jausmą ir pažadino lietuvybės 
dvasią. To laiko didelė dau
guma atvykstančių į šį uni
versitetą jautėsi tik tiek lie
tuviais, kad jie kalbėjo lietu
viškai. Gi išvykdami apart 
grynojo mokslo, išsivežė savo 
širdyse stiprią lietuvio kovo
tojo dvasią, kurią skleidė sa
vo tautiečių tarpe pažadinda
mi ir ugdydami juose lietu
vybę. Už tai Balučiui priklau
so neišdilstantis ir aukštas 
nuopelnas.

Veik tuo pačiu metu dau
giausia jo iniciatyva įsikuria 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje ir Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos kuopos, kuriose 
Balutis jautriai ir aktyviai 
reiškėsi. Šios dvi organizaci
jos savu laiku atliko begalo 
didelius darbus tautiniu, kul
tūrinių ir apšvietos požiūriais.

Susivienijimo plačioje tau
tinėje ir kultūrinėje 
Balutis stipriai 
janČiai reiškėsi,
autoritetingas balsas 
nulemdavo 
santaiką 
paklausant 
naudingų
besniuose organizacijos užda
viniuose jo patarimai buvo 
ieškomi ir palankiai priimami. 
Jam Susivienijimas 
Amerikoje tiek 
reikšmingas, kad 
dienos jis tebėra 
nors dėl visiems
priežasčių jis negali būti ak
tyvus.

Tėvynės Mylėtojų Draugiją 
Amerikos lietuviai įkūrė 1896 
metais, kai Lietuvoje spauda 
dar buvo carų uždrausta. Ji 
išleido ir dabar tebeleidžia 
daug naudingų knygų, kurių 
anais draudimo spaudos lai
kais nemažas skaičius pasiek
davo Lietuvą. Ši draugija 
milžiniškai pasitarnavo lietu
viams švietimo ir kultūros 
srityse. Tačiau Lietuvai atga
vus savo spaudą 1904 m., o 
ypatingai vis kilanUems par
tiniams nesutarimams, gin
čams ir barniams daugel jos 
rėmėjų pasitraukė ir vos ją 
nenumarino visiškai. Jos žy
dėjimo metu turėta net 97 
kuopos-skyriai, gi 1907 me
tais beliko trys, kai Balutis 
buvo jos pirmininku išrink
tas. Šiuo kritišku momentu 
daugelis širdingų veikėjų bu
vo benumoję rankas ir pata
rę Balučiui užmiršti Tėvynės 
Mylėtojų Draugiją kaip jau 
mirusią.

Bet Balutis gyveno ir gyve
na dirbti, energiją teikti be- 
silpstantiems ir drąsos bepa- 
lužtantiems. Į aimanavimus 
ir beviltiškumus jis nesvyruo
damas atsakė: 
galinga srovė 
šaukia daugiau
pasakymu jis turėjo galvoje 
naują sąjūdį Lietuvoje atga
vus savo spaudą.

Savo įgimtu 
lumu jis ėmė 
ir neatlaidžiai 
męs milžinišką 
bingą uždavinį,
sužadinti entuziazmą ir rasti 
skaitlingų rėmėjų reikia im
tis didelio objekto, kas at
kreiptų reikiamą dėmesį. Tuo 
dideliu objektu buvo jo pasi- 
rįžimas, būt ar žūt, išleisti

veikloje 
ir vadovau- 
Seimuose jo 

dažnai
bergždžius ir ne

keliančius ginčus 
jo praktiškų ir 

nurodymų. Svar-

Lietuvių 
artimas ir 
ir po šios 

pilnu nariu, 
suprantamų

“Bet nauja, 
musų tautoje 

dirbti”. Šiuo

sąžiningu uo- 
dirbti, sunkiai 
dirbti, pasiė- 
ir tikrai gar- 
Jis jautė, kad

Dr. Vinco Kudirkos visus raš
tus jo 50 metų gimimo sukak
čiai atžymėti, kuri parėjo 
1908 metais. Nepaisant kad 
jo pirmininkaujama draugija 
merdi, o jos iždas visiškai 
tuščias, jis kaip tas drąsusis 
kareivis ryžtingai stoja dar
ban. Nugalėdamas daugybę 
sunkumų, jis kiek gavęs pa
ramos neatlaidžiai dirbo.

Jis dirbo išsijuosęs ir ran
koves atsiraitęs dviem krip- 
tim: Atgaivinti veik visai pa
krikusią Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją ir atspausdinti Dr. 
Kudirkos raštus. Kokis tai 
buvo milžiniškas darbas gali
ma spręsti iš to, kad šiais rei
kalais jis parašė 
vien tik laiškų! 
didžiulis darbas, 
ku užsispirimu 
abudu uždaviniu: 
vynės Mylėtojų 
jos skaitlingame 
metais pilnas džiaugsmo ir 
savo malonia šypsena Balutis 
padeda ant 
spausdintus 
Kudirkos 
džiaugsmui, 
išreiškiant pagarbą bei padė
ką nebuvo ribų. Už tai dele
gatai vienu balsu norėjo Ba
lutį pakelti į garbės narius. 
Bet jis niekuomet nesiekęs 
jokios garbės ir jai nedirbęs 
griežtai atsisakė. Kukliai pa
reikšdamas, kad ir taip jau
čiasi laimingas kai vėversys, 
ir širdingai padėkojęs už jam 
išreikštą pagarbą, jis paprašė 
paliuosuoti nuo pirmininkys- 
tės taip reikalingam poilsiui.

Šis Balučio milžiniškas dar
bas aiškiai pavaizduoja ir įro
do ką vienas žmogus gali at
likti, kai jis pasiima garbingo 
objekto siekti ir jį vykina su 
atsidavusiu širdingumu. Tuo
met atsiranda reikiamų rėmė
jų ir talkininkų, palengvinan
čių patį darbą. Prieš 50 metų 
ir to laiko esamose lietuvių 
išeivijos sąlygose Balučio tik
rai buvo negirdėtas užsimoji
mas ir milžiniška ištvermė 
išleisti Dr. Kudirkos raštus 
sudarusius šešis tomus, virš 
1700 puslapių. Nemažesnis 
nuopelnas ir pilnai užtarnau
tas buvo veik iš numirusių 
prikelti Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją, kuri ir po šios die
nos sėkmingai gyvuoja ir da
bar vadovaujama energingojo 
patrioto Miko Vaidylos, “San
daros” ilgamečio redakto
riaus. Tokio masto darbus 
tegalėjo įsivaizduoti ir juos 
įvykinti tik visų mielasai ir 
aukštai branginamas jubilia
tas Bronius K. Balutis, kuris 
visuomet perpildytas niekuo
met neišsekančia energija.

Žiūrint šių dienų musų kas
dieninio gyvenimo akimis kul
tūros veikloje santikiavime su 
Lietuvių Bendruomene taip ir 
norisi žodelis tarti. Kai Ben
druomenė, kuri ir po šios die
nos veik išimtinai susideda iš 
naujosios ateivijos inteligen
tijos, besikurdama šiame kra
šte kaip tai pamiršo, nepa
galvojo, o gal nepanoro susi
tarimo budu įjungti arba su
sijungti su skaitlinga senąją 
išeivija, kuri galėjo ir neabe
joju butų mielai norėjusi šir
dingai bendradarbiauti.

Per desėtkus metų čia gy
vuoji ir dirba naudingus dar
bus visa eile organizacijų, 
kurias, kkip atrodo, Bendruo
menė nepastebėjo. Viena iš 
tokių — Tėvynės Mylėtojų 
Draugija. Tiesa, daugeliui jų 
truko inteligentiškų jėgų stip
resniam vadovavimui ir vei
kimui, ką naujoji ateivija 
gausiai atsivežė ir butų gale- • 
jusi užpildyti šią spragą, kas 
be mažiausios abejonės butų 
žymiai sustiprinęs pačią Ben
druomenę ir visą bendrą veik
lą. O dabar Abidvi pusės, lyg 
konkuruojančios viena kitą

per 3,000 
Tai savaimi 
Savo dzukiš- 
jis laimėjo 
Atstatė Tė- 
Draugiją ir 
seime 1910

stalo gražiai at- 
šešis tomus Dr. 
raštų. Delegatų 
rankų plojimui,
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IJUOZAS RAJECKAS, 
Lietuvos Atstovas

Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventė šiais metais Pittsburg- 

i he buvo švenčiama vasario 
mėn 21 dieną. Vyriausiu kal
bėtoju buvo pakviestas iš 
W a s h i n gtono Ministeris p. 
Juozas Rajeckas. Jo garbei 
penktadienį, vasario mėn. 19 
dienos vakare 6 valandą gar
siajame Roosevelto viešbutyje 
buvo suruoštas banketas, ku
riame dalyvavo apie 35 sve
čiai. Ponas Rajeckas per ban
ketą savo kalboje pasakė, 
kad jam malonu būti čia tarp 
Pittsburgho lietuvių, nes jis 
pats esąs gimęs Pennsylvani- 
jos valstybėje mažame mies
telyje netoli Pittsburgho. La
bai malonaus budo, šis gar
bingas Lietuvos Atstovas, 
nors kelionėje išvargęs, bet 
neparodydamas to, sveikinosi 
su visais banketo dalyviais ir 
stengėsi su kiekvienu arčiau 
susipažinti. Laikas greitai bė
go vėlai vakare svečiai skirs
tėsi , į namus leisdami musų 
svečiui pasilsėti.

šeštadienį, vasario mėn. 20 
dieną jionas Rajeckas turėjo 
pasimatymą su Pittsburgho 
majoru p. J. Barr. Būrio lie
tuvių lydimas, musų ministe
ris atvyko į County Building 
11 valandą ryto pas miesto 
majorą. Po gana ilgoko pri
vataus pasikalbėjimo musų 
atstovo su majoru, jam p. 
Barr iškilmingai įteikė Pitts
burgho miesto auksinį raktą. 
Pittsburgho didžiųjų laikraš
čių reporteriai bei fotografai 
nuolat musų Atstovą intervie- 
vavo ir fotografavo. Vėliau 
didžiuliam Park Schenley vie
šbutyje buvo musų svečiui iš
kilmingi pietus, kuriuose da
lyvavo visa delegacija. Antrą 
valandą po pietų, visi kartu 
su p. Ministeriu J. Rajecku 
atvyko Pittsburgho Universi
tetan, kur jo laukė vėl dide
lis būrys lietuvių bei keletas 
žymesnių Universiteto asme
nybių. Apžiūrėjęs lietuvių 
kambarį Universitete, ponas 
Rajeckas labai rimtai apsi
džiaugė ir beveik su ašaromis 
akyse pasakė, kad niekur vi
sam pasaulyje turbut nėra 
universiteto, kuris turėtų pa
našiai įrengtą lietuvišką židi- 
mį—lietuvių kambarį, kuris 
svetitam krašte taip gražiai 
ir garbingai repreze n t u o j a 
mutų tautą, musų brangią 
Lietuvą. 5 valandą vakare po
nas Ministeris kartu su sve- 
čiais-delegatais išvyko į Pitts
burgho priemiestį Castle Sha- 
non į Šv. Pranciškaus vienuo
lyną apžiūrėti mergaičių Aka
demiją. Tenai pavalgę skanią 
vakarienę, svečiai išsiskirstė 
į namus.

vargsta ir taip negausios jė
gos eikvojamos, o patsai dar
bas vos slenka, visokių truku
mų slegiamas.

Atsižvelgiant į padarytas 
klaidas ir jų žalingumą įver- 

. tinant, vardan tos kilnios idė
jos ir vedini gerais norais, 
J<urių pas visus ne stoka, ar 
nevertėtų išnaujo tartis ir su
sitarus įkurti vieningą ir tik
rai stiprų bendradarbiavimą, 
kuris butų našus ir atliktų 
savo garbingą paskirtį ?

(Bus daugiau)

O sekmadienį įvyko Tautos 
Šventė! Po iškilmingų pamal
dų šv. Kazimiero bažnyčioje, 
kun. Girdis pasikvietė musų 
didį svečią pas save ant pie
tų. 2:30 valandą po pietų Lie
tuvių Piliečių Svetainėn pra
dėjo rinktis lietuviai iš įvai
rių miesto dalių. Buvo daug 
garbingų kalbėtojų, neskai
tant musų gerb. Tautos At
stovo, kuris, kaip ir visuomet, 
su malonia šypsena ir nei 
kiek nenuvargusiu veidu at
vyko į Lietuvių Svetainę, į 
paminėjimą. Nors buvo šaltas 
ir blogas oras, bet tas pitts
burghiečių neatbaidė nuo at
vykimo į Šventę ir salė buvo 
pilna. Meninę programos dalį 
išpildė Espleno Šv. Vincento 
mokyklos, šv. Kazimiero mo
kyklos ir Šv. Pranciškaus 
Akademijos mokinės. Buvo 
daug dainelių pad a i n u o t a, 
daug šokių pašokta. O vaka
re, žemutinėje salėje įvyko 
šventės užbaigimo vakariene. 
Daug lietuvių 
turėjo progos 
gana Lietuvos 
pausti ranką,
keletą žodžių pakalbėti. Apie 
10 valandą visi laimingi ir pa
tenkinti išvyko kas sau į na
mus, o musų ponas Ministeris 
pirmadienio rytą paliko Pitts- 
burghą ir išvyko savo parei
goms atgal į VZashingtoną. 
Jis paliko mums pittsburghie- 
Čiams 
kuriuos 
Šime.

Tarp kitų klausimų bus į- 
trauktas klausimas apie gim
tąją kalbą. Šis klausimas bu
vo klaustas 1940 m. ir prieš 
tai, tačiau jis buvo išleistas 
1950 m. Jis bus klausiamas 
tik tų asmenų, kurie gimė ne 
Am enk oje.

Klausimai apie gimtąją kal
bą duos mums daug tiksles
nę informaciją apie etnišką 
milijonų žmonių kilmę, kurie 
atvyko į Ameriką iš kitur. 
Rytų Europoje, pavyzdžiui, 
tautinės sienos keitėsi ar vi
sai išnyko, o kraštuose, kaip 
Belgijoje, Čenoslovakijoje, Ju
goslavijoje ir Sovietų. Sąjun
goje, gyvena dvi ar daugiau 
skirtingų tautų, turinčių savo 
gimtąją kalbą ir kultūrą.

American Council.

PABŪKLAI

pittsburghiečių 
musų garbin- 
Atstovui pas- 

arčiau su juo

» T ~

neišdildomų įspūdžių, 
mes greitai neužmir-

Ryte Spingytė.

Kokie Klausimai Bus 
Statomi Per 1960 m. 
Gyventojų Surašymą?

Per 1960 metų cenzų klau
simai bus panašus, kaip ir 
per 1950 metų cenzą. Tik vie
nas klausimas, kuris intere
suoja tautines ..grupes, bus 
pridėtas: kokia yra jūsų gim
toji kalba? Kai kurie klausi
mai bus klausiami tik vienos 
šeimos iš keturių.

Šie klausimai bus surašyti 
dviejose atskirose formose: 
Advance Census Report ir 
Houshold Questionnaire.

Advance Census Report 
formos, kurios bus laiškane
šių atneštos į kiekvieną šeimą 
JAV-se per paskutinę kovo 
mėn. savaitę, turės klausimus 
gyventojams šeimos vienetuo
se tik kas link vardo, pavar
dės, adreso, amžiaus, gimi
nės, rasės, giminystės su šei
mos galva ir vedybinio stovio, 
ir keli klausimai bus apie jų 
gyvenamą vietą. Vienas iš na
rių turės pateikti šią infor
maciją apie kiekvieną narį.

Ši forma turi būti patiekta j 
cenzo valdininkui, kuris as
meniškai atvyks į kiekvieną 
butą ir šeimą. Jei forma bus 
išpildyta atitinkamai, jo vizi
tas 'bus trumpas ir jam reikės 
tik ją peržiūrėti. Tačiau, jei 
forma nebus pilnai išpildyta, 
jis turės statyti klausimus, 
kad gautų reikiamą informa- Į 
ciją.

Ir tai bus 
guma šeimų 
cenzui.

Kiekvienas

viskas, ką dau- 
privalės atlikti

ketvirtos šeimos 
vienetas gaus kitokią firmą 
išpildyti. Ši forma bus mėly
nos spalvos ir ji bus pava
dinta Household Question- 
naire. Šioje formoje bus klau
siami pridėtiniai klausimai 
apie šeimoje esančius indivi
dus ir apie gyvenvietę, kur 
jie gyvena.

Miestuose šios formos bus 
paliktos kartu su jau adre
suotais vokais, ant kurių ne
reikės lipdyti pašto ženkliukų. 
Išpildytos formos šiuose vo
kuose reikės išsiųsti į vietinę 
Cenzo Distrikto Įstaigą (Cen
tus District Office). Kitose 
vietovėse cenzo valdininkas 
asmeniškai staitys klausimus, 
atvykęs į gyvenamas vietas.

Akademinis Skautų 
Sąjūdis 

norėdamas paskatinti jauni
mą domėtis lietuviška litera
tūra, ugdyti ir ieškoti ’ naujų 
literatūros talentų, skelbia 

JAUNIMO LITERATŪROS 
KONKURSU

Laimėtojams skiriamos šios 
premijos:

1. Už geriausią prozos kuri
nį

2. Už geriausią poezijos 
kurinį — 150.00 dol.

3. Už geriausią prozos ra
šinį — $150.00 dol.

Prozos kūrinys gali būti 
apysaka, feljetonas, trumpa 
noveflė ar kitas prozos veika
las, savo esme priklausąs gro
žinei literatūrai, ir netrumpes- 
nis kaip 2000, bet neilgesnis 
kaip 8000 žodžių.

Poezijos kūrinys gali būti 
eilėraštis ar jų grupė, arba 
poema epinio, lyrinio ar hu
moristinio žanro, netrumpes- 
nė kaip 200 ir neilgesnė kaip 
1500 žodžių.

Prozinis rašinys turi būti 
neilgesnis kaip 4000 žodžių. 
Autoriaus užduotis: origina
lus rpinčių dėstymas apie ku
rį nors lietuviškos kultūros 
ar visuomenės pasireiškimo 
būdą.

Premijuoti raštiniai visų 
pirma bus atspausdinti MU
SŲ VYČIO žurnale, vėliau ga
li būti kartojami kitoje spau
doje.

Konkurse gali dalyvauti lie
tuviai visokių (išskyrus ko
munistinių) pažiūrų ir pri
klausą bet kokiai jaunimo or
ganizacijai, o taip pat ir tie, 
kurie nėra tokių organizacijų 
nariai, bet jaučia lojalumą 
Lietuvai ir jos kultūrai, ne 
vyresni kaip 30 metų.

Kurinių temų pasirinkimas 
yra laisvas.

Rašiniai turi būti pasirašy
ti slapyvardžiu, o atskiriame 
voke turi būti nurodyta 
toriaus paverdė, vardas, 
resas ir gimimo data.

Rašinius prašoma siųsti 
ry Komisijos Sekretoriui Ro
mui Keziui, 130 Hendrix St., 
Brooklyn 7, N. Y., USA. Ra
šiniai gauti po 1960 m. rug
sėjo 15 d. nebus Jury Komi
sijos vertinami.

Jurų Komisiją sudaro: Pir
mininkas — Dr. Henrikas Lu- 
kaševičius, nariai — rašyto
jai — Nelė Mazalaitė, Stepas 
Zobarskas, Leonardas Žitke
vičius ir Romas Kez'ys.

Nuklcarinių pabūklų 
Mes jau turim visą tinklą, 
Kokią reikšmę turi “sputnik ? 
Nieko kito, kaip tik ginklą. 
Ginklas naujas, nematytas, 
Karo tikslui pritaisytas. 
Nuo mėnulio “lunnik” žiuri— 
Vienok žemės tikslą turi: 
Kaip paveikti savo priešą, 
Jį į baimę įvaryt, 
Ir paskui, jau su paveiktu, 
Ką tik nori, padaryt. 
Milijonus “sputnik” rija, 
Neša nuostolį žmonija, 
Nerealiai visi žiuri, 
Kokią naudą iš jo turi. 
Tiek žmonijai jis padės— 
Kad su komfortu nudės. 
Šaut nereiks, 
Nei durt su jiečiu, 
Vien sekundė tik prabėgs, 
Ir... nebėra jau piliečių...

Sofija Ambrazevičienė.

M

150.00 dol.
geriausią

au- 
ad-

<

Nauja Laida “Kaip ?asi 
daryti Piliečiu” Dabar 

Gaunama American 
Council Įstaigoje

Naujai peržiūrėta laida 
“Kaip Pasidaryti Jungtinių 
Amerikos Valstybių Piliečiu”, 
parašyta Marion Schibsby ir 
Read Lewis, tik ką buvo at
spausdinta Amerikan Council 
for Nationalities Service or
ganizacijos. Šis natūralizaci
jos vadovas, dabar pasiekęs 
19-tąją laidą, per 40 metų bu
vo standartiniu šiuo klausimu 
leidiniu.

Naujas 128-nių puslapių 
vadovas nurodo pilietybės įsi
gijimui statomus reikalavi
mus, aprašo kiekvieną natū
ralizacijos procedūros žings
nį ir kiekvienam, norinčiam

t
i
i

pasidaryti piliečiu, tiksliai nu
rodo, ką jis turi daryt.’, kad 
įsigytų pilietybę. Šiame vado
ve be to yra specialus sky
rius, kuriuo galima naudotis, 
kaipo nurodymais ruošiantis 
natūralizacijos egzamin a m s. 
Jame yra 130 klausimų ir at
sakymų apie Amerikos istori
ją ir valdžios sutvarkymą. 
Vadove taip pat yra JAV-bių 
Konstitucija ir Nepriklauso
mybės Deklaracija.

“Kaip Pasidaryti 
knygelė yra 
dividualiam 
mokytojui, 
buotojui ir
riuos emigrantai kreipiasi pa
tarimo ir pagalbos, šiai eks
pertų grupei vadovas suteikia 
lengvai suprantamą informa
ciją apie techniškas natūrali
zacijos ir 
problemas.

Paskiros
Jungtinių
bių Piliečiu” 
yra vienas doleris ir ją gali
ma gauti American Council 
for Nationalities Service įstai
goje, 20 West 40-th Street, 
New York 18, N. Y.

American Council.

Piliečiu” 
skirta ne tik in- 
asmeniui, bet ir 
socialiniam dar- 
advokatui, į ku-

pilietybės gavimo

“Kaip Pasidaryti 
Amerikos Valsty- 

knygos kaina

$4 VI N©*
Atliek amus pinigu, nuo 

kasdieninio pragyvenim j ge
riausia įvestuoti į Jungtinių 
Amerikos Valstybių Bonus.

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių TO m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va* 
landomis.
BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas ir 

Valentina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 2:30 iki 3:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniaii 
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; šeštadieno rytą nuo 10:30 iki 11-tos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

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

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

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

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

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. 60th St., Los Angeles 43, Cal 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:90 
— 1:00 vai. po pietų. »

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

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

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC
135 WEST 14th STREET

NEW YORK 11, N. Y.
Tel. CJHelsea 3-2583

141 Second Avenue
NEVV YORK CITY
Tel. GRamercy 5-7430
332 FUlmore Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

I

Avenue 900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461
632 W. Girard Avenue 

PHILADEIJPHIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

•

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

132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. OHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877 
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrev 8-5040

2184 W. Chicago Avė. 
CHICAGO 22, ILL. 
Te!, DIckenson 2-8282

Musu dldžiulS firma, turfidama tuksiančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymų. Kiek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatų pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra dideli# pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose tasfte informacijų apie naujas muitų normas Ir patarnaivmus.

Licensed by USSR
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y

Solistas Voketaitis, SLA Na
rys, Dainuos New Yorke

ar gauti daugiau informacijų, 
malonėkite telefonu pašaukti 
valdybos narę B. Keblaitienę: 
We 3-1800.

B. Keblaitienė.
Plačiai žinomas sol. Arnol

das Voketaitis, dainuos Car- 
negie Hali New Yorke Phil- 
harmonic Orkestro koncerte. 
Jis jau plačiai pagarsėjęs kai
po geras dainininkas ir yra 
laimėjęs daug įvairių premijų 
savo profesijoje. Jis yra Nevv 
York City Center Operos na
rys solistas, Connecticut Ope
ros narys Hartforde, ir kt. Jis 
kviečiamas kitataučių koncer- 
tuote po visą Ameriką ir T. 
V. Šį kartą jis yra pakviestas 
kaipo solistas dainuoti vieno
jo įžymiausių Amerikos Sim
fonijų, Philharmonic Orkęsto, 
kurio dirigentas yra vienas 
iš žymiausių dirigentų visoj 
Amerikoj, tai yra Leonard 
Bernstein. P-as Bernstein iš
girdo Arnoldą Voketaitį dai
nuojant operoj, labai svarbią 
rolę ir jam labai patiko Ar
noldo balsas ir dainavimas, 
tai jis, programai užsibaigus, 
atėjo už scenos ir pakvietė jį 
ateiti į jo studiją, kad galėtų 
su juo susitarti dainuoti jam 
diriguojant Philharmonic Ore.

Dabar A. Voketaitis dai- I 
nuos net keturiuose Philhar- i 
manic Ore. koncertuose gegu
žės mėnesio 5, 6, 7 ir 8 die
nomis programoj vakarais, o 
sekmadienį, gegužės 8 dieną 
po pietų, kur bus išpildyta 
aukšto turinio muzikos kuri
niai.

Lietuviai, kurie myli klasiš
kus kurinius, turės proga nu
vykti į Carnegie Hali, ir pa
siklausyti musų tautiečio dai
navimo. |

Lietuviai gali pasidžiaugti, 
kad musų tautietis taip auk
štai pakilęs meno srityje ir 
jo laimėjimais. Kurie nusima
no apie muziką ir žino kaip 
sunku yra siekti mokslo, 
tai gali įvertinti Arnoldą Vo
ketaitį, kaipo gerą muziką ir I 
gerą dainininką, ypatingai 
kad jį įvertina toksai aukšto 
lygio muzikas kaip Leonard 
Bernstein, kuris Arnoldu su
sižavėjo. Ne visiems taip pa
siseka. K. M.

Brooklyn, N. Y

SLA 38 Kuopos Veikla

pi jos salėje, 197 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y.

Visi nariai šiuo paskelbimu 
kviečiami būtinai atsilankyti, 
nes bus atlikti balsavimai į 
SLA Pildomąją Tarybą, ren
kami atstovai į 5-tos apskri
ties suvažiavimą ir taip pat 
rinkimas delegatų į busimą 
Deimantinį SLA Seimą.

SLA 368 Kuopos Valdyba.

Detroit, Michigan

Veteranių Motery Keturių 
Metų Veiklos Sukaktis

Amerikos Lietuvių Vetera
nių Moterų Auxiliary, minė- 
damos savo 4 metų veiklos 
sukaktį, šiemet ruošia iškil
mingą pobūvį, kuris įvyks ko
vo 27 dieną, Veteranų svetai
nėje, 1406 Lavvndale Avenue, 
kampas Homer. Bus paruošti 
šeimyniški skanus pietus ir 
malonus pasisvečiamas su 
musų jaunais veteranais ir jų 
šeimomis. Jeigu liks koks pel
nas, tai jis bus paskirtas A. 
L. Veteranų Memorial Buil- 
ding Fondui.

Pietų pradžia 3 valandą po 
pietų. Pietų kaina tik $1.50.

Valdyba visus
kviečia atsilankyti ir paremti 
veteranų siekiamą tikslą — į- 
sigyti nors kuklius namus.

Norėdami užsisakyti vietas

nuoširdžiai

audrai, 
nematė 

metų, 
susirin-

židžiuno Mirties Penki Metai

kuo pasi
rašo ar- 

skauda 
skareles, 
irgi ko-

neprieina-

męs 1898 m. vasario 4 d.
Pečkienė Agota ir jos sesuo Ma

kauskienė Ona.
Rūkas Antanas, Vinco sūnūs, gi

męs Tauragės apskr.
Schrelber-Dilbaitė Ona (Anna), 

1? Gurklių kaimo, gyveno Collins- 
ville.

Žilinskaitė-Žilinskienė Ona, iš 
Ivantiškių km., Raudonio vals., 
Marijampolės apskr. Amerikoje iš
tekėjo už Mykolo Žilinsko.

IloAkomlejl arba apie Juo® tinau 
ttojl maloniai praAomi atollloptl: 

00N8ULATE GENERAL 
OF LITHUANIA,

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

liko dar 
Jaunuolė

SLA 38 kuopa turėjo susi
rinkimą kovo mėn. 3 dieną, 
siaučiant didžiausiai 
sniego pūgai, kokios 
New Yorkas per 12

Dėl tos priežasties
kimas nebuvo gausus, tačiau 
jis įvyko, dalyvaujant 15 na
rių, gi konstitucija sako, kad 
teisėtas susirinkimas dalyvau
jant tik 7 nariams. Susirinki
mas praėjo geroj nuotaikoj ir 
buvo gausus būrys mokesčių 
apsimokėjimo.

Jį vedė energingas adv. S. 
Bredes, Lietuvių Piliečių Klu
bo pastogėje, kun par
duoti. Dėl klubo pardavimo 

Į kyla klausimas: kam gi jį sta
tė susipratę lietuviai? Jis sta
tytas tuo supratimu, kad bu
tų lietuvių kartų kaitoms, 
kur lietuviai galėtų sueiti, pa
silinksminti, pabaliavoti kaip 
savam dvare.

Nejaugi jiems neateis šven
ta dvasia ir neapšvies sublu- 
dusius protus, kur manoma 
nueiti su tokiais planais.

Reikia daugiau statyti ir 
globoti ką turime, bet nepar
davinėti tai, ką seneliai pra- 

1 kaitų 
gaiš, 
tikslu 
Dabar 
lietuviams reikalinga ir nėra 
reikalo jį parduoti, tik reikia 
pavesti jį tvarkyti tiems, ku
rie sugeba, nori statyti, o ne 
griauti.

Kadangi SLA 38 kuopa tu
ri virš 400 narių, tai balsavi
mai ir delegatų rinkimas į 
seimą atidėti kovo mėnesio 31 
dienai, kartu bus ir mėnesi
nis pirmo ketvirtadienio ba
landžio mėnesio susirinkimas, 
tad visi nariai įsitėmykite 
dieną. Balandžio pirmą ket
virtadienį, balandžio 7 dieną, 
susirinkimo nebus.

Po susirinkimo dalyviai 
skubinosi į namus, nes pūga 
dūko, kaip Lietuvoje, skirtu
mas tik tame, kad čia savi 
“arkliukai” mašinos negalėjo 
pajudėt, nes jų nesimatė ir 
ratai ilsėjosi, kaip pralaimėto 
mūšio išstatyta kariuomenė, 
bet mes newyorkiečiai negali
me pykti, nes tai buvo 1960 
metais pirmas sniegas.

Dėl didelės sniego pūgos 
mokyklos buvo uždarytos, 
paštas neišnešiotas, mašinos- 
automobiliai ilsėjosi po snie
gu. Tik prieš 12 metų Nevv 
Yorke buvo toks švarus, bal
tas oras ir tokie išdidus, kaip 
karaliai su vėjais švilpavo 
parkai, SLA 38 kuopos nar
sus nariai keliavo į namus.

J. Parojus.

Kovo 20 dieną sukanka 5 
metai nuo R. židžiuno mir
ties. Velionis gyvendamas Bo
stone dirbo prie Sandaros ir 
gyvendamas Brooklyne dir
bo prie Laisvės, Vienybės, 
Amerikos bei Darbininko. 
Taipgi SLA šeiminiais metais 
pagelbėdavo rinkti SLA Sei
mo Darbų ir Raportų Knygą.

K. J. P.

Detroit, Michigan

Kaziuko Muge Detroite

uždirbtas savais pini- 
lietuvybės palaikymo 
įsigijo klubo namą, 

kiti parduoda tai, kas

š. m. kovo 20 dieną, sek
madienį, buv. lietuvių svetai
nėj, kampas Vemor Hwy ir 
25 gatvė, įvyksta tradicinė 
Detroito skaučių-tų ruošiama 
Kaziuko Mugė.

Nuo 10:30 vai. ryto veiks 
virtuvė, kur visi atsilankiu
sieji galės skaniai ir sočiai 
pavalgyti. Tad kovo 20 dieną, 
ateinantį sekmadienį, šeimi
ninkės pailsėkit, nevirkit pie
tų, bet su visa šeima ateitik 
į Kaziuko Mugę.

Viršutinėj svetainėj 
tės-tai nustebins Jus 
gražiais 
ir kitomis staigmenomis.

Kadangi dauguma skaučių- 
tų yra SLA nariai, tad ir sa
ko Jums, mielieji SLA nariai, 
iki pasimatymo kovo 20 dieną 
Kaziuko Mugėj.

S. Kaunetienė.

v •

skau-
savo 

darbeliais, žaidimais

Wilkes Barre, Pa.
Gauna Daug Laiškų iš 

Lietuvos
• v

v •

ŠIA 368 Kuopos Susirinki* 
mas Įvyks Kovo 20 Dieną

SLA 368 kuopos labai svar
bus susirinkimas šaukiamas 
Kovo-March 20 dieną, 6 va
landą vakare, šv. Jono para-

nariai
Lietu- 
gauna

Čia gyvenanti SLA 
gauna daug laiškų iš 
vos. Daugiausia laiškų 
tie, kurie prieš praeitas Kalė
das artimiems pasiuntė dova
nų, o kaikurie ir pinigų.

Kai kurie lietuviški laikraš
čiai plačiai aprašė grįžusių 
lankytojų iš Lietuvos praeitą 
vasarą. Čia paduodu mintį iš 
kolūkio, mažo miesto ir Sibi
re laikomų lietuvių.

Koliukiuosc gyvenanti žmo
nės elektros neturi, nes pa
siuntus elektrinę plaukams 
kirpti mašinėlę gavėjas rašo, 
kad kaime negalima ją pa
naudoti, bet tik mieste, kaip 
Ariogalėje ir Kėdainiuose la-

drau- 
skara-

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir 
giškam patarnavimui 
binkite*.

WO 5-5890
Taip pat patam® ”’«me 
ir siuntinių persiuntimui i 
Lietuvą ir kitus kraštus.
J. DAGYS Real Estate 

NOTARY PURI JC
114 N. Rockton Avė.

pinigu

FIRMA
GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.

135 West 14th St., New York 11, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583

praneša Los Angeles ir apylinkių gyventojams, kad nuo š. m. kovo 20, Los Angeles 
atidaro naują skyrių firmos siunčiančios siutimus - dovanas į SSSR

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., Ine.
3216 Sunset Boulevard, Los Angeles, California 

Tel. NOrmandy 5-9887
Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

Vedėjas: J. Trostianetsky
Musų firma, užsirekomendavusi sąžiningu It neatidėliotinu išpildymu užsakymų, naudojasi pa

sitikėjimu dešimčių tūkstančių klijentų.
Mes įsitikinę, kad Los Angeles gyventojai svikins atidarymą naujo skyriaus, kuris patikrins 

jiems skubų ir korektingą pristatymą siuntinių-dovanų į visas SSSR dalis
Reikalaukite nemokamų katalogų! Smulkmenos musų pastoviuose garsinimuose.
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bai reikalinga.
Pasiųsta skarelė mergai

tėms didžiai branginama, nes 
Lietuvoje tokių skarelių ne
galima pirkti Ariogalos rajo
ne, o jei kur ir parduodama, 
tai reikia mokėti aštuonias
dešimt rublių. Amerikiečiai 
tokias skareles perka už dole
rį, o kitą dolerį damoka mui
to, kiti mokesčiai būna ma
žesni, Mergaitės gavusios to
kias skareles turi
džiaugti, o nedrąsios 
timiems, kad širdį 
matant kitas turint 
Paltų pirkimas 
lukio darbininkui
mas. Čia gavo prašymą iš se
sers paltui medžiagos, tai 
švogeris nutarė tetai pasiųsti 
šimtą dolerių, o ji ten nusi
pirks, nes kolūkį kairėj pusėj 
Nemuno ir Kauno rajone 
siuntėjas sumokėjo dešimt 
dolerių persiuntimo lėšų. Sa
vo laiške rašo, kad pinigus 
gavo ir dadėjas savų, galės 
nusipirkti rudeninį paltą. Tad 
siuntėjas negali suprasti, kad 
už tūkstantį rublių negalima 
Kaune pirkti paltą, o ameri
kiečiai čia nusiperka už pusę 
kainos neblogiausį paltą. To
kiu budu reikia siųsti medžia
gą drabužiams, kad ir bran
giai mokant už persiuntimą, 
bet vis tik už šimtą dolerių 
būna graži dovana.

Sibire Irkusko apygardoj 
valdiškuose ūkiuose randasi 
dar daug lietuvių, jiems ne
leidžiama grįžti į Lietuvą, nes 
jie gali dirbti. Vaikai trijų 
metų išvežti kartu su tėvais, 
daugiausia su motinoms. Tė
vas buvo atskirtas j kitą sto
vyklą, dabar jau kartu gyve
na. Tai tie vaikai užaugę Si
bire sudaro šeimas ir dirba 
savhozuose, negali mokytis

T

nesulaukę daugiau kaip de
šimt metų, nes tik vienas iš 
dešimties gali įstoti į aukš
tesnę mokyklą, bet ir šie bū
na rinktiniai, viršininkų vai
kai.

Kai kurie sibiriečiai lietu
viai galėtų grįžti į Lietuvą, 
bet gauna laiškus iš artimų
jų, kad jų buvę namai užimti 
ar nugriauti, tai neturi kur 
apsigyventi, tai pasiuntė vai
kus apžiūrėti ar bus galima 
grįžti ir gauti butas įsikurti 
savo gimtinėj vietoj. Bet jie 
grįžo neradę vietos kur gy
venti ir visa šeima 
ilgiau būti Sibire,
aplankius Kauną ir palyginus 
su Irkusko miestu, pasakė tė
vams, kad Kaunas didesnis ir 
turi daugiau krautuvėse reik
menų. Nors ji nieko nežinojo 
apie Lietuvą, bet norėtų grįž
ti gimtinėn.

Senatvės pensija nėra už
tikrinta, kad gaus, bet gali 
paduoti prašymą ir dirbti 6 
mėnesius, o per tą laiką ne
gavę pensijos, prašymai būna 
atmesti.

Vilniaus rajono kolūkio dar
bininkai gyvena vargingai, o 
grįžę iš Sibiro neturi kur gy
venti, o esanti silpnos sveika
tos negali dirbti, tai taip ir 
baigia savo gyvenimą. Iš Si
biro grįžta daugiausia palie
gėliai, bet pensijos negauna. 
’ Šitą rašinį sudariau rem
damasis dabar gautais laiš
kais, atėjusiai iš minėtų vie
tovių.

J. V. Stanislovaitis.
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LtetavM Generalinio Konsulo 
N«w Yąrke paleAkomi asmenys:

Markūnas Lauras, Kazio sūnūs, 
iš Žemaitkiemio vals.

Mažeika Vincas, Vinco sūnūs, gi-

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuviu Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Kovo 12, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ANTANAS ZALOGINAS, 36 kp., Chicago, III., gimęs 

balandžio 13, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė liepos 1, 1923 m. Mirė lapkričio 14, 1959 
m. Velionio žmonai Stasei Zaloginas pomirti
nės išmokėta ______________________________

JUOZAS LAUKINAS, 64 kp., Baltimore, Md., gimęs 
rugpiučio 14, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė lapkričio 14, 1915 m. Mirė rugpiučio 18, 
1959 m. Velionio pomirtinė išmokėta SLA 64 
kuopai, Baltimore, Md. _____________________

ANTANAS ŪSELIS, 108 kp., Canton, III., gimęs bir
želio 13, 1875 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
spalių 22, 1913 m. Mirė vasario 16, 960 m. Ve
lionio žmonai Paulinai Uselienei pomirtinės iš
mokėta ___________________________________

PETRAS ŠIUPENIS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., gi
męs kovo 16, 1897 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė gegužės 4, 1920 m. Mįrė vasario 21, 1960 
m. Velionio žmonai Marei Šiupenienei pomirti-

• nes išmokėta_________________________ ____ _
JUZE SINKEVIČIENE, 260 kp., Chicago, III., gimusi 

liepos 13, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
balandžio 6, 1919 m. Mirė vasario 22, 1960 m. 
Velionės dukteriai Stellai Bunetta pomirtinės iš
mokėta _____________ ______________________

PETRONE GRYBIENE, 373 kp., St. Petersburg, Fla., 
gimusi gegužės 29, 1886 m., Margavos kaime, 
Marijampolės apskr., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė liepos 29, 1910 m. Mrė sausio 25, 1960 
m. Velionės vyrui Jurgiui Gribui pomirtinės iš
mokėta --------------- ---------------------------------------

$506.49

300.00

300.00

1,000.00

600.00

600.00

-$3,306.49
$35,266.49

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

Išmokėtos ligojo pašalpos
GEROSKI, 7 kp., Pittston, Pa., sirgo 12 savaičių -----------------------$76.75
BALTRUŠAITIENE, 31 kp., Levviston, Mc., sirgo 3 sav. 3 d  21.00 
LUKOŠEVIČIUS, 57 kp., Worcester, Mass., sirgo 12 savaičių 54.00
CELUSKA, 75 kp., Los Angeles, Cal., sirgo 12 savaičių .........  111.50

56.50 
117.00
33.00
36.00
19.50 1
71.83
66.00
78.00

E.
J.
A.
s.
P. PHILIPS, 100 kp., Racine, Wis., sirgo 11 sav. 1 d...........................
M. MOCKEVIČIUS, 116 kp., Swoyersville, Pa., sirgo 12 savaičių-----
P. BURBA, 122 kp., Chicago, III., sirgo 11 savaičių ..............................
M KVARATIEJUS, 142 kp., Nevv Haven, Conn., sirgo 3 savaites
J. ČESNIUS, 158 kp., Springfield, III., sirgo 6 savaites ........................
K. BELSKIS, 2«Q kp„ Chicago, III., sirgo 9 sav. 3 d. .................... ..
J. MILIAUSKAS, 293 kp., Wilsonville, III., sirgo 5 sav. 3 d, —— 
M. ŠIRMULEVIČIENB, 309 kp., E. VVhite Plains, N. Y., sirgo’12 sav.

Viso _____________________-—'■
Nuo pradžios šių metų bendrai viso —

........................................$741.08

.................................... $5,658.35
M. J. VINIKAS, 

SLA Sekretorius.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOMF

AI, BALTRUNAS-BALTON
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkvvay Station) 
Woodhaven» N. Y.

Suteiktam garbinga® laidotu
me®. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dąlyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai; 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 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 HIGHlJYND BLVD.. BROOKLYN 7, N. Y.
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tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

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:

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

“Iuaisvosios 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.

HITLERIS IR MUSSOLINI

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“NEPRIKLAUSOMA LLETUVV turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos®— 
6A0, Kanadoje — 5 doleriai. Fjž laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimia ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" gauna 
bargan Ugi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George SL, Ville Laimite, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

\ ♦
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IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MICHELBONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA: |
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra"; Įspūdžiai Z 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollyvvoodo žvaigž- j 
dės; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti- 9 
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės Šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; Žuvy® 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Bu gražiais paveikslai®.
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 76 centai Z

šiuo adresu:
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus Ir pinigus prašome siųsti 
| “KELEIVIS”

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir {vairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Jdomiaus'ai 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikas” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — U1A 
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 Čekj arba Money Orderi to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 Soith Haifted Street. Cliicafo 8. Hlinou

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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