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VOKIETIJOS KANCLERIS ADENAU 

ERIS ATVYKO PASITARTI SU 
PREZIDENTU EISENHOWERIU

savaitė skrenda 
mylių greičiu per 
Sakoma, kad visi 
įrengimai veikia

Centro-Ryty Europos Kilmės Amerikie 
čiy Konferencijos Metinis Posėdis

f

Kubos revoliucijos vadas ir dabartinis ministe- 
ris pirmininkas kabinėjasi prie Amerikos. - 
Chruščevas vyks j Paryžių kovo 23 dieną. - 
Amerikos paleistas satelitas Pioneer V sėkmin
gai skrenda. - Nusiginklavimo konferencija
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Artū.jant viršūnių konferencijai, Vakarų Vokieti
jos kancleris kovo 12 dieną atvyko į Jungtines Ameri
kos Valstybes pasitarti su prezidentu Eisenho\veriu 
Vakarų Vokietijos suvienijimo ir vakarti Berlyno klau
simais, nes tie dalykai bus svarstomi viršūnių konferen
cijoje, kuri prasidės gegužės 16 dieną Paryžiuje. Ade- 

. naueris yra. energingas 84 metų senis, nuoširdžiai rūpi
nasi Vokietijos reikalais.

Beveik tuo pačiu laiku i Jungtines Amerikos Val
stybes atvyko ir Izralio ministeris pirmininkas Ben- 
Gurion, tai jiems pirmą kartą teko susitikti ir pasikal
bėti. Dviejų valstybių vadai, nors ir pirmą kartą susi
tikę, aptarė šių dienų politinius reikalus ir glaudesnių 
santykių palaikymo tifrp Vokietijos ir Izraelio.

Po pasitarimų Ben-Gurion pareiškė, jog jis esąs 
nuomonės, kad Vokietija dabar visai kitokia, negu ji 
buvo Hitleriui ja valdant. Dėl Izraelio ir \ okieti.jos 
diplomatinių santykių Ben-Gurion mano, kad Izraeliui 
vis dar nėra palankios sąlygos diplomaiinii.i santykių 
sudarymui. Adenaueris mano, jog formalių santykių su
darymas tarp Izralio ir Vokietijos apsaugotų \ okieti- 
ją nuo vienokių ar kitokių užpuldinėjimų. Į tokį Ade
nauerio pareiškimą Izralio ministeris. pirmininkas at
sakė, jog* dar peranksti kalbėti apie diplomatinių san
tykių sudarymą tarp dviejų valstybių ir ambasadorių 
pasikeitimu. 'Tačiau nežiūrint dviejų valstybių vadų 
skirtingų nuomonių, vis dėl to jiedu susitarė visais 
klausimais dirbti bendrai už glaudesnį bendradarbiavi
mu.

Fidel Castro kabinėjasi prie Amerikos

Ze-

jau antra 
apie 6,000 
valau dą. 
moksliniai
pagal mokslininkų planą. Iš 
Anglijos pranešama, kad Jod- 
rell Bank sekimo stotis girdi 
aiškiai signalus siunčiamus iš 
sotelito Pioneer V. Tai pir
mas tokis satelis, kuris iš to
kios aukštumos siunčia aiš
kiai girdimus signalus. Šis 
A m e r i k os paleistas sateli
tas parodo, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės pralenkė 
Sovietų Sąjungą, kuri paleido 
pirmąjį satelitą, tačiau jo bal
so niekas negirdėjo, jis skri
do tylomis ir mažai kas jį pa
stebėjo.

Nusiginklavimo konfe
rencija Ženevoje

Šiuo metu Šveicarijoje,
nevos mieste vyksta penkių 
vakarinių valstybių delegaci
jos konferencija nusiginklavi
mo planui paruošti ir karinio 
biudžeto padidinimui. Delega
cija tokį planą paruošė ir į- 
teikė rytinių valstybių delega
cijai. Delegacija buvo tos 
nuomonės, kad jos paruoštas 
planas bus priimtas, bet įvy
ko priešingai, rytinių valsty
bių delegatai pareiškė, kad 
jie turi savo nusiginklavimo 
planą, kuris Jungt. Amerikos 
Valstybėms ir Sovietų Sąjun
gai kariuomenės skaičių nus
tato iki 2,500,000. Kitoms val
stybėms kariuomenės skai
čiaus nustatymas plane nemi
nimas. Toliau 
butų uždrausta 
tuvai ir tt.

Kitas Sovietų
Chruščevo planas nusako, 
per keturius metus totališkai 
privalo nusiginkluoti ir ka
riuomenės neturi likti, vien 
policija vidaus tvarkai palai
kyti. Ar pirmasis pasiūlytas 
planas bus priimtas, reikia 
abejoti, nes sovietai vargiai 
sutiks prisiimti kokią nors 
kontrolę.

sakoma, 
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Kuboje įvykdyto perversmo 
vadas ir dabartinis ministeris 
pirmininkas Fidel Castro, 
kabinėjasi prie Jungtinių A- 
merikos Valstybių. Jis kalbė
damas gausiai susirinkusiai 
miniai pareiškė, jog Jungti
nių Amerikos Valstybių kai- 
kurie senatoriai ir kiti valsty
bės vyrai norėtų įsibriauti į 
Kubą ir ją valdyti. Tačiau į 
klausimą, kad buk amerikie
čiai suplanavo sabotažuoti 
amunicijos laivą La Courre, 
Fidel Castro bandė išsisukinė
ti ir užsiginti, kad jis to ne
sakęs, kad tai buvo daroma 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių įsakymu. Tačiau aš turiu 
įrodymų tokiam sanmokslui 
bombarduoti Kubą ir padegti 
cukraus laukus
Castro, taipgi turime įrody
mų, jog amerikiečių lėktuvai 
atskrido iš Floridos.

Iš tokios Kubos ministerio 
pirmininko kalbos atrodo, 
kad jis nenori glaudžių san
tykių su Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms. Jis, kaipo 
revoliucijos vadas, išvaręs iš 
Kubos diktatorių Batiską, 
jaučiasi dideliu ir nori kad 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės jam nuolankautų ir 
dytų jo pageidavimus.

Chruščevas pasiruošęs 
vykti j Paryžių

Sovietų laikraščių agentūra 
praneša, kad Sovietų Sąjun
gos ministeris pirmininkas 
Nikita Chruščevas, kuris bu
vo susirgęs "politine influ- 
enza”, jau pasveiko, vyks į 
Paryžių kovo 23 dieną ir ten 
išbus iki balandžio 3 dienai. 
Kaip apie Chruščevo susirgi
mą, taip ir apie vykimą pra-
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nešta Prancūzijos prezidentui 
Charles de Gaulle. Chrušče
vas Prancūzijoje išbus apie 
12 dienų ir, kaip pranešama, 
turės pasitarimus su prezi
dentu de Gaulle ir kitais val
džios pareigūnais. Paryžiuje 
ruošiamasi jį iškilmingai su
tikti ir apsaugoti, kad neį
vyktų koks nors pasikėsini
mas prieš Chruščevą ir nepa- 
blogintų santykius tarp So
vietų Sąjungos ir Prancūzi
jos, dėl to Prancūzijos val
džia ėmėsi ųeapgalvotų žygių 
ir išvežė iš Paryžiaus ten se
niai gyvenančius egzilus, jų 
tarpe ir lietuvius veikėjus, 
Turauską ir kt.

Chruščevui išvykus iš Pa
ryžiaus, už kelių dienų prezi
dentas Charles de Gaulle ruo
šiasi vykti į Angliją keturių 
dienų vizitui pasitarti su mi- 
nisteriu pirmininku Macmilla- 
nu ir kitais valdžios atsakin
gais pareigūnais artėjant vir
šūnių konferencijai, 
lankymo Anglijoje, 
atvyks į Jungtines 
Valstybes pasitarti 
dentu Eisenhoweriu
valdžios aukštais pareigūnais 
bei politikais.

Atrodo, kad visų demokra
tinių kraštų vadai* susirūpinę 
artėjančia viršūnių konferen
cija. Dabar Amerikoje vieši 
Vokietijos kancleris Adenau- 
eris ir Izraelio ministeris pir
mininkas, o greitu laiku, kaip 
pranešama, atvyks ir Pran
cūzijos prezidentas de Gaulle.

Amerikos paleistas 
satelitas skrenda

Paleistas satelitas Pioneer 
V pateko į saulės orbitą ir

Gyventojų Suraši
nėjimo Reikalu

Po apsi- 
de Gaulle 
Amerikos 
su prezi- 
ir kitais

IŠMOKYKIM JAUNIMĄ LIETUVIŠ
KAI GALVOTI IR DIRBTI LIETU

VYBĖS SUSTIPRINIMUItuo varomas laisvinimo dar
bas, tuo rusenama laisvos su
pratimo liepsnelė.

Štai ir šių metų pradžioje 
pasirodė New York Times 
skelbimas, kurį pasirašė kai 
kurių svetimų kalbų laikraš
čių redaktoriai, jų tarpe ir 
Laisvė. Skelbime buvo ragina
ma palaikyti Sovietų politiką 
vandenilio bombų mėgime. 
Laikraščiai kurie tą skelbimą 
davė — komunistų laikraščiai. 
Prel. Balkunas, kaip Konfe
rencijos Prezidentas atviru 
laišku į tą skelbimą atsiliepė 
ir New York Times laišką va
sario 27 dieną atspausdino. 
Centro-Rytų Europos žmonės 
nuo tame skelbime 
minčių atsiribojo, 
prez. Eisenhovverio 
politiką.

Savo pranešime 
Balkunas pažymėjo,
kurie Konferencijoje 
darbo, jį tinkamai atliko, ypa
tingai pažymėjo sekretorės 
M. Kižytės pasirįž:mą ir dar
bą.

Platų pranešimą patiekė 
ir Konferencijos Pirmininkas 
Dmytro Halychyn, o taip pat 
sekretoriai M. Kižytė ir dr. 
John C. Leza.

NEW YORK (LAIC) — 
Vasario 27 dieną New Yorke, 
Pavergtų Europos Tautų Sei
mo patalpose buvo Centro- 
Rytų Europos kilmės ameri
kiečių metinis posėdis. Posė
dis pradėtas Amerikos himnu 
ir ištikimybės pareiškimui 
Amerikos vėliavai. Toliau se
kė Konferencijos Prezidento, 
Pirmininko, Sekretoriaus, Iž
dininko ir Komitetų Pirminin
kų pranešimai, diskusijos, 
kalbėtasi apie ateities veiklą 
ir išrinkti nauji pareigūnai. 
Konferencijos Prezidentu ir 
toliau liko prel. Jonas Balku
nas, pirmininku — Dmytro 
Halychyn, ukrainiečių frater- 
nalės organizacijos preziden
tas, vice pirmininkai dr. Slu- 
szka, lenkas ir Pamfilo Ri- 
posanu, rumunas; sekreto
riais M. Kižytė ir dr. John 
C. Leza, iždininku A. Mom- 
chiloff.

Konferencijos Prezidentas, 
prel. Jonas Balkunas padarė 
platesnę praeitų metų Konfe
rencijos veiklos apžvalgą. Iš 
pranešimo paaiškėjo, kad 
Konferencijos valdyba posė
džiauja dažnai, posėdžiauja ir 
jos komitetai, kaip politinis 
komitetas, karo ieškinių ko
mitetas, ii* kt.

Konferencija, komitetų pa
ruoštus memorandumus, tele
gramas ir raštus siuntė J. A. 
V-4>ių Prezidentui, Valstybės 
Sekretoriui ir kitiems parei
gūnams, laikraščiams, visuo
menės veikėjams, politikams. 
Memorandumuose paša k y t a 
Centro-Rytų Europos žmonių 
pažiūros į Viršūnių Konferen
ciją ir reikalauta, kad toje 
konferencijoje butų svarsto
ma laisvinimo problemos.

Konferencija dalyvavo su
ruošti tris suėjimus-mitingus. 
Gegužės 23 dieną Konferenci
ja kartu su Anti Defemation 
Lyga, Belmont Plaza viešbu
tyje sušaukė svetimų kalbų 
laikraščių redaktorių, leidėjų 
ir bendradarbių konferenciją, 
kurioje svarstyta rasiniai 
santykiai Jungt. Amerikos 
Valstybėse. Toje Konferenci- 
įoje-susirinkime kalbėjo ir 
senatorius K. B. Keating. 
Antrasis parengimas buvo 
Carncgie Hali, šiame parengi
me įvyko koncertas ir pami
nėti komunistų nukankintieji 
Šiame parengime kalbėjo vys
kupas Raymond A. Lane, M. 
M., D. D. ir Kongreso Prieš- 
Amerikinės Veiklos Komiteto 
štabo direktorius Richard 
Arens.

Trečiasis parengimas tai 
masinis rugsėjo 29 dieną 1959 
metais Cavnegie Hali, New 
Yorke. Tai buvo gigantiškas 
mitingas, pasak prel. Balku- 
no. Mitinge dalyvavo apie 
2,700 žmonių. Kongresmanas 
iš Indianos Madden buvo pa
grindiniu kalbėtoju. Mitingo 
šūkis: "Mes Atsakome Chruš- 
v Jincevui!

Prel. Jonas Balkunas Kon
ferencijos Prezidentas, priz
minė ir pikietus. New Yorke 
juos . daugiausiai ruošia dr. 
Fabian, bet Konferencija >jam 
padeda. Kartu prel. Balkunas 
nurodė, kad tarpe paskirų 
tautų bendradarbiavimas vis 
didėja. Ragino 
biavimą plėsti 
arčiau pažinti, 
kad tūkstančiai 
čiami įvairiems

pareikštų 
o parėmė 

vedamą

prel. J. 
kad visi, 

ėmėsi

de- 
kad 
Vo- 
bu-

Čia dedamas ŠIA Pildomosios Tarybos priimtos taisyklės 
Jaunimo Literatūriniam Kontestui. Į šį patrauklų sumanymą 
reikia atkreipti visų musų veikėjų akis. Sumanymas gražus ir
naudingas. Bet jis gali pavirsti reikšmingu tik tuo atsitikimu,
jeigu pakankama energija ir glaudžiu sutarimu visi veikėjai 
jį parems. Tada tik galima tikėtis sulaukti pageidaujamų re
zultatų.

Lietuvis jaunuolis bendraudamas su įvairių tautų žmonė
mis, lankydamas mokyklą, kurioje lietuvių tautos reikalais jis 
negauna jokių žinių ir nėra skatinamas savo tautos istoriją, 
lietuvių meną, literatūrą, tautosaką ir lietuvių mokslininkų dar
bus tyrinėti, neišvengiamai sutrukdomas tautiniame galvoji
me. Jeigu mes norime, kad jaunuolis lietuviškai galvotų ir 
jaustų, mes tam tikslui turim jam parūpinti atitinkamą dva
sinį maistą.

Čia skelbiamas literatūrinis Kontcstas paskatins jaunuo
lius pirma patiems pastudijuoti lietuviškus reikalus, o paskui 
iš tų studijų ir žinių pasemtus duomenis sudėti į busimo Kon- 
testo rašinį. Jaunuolis asmeniškai turės sau naudą, nes bus 
treiniruojamas lietuviškoje dvasioje, o gal būt ne vienas jų 
pagamins rašinius, kuriais mes visi galėsim su pagrindu pasi
džiaugti.

Reali pagalba jaunimui
Realiai galvodami, musų veikėjai turi išnaudoti visas pro

gas, kad tik paskatintų jaunimą pasiryžti šiame Kontestc da
lyvauti. Dabar vyksta gyva veikla SLA kuopose. Daromi su
sirinkimai, sueigos, kada plačiai aptariami įvairus Susivieni
jimą liečianticji reikalai. Tad panašiomis progomis, musų vei
kėjai, ypatingai, kai esti gausesni susirinkimai, turėtų paimti 
žodį ir specialiai pakalbėti šio Kontesto reikalu. Jeigu kur su
tiksit jaunuolius, kurie jau priklauso Susivienijimui, arba ir 
tokius, kurie nėra musų organizacijoje, malonėkit atkreipti jų 
dėmesį į šį Literatūrinį Kontestą.

SLA Pildomoji Taryba skelbia 
jaunimui Literatūrinį Kontestą

Žemiau paduotomis sąlygomis lietuviai jaunuoliai kviečia
mi dalyvauti Literatūriniame Kontestc. Jie gali laisvai pasi
rinkti temas iš Lietuvos istorijos, lietuvių mokslo ir literatū
ros, tautosakos ar bent kurios Lietuvos kultūros ar ekonomi
nio gyvenimo srities bei lietuvių tautą liečiančiais klausimais 
Rašinio forma gali būti labai įvairi—grynai grožinės literatū
ros kūrinys, modalinis tyrinėjimas, apibraiža, atsiminimai ar 
lietuvių žygių arba dvasinės ir materialinės srities lietuvių 
laimėjimų aprašymas.

Įsidėmėtinas Karo Ieškinių 
Komiteto pranešimas. Tas 
Komitetas veikia prie Konfe
rencijos. Komitetą sudaro 
šimt juristų. Jie rūpinasi 
iš karo metu nusavintų 
kietijos turtų Amerikoje
tų atlyginti ir tie Amerikos 
piliečiai, kurie nustojo turtą 
Vokietijoje, bet Amerikos pi
lietybę

Visi 
darbai 
nešėjai 
ruoštus raportus. Posėdžiauta 
glaudžioje nuotaikoje.

Konferencijoje Ame r i k o s 
Lietuvių Tarybą atstovauja 
prel. Jonas Balkunas, M. Ki
žytė, dr. M. J. Vinikas, Vy
tautas G. Abraitis, ir Vladas 
Barčiauskas.
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įgijo vėliau.
Konferencijai patiekti 
svarstyti plačiai, pra- 
patiekė kruopčiai pa-

PREMIJA—A.

Šio skyriaus dalyviais gali būti jaunuoliai nuo 12 iki 16 
metų. Rašinys turi būti nuo 200 iki 500 žodžių.

Pirma premija __________________ $25.00
Antra premija ________________   $15.00
Trečia premija __________________ $10.00

PREMIJA—B.

Š. m. balandžio 1 
dės JAV gyventojų 
mas-cenzas. Svarbu, 
tuviai, 
menis 
mirštu 
kosios

Ypatingai atkreiptinas dė
mesys į 4 klausimus, kurio 
anketoje sužymėti: P8, P9, 
P10 ir Pll. Aiškumo dėlei pa
teikiame minėtuosius klausi
mus ir atsakymus, tinkančius 
tiems, kurie yra gimę Lietu
vos teritorijoje:

P8. Whcrc was this person 
born (statė, foreign country, 
U. S. possession) ? Atsaky
mas bus: Lithuania.

P9. If this person was born 
outside the U. S., what len- 
guage was spoken in his 
home before he came to the 
Unite Statės? Atsakymas: 
Lithuanian.

P10. What 
father born 
Lithuania.

Pll. What 
mother born 
Lithuania.

Mums visiems labai svarbu 
pabrėžti savo lietuviškąją kil
mę. Juo didesnis lietuvių skai
čius Amerikoje bus surastas, 
tuo daugiau svorio lietuviai 
turės šios šalies gyvenime.

ALT Vykdomasis 
Komitetas.

m. d. prasi- 
surašy- 

kad lie- 
pateikdami savo duo-
surašinėtojams, neuž- 

pab rėžti savo lietuviš- 
kilmčs ir kalbos.

country was his 
in? Atsakymas:

cenutry was his 
in? Atsakymas:

(

tą bendradar- 
ir vieni kitus 
Jis suminėjo 

laiškų siun- 
asmenims ir

Konferencija šiais metais 
ypatingai numato daug dar
bų atlikti. Artėja Viršūnių 
Konferencija, abiejų didžiųjų 
partijų konvencijos, kuriose 
bus priimtos platformos, gy
vas yra Berlyno klausimas, 
žodžiu kiekvienu reikalu Kon
ferencija pareikš nuomones 
Centro-Rytų Europos kilmės 
amerikiečių vardu.

Specialistų Paskirsty
mas Pagal Planą

Lietuvoje veikiančiuosius te
chnikumus pastarosiomis die
nomis baigė ir išlaikė egza
minus 1,180 jaunų vidurinės 
kvalifikacijos specialistų pra
monei, auto transportui, sta
tybai ir žemės ukiui. Vilniaus 
radijo pranešimu, “mimsterių 
taryba patvirtinusi jaunųjų 
specialistų paskirstymo pla
ną”. Tačiau nenurodoma, kiek 
tų specialistų pareikalavęs 
maskvinis okupantas ir kiek 
jų bus išsiųsta iš Lietuvos. 
Toks išsiuntimas buvo vykdo
mas ir ankstesniais metais. 
Buvo išsiunčiama ne tik vi
durinį mokslą baigusių spe
cialistų, bet ir aukštąjį mok
slą baigusių. E.

Šio skyriaus dalyviai gali būti jaunuoliai nuo 16 iki 18 
metų. Rašinio apimtis nuo 400 iki 1000 žodžių.

Pirma premija ______________    $50.00
Antra premija     $35.00
Trečia premija __________________ $10.00

PREMIJA—C.

Šio skyriaus dalyviais gali būti jaunuoliai nuo 18 iki 2.j 
metų. Rašinio apimtis nuo 800 iki 1500 žodžių.

Pirma premija ________________   $100.00
Antra premija ___________________ $50.00
Trečia premija__ >____________ $20.00

Be to kiekvienas Kontesto dalyvis gaus pridėtines dova
nėles. O tie 'Kontesto dalyviai, kurie SLA nariai dar gaus 
papildomą dovaną: kiekvienas laimėtojas gaus čekį sumoje 
$10.00. Premijuoti rašiniai gali būti be atskiro atlyginimo 
panaudoti SLA nuožiūra Tėvynėje ar kaip kitaip. Rašinys 
turi būti parašytas visai aiškiai paskaitomas, o geriausia ma
šinėle naudojant "Doublc spesing”. Kontestui skirtas rašinys 
turi būti įdėtas į atskirą voką ir paženklintas kontestanto, pa
sirinktu slapyvardžiu. O atskirame voke, kurs pažymimas 
tuo pačiu slapyvardžiu, turi būti nurodytas autoriaus vardas, 
amžius, mokslo laipsnis ir adresas. O jeigu kontestantas yra 
SLA narys, tai turi būti pažymėta ir kuopa, kuriai jis priklau
so. Visų trijų rusių šiam literatūriniam Kontestui rašiniai 
turi būti atsiųsti iki šių metų birželio 15 dienos. Kontesto da
lyviai savo rašinius turi siųsti šiuo adresu:

ESSAY CONTEST COMM1TTEE 
c/o Lithuanian Alliance of Ainerica 

307 West 30-th Street 
New York 1, N. Y.
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Susivienijimo kuopų skubus pra
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerį.

MUSŲ REIKALAI

Rinkimai turi būti 
atlikti kovo menesį

Iš kelių kuopų sekretorių 
mes gavome pranešimus apie 
kuopų susirinkimus. Tuose 
pranešimuose nurodyta susi
rinkimų data ir kviečiami na- 
įiai gausiai dalyvauti susirin
kimuose balandžio mėnesį, 
nes juose bus renkama Pildo
moji Taryba ir renkami dele
gatai į deimantinį seimą, ku
lis įvyks liepos mėnesio pra
džioje Pittsburghe.

Tokie pranešimai neatitin- 
praeito Susivienijimo sei- 
nutarimui. Jau kelis kar
šioje vietoje buvo praneš- 
kad praeitas seimas nuta- 
kad kandidatai į Pildomą-

ka 
mo 
tus 
ta, 
rė,
ją Tarybą butų nominuoti tik 
vieną gruodžio mėnesį, o rin
kimai butų atlikti tik vieną 
kovo-march menes). Tokis sei
mo nutarimas turi būti pildo
mas ir rinkimai atlikti kovo 
mėnesį. Jeigu kurios kuopos 
rinkimus atliks ne kovo mė
nesį, tai tokių kuopų balsai 
nebus priskaityti.

Todėl dar 
visoms toms 
dar neriu ko 
rybos narių, 
kovo-march
atliktų rinkimų halsai, pagal 
praeito seimo nutarimą, 
atmesti.

. 0—0
Delegatų rinkimas j 
busimą seimą

Artėjant Susivienijimo 
mantiniam seimui, 
r eiga pasirūpinti, 
istoriniame seime 
tų atstovaujama,
rinkti niekad nėra peranksti, 
jie gali būti renkami kovo, 
balandžio ir gegužės mėnesių 
susirinkimuose. Apie delegatų 
išrinkimą kuopų sekretoriai 
privalo pranešti centrui, kad 
iis delegatų vardus galėtų į- 
dėti į Saimo Darbų Knygą. 
Vėliau išrinktų ir centrui 
praneštų delegatų vardai 
pateks į knygą.

kartą pranešame 
kuopoms, kurios 
Pildomosios Ta- 
atlikite rinkimus 
mėnesį. Vėliau

bus

dei-
pa-kuopų

kad tame 
kuopa bu-
Delegatus

ne-
ne-

mu-

Padidinkite kuopas 
naujų narių skaičium

Šie metai yra svarbus 
sų organizacijai, nes tai isto
riniai metai. Šiais metais į- 
vyks istorinis seimas, kuria
me bus atžymėta Susivieniji
mo 75 metų gyvavimo sukak
tis, todėl kiekvieno musų bro
liškos organizacijos nario pa
reiga padirbėti ir prirašyti 
nors po vieną narį, kad isto
rinę sukaktį galėtume minėti 
su daug didesniu skaičium na
rių. Tas nesunku padaryti, 
tik reikia noro ir pasišventi
mo darbui. Kiekvienas narys 
privalo įrašyti visus savo šei
mos narius, gimines, draugus 
ir kaimynus. Mums yra žino
ma, jog daugelio narių yra , 
didelės šeimos) tačiau Susivie-
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SLA Reikalai ir Veikla
Centrinės Susivienijimo 126 kuopos valdyba 1960 m.
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Iš kairės į dešinę sėdi: P. Bukšnaitis—užrašų sekretorius, 
Ona Vinikienė—vice pirmininkė, M. L. Vasil—pirmininkas, A. 
Ošia pas iždininkas.

Stovi iš kairės į dešinę: A. Sodaitis—finansų sekretorius, 
J. Audėnas ir J. Stilsonas—iždo globėjai.

S.L.A.KUOPŲ VEIKLA
Senelių Namų Stei 

gimo Reikalu

Prieš praeitą Susivienijimo 
seimą buvo daug rašoma apie 
steigimą namų senesnio am
žiaus žmonėms gyventi, ta
čiau šiuo metu spaudoje nie
ko nesimato namų klau
simu. Aš iškeldamas šį reika
lą, siulau sekamam seimui 
įsteigti fondą senelių namams 
statyti. Tą darau štai dėl ko: 

Mes dažnai skaitome laik
raščiuose, kad mirė toks ir 

j toks lietuvis ir paliko daug 
turto, kuris 
užrašytas, tai valdžia su ad
vokatais paėmė mirusių žmo
nių likusį turtą. Jeigu tokis 
fondas butų įsteigtas, tai lie
tuviai savo turtą galėtų pa
likti tokiam fondui ir butų 
pinigų seneliams namus į- 
steigti ir juos užlaikyti.

Lietuvių tarpe yra pasitu
rinčių žmonių pavieniai gyve
nančių arba be vaikų, neturi 
kam palikti savo sutaupytą 
turtą, o giminėms nenori pa
likti dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių. Tokie žmonės ga
lėtų savo turtą palikti to
kiam Susivienijimo 
kurie butų panaudoti 
steigimui 
žmonėms 
užlaikyti, 
gai butų 
kiems reikalams, o aukotojų 
vardai niekad nebūtų pamirš
ti.

Butų gerai, kad ir kiti Su
sivienijimo nariai pareikštų 

nuomones šiuo reikalu.
J. Kavaliauskas,

SLA 50 kuopos iždin., 
Binghamton, N. Y.

nebuvo niekam

senesnio 
gyventi ir 
reiškia

fondui, 
namų į- 
amžiaus 
namams

tokie pini- 
sunaudoti lietuviš-

savo

Norwood, Mass.

Serga Susivienijimo 131
Kuopos Nariai

Paskutiniu laiku musų kuo
poje susirgo keletas narių. 
Serga: A. Protašius, A. Pe- 
rednis, Kazys Naujokaitis, ką 
tik neseniai iš Floridos į mu
sų kuopą persikėlęs, A. Ne- 
viackas ir Antanina Pečiulie
nė. Antanas Neviackas 
negaluoja nuo seniau ir 
dosi namuose. Antanina 
čiulienė irgi skundėsi, bet 
skutiniu laiku sunkiai
go ir paguldyta ligoninėj tu
rėjo nelengvą operaciją. Ope
racija pavyko gerai ir ligonė 
išlėto sveiksta.

Reikia tikėtis, kad ji jau 
gretai iš ligoninės grįž namo. 
Visi kuopos nariai susirgu- 
siems linki kuo greičiau pas-

jau
gy-
Pe-
pa-

susir-

veikti. Ypač yra pasiilgę 
kurie jau ilgesnį laiką dėl 
sveikatos nepasirodo 
tarpe. Laukiame Jūsų visų!

Korp

tų, 
ne- 

narių
o
r

i

New Haven, Conn.

šis Tas iš SLA 142 Kuo- 
pos Susirinkimo

pirmininką M. 
kurio pasigenda-

kuopos užrašų 
Z. Merkevičius

Tarybos 
yra: V.

Iš eilės trečias šių metų mu
sų SI^A 142 kuopos susirin
kimas įvyko kovo 7-tą dieną. 
Susirinko apie trisdešimts na
rių, pusė buvo moterys. Pri
buvo visa kuopos valdyba, iš
skyrus vice 
Voketaitį, 
ma.

Naujasis 
sekretorius
(naujakurys), perskaitė pro
tokolą praeito susirinkimo, 
kuris buvo vienbalsiai priim
tas. Protokole skambėjo, kad 
gautas laiškas iš Vokietijos 
nuo šešioliktosios Vasario 
Lietuvių Gimnazijos, kuriame 
praneša, kad musų auką su
moje $40.00 priėmė ir už tai 
kuopai ir pavieniams dėkoja. 
Taipgi protokole skambėjo, 
kad musų kuopa perrinko ir 
padaugino atstovų skaičių , 
Amerikos Lietuvių 
skyrių. Atstovais
Šaulys, V. Kronkaitis, O. Gul- 
dupienė, V. Plečkaitis ir J. 
Dičkienė.

Valdybos ir komisijų ra- 
pontai: Pirmininkas J. Pike
lis, atidaręs susirinkimą savo 
raporte apibudino Jurgio Tre
čioko ilgų metų pasidarbavi
mą kuopai einant protokolų 
sekretoriaus pareigas, nuo 
kurių jis su pradžia šių metų 
pasitraukė dėl savo žmonos 
nesveikatos. Įvertinant jo są
žiningą darbą, įteikė jam kuo
pos vardu dėžę cigarų.

Finansų sekretorius V. šau
lys pranešė, kad dėl nežino
mos priežasties negavo Pildo
mosios Tarybos balsavimo 
blankų. Dėl šios priežas ties 
nutarta sekantį susirinkimą 
laikyti kovo mėn. 27 dieną 
vietoj pirmo sekmadienio ba
landžio mėnesio.

Roportą iš Socialio Lietu
vių Klubo išdavė O. Pikelie- 
nė. Iš raporto išgirdome, kad 
klubas gerai tvarkosi. Per 
praeitus metus padarė gryno 
pelno virš septynių šimtų do
lerių ir banke turi virš ketu- 
rius tūkstančius. Klubo dali
ninkų akcijos kol kas parsi
duoda. Vėliausiai šėrus-akci- 
jas pirko du naujakuriai, bū
tent J. Zasčiurinskas ir Bik- 
naitis. Iki šiol musų nauja
kuriai vengė šio lietuvių klu
bo vien dėl to, kad ten vie
nas kitas dalininkas buvo už- 
sirkėtęs bolševizmu. Dabar 
atrodo šitas išsiblaškys. , 

Raportą iš Amerikos Lietu
vių Tarybos skyriaus išdavė 
pats skyriaus pirmininkas V.

Kovo 25, 1950
I

Kalbėtoju buvo buvęs. 
Ūkio ministeris p. Au- 
kuris nepriėmė už pa
kalbą ir kelionę jokio 

Tokiu budu T.

šilkas. Pirmiausia padėkoda
mas šiai kuopai už prisiųstą 
auką sumoje $10.00 pranašė, 
kad Tarybos iniciatyva buvo 
surengtas 16-tos Vasario mi
nėjimas įvykęs 14- dieną va
sario.
Žemės 
dėnas, 
sakytą
atlyginimo, 
skyriui liko keli desėtkai do
lerių. Meninę programos dalį 
išpildė parapijos choras ir 
lietuvių kalbos mokyklėlės 
mokiniai. Buvo į musų minė
jimą atvykęs miesto burmis
tro pavaduotojas p. O. Co- 
nall ir šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebono pavaduoto
jas kun. Jonas Riktoraitis. 
Abudu pasakė tai dienai pri
taikytas kalbas. Musų minė-, 
jimas buvo aprašytas vietos 
amerikonų spaudoje, tuo pa
sirūpino musų dvasiškiai.

Lietuvos laisvės kėlimo 
obalsiui aukų surinkta virš 
pustrečio šimto dolerių ir jau 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Centrui pasiųsta $260.00. Ta
rybos skyriaus pirmininko ra
portas buvo su dėmesiu iš
klausytas ir priimtas.

Susirinkimui užsi baigus, 
musų moterys, pasitarusios 
nutarė į sekantį susirinkimą 
susinešti maisto ir užsibaigus 
susirinkimui paruošti visiems 
šeimynišką vakarienę ir visus 
nuo savęs pavaišinti. Lauksi
me narių atsivedant savo vai
kučius bei busimus kandida
tus į Susivienijimą.

J. Dičkienė.

St. Catharines, 
Canada

SLA 278 Kuopos Padėka

dieną 
metų 
atva-

Š. m. sausio mėn. 23 
kuopos rengtas 5-kių 
įsisteigimo ir Klaipėdos 
davimo minėjimas praėjo su
dideliu pasisekimu ir pakilioje 
nuotaikoje. Be St. Cathari- 
niečių Niagara Falls ir Wel- 
lando lietuvių atsilankė gau
rus svečių būrys iš Hamilto
no ir

Jei 
linkės 
lando

Wel-

Toronto.
dvi bendruomenių apy- 
St. Catharines ir 
pasidarė kaip ir viena

— jau kpris laikas didesnieji 
darbai atliekami bendrai, tai 
ir su Hamiltono lietuviais jau 
prie to einama. Nors Niagara 
pusiasalio lietuviai negausus, 
už tai savo darbštumu impo
nuoja ir didesnes kolonijas, 
kurios randa reikalo, reikale 
pagelbėti ir bendradarbiauti. 
Ši maža kolonija užima platų 
akyratį. Norėdami patys 
veikti, dalyvauja didesnių ko
lonijų parengimuose ir veik
loje. Hamiltono lietuvių na
muose St. Caithariniečiai ak
tyviai dalyvauja, ypač SLA 
kuopos nariai perka akcijas- 
šėrus, todėl ir susilaukiame 
kitų paramos. Net ir šio pa
rengimo metu keletas asme
nų nupirko Hamiltono L. N. 
akcijų. Tai taip savaime vyk
sta gražus lietuviškas bendra
darbiavimas.

Taigi šis parengimas paro
dė, kad ir Niagaros pusiasa
lyje vyksta nuoširdus ben
dradarbiavimas. Linkėtina ir 
toliau eiti tuo keliu ir vieny
bė težydi.

Reiškiame' širdingiausią pa
dėką : Niagaros Pusiasalio, 
Hamiltono ir Toronto lietu
viams dalyvavusiems minėji
me. P. Senkui už paskaitą: 
Klaipėdos’ atvadavimo tema, 
br. J. Strazdui už kalbą SLA 
reikalais, br. St. Jokūbaičiui 
už apibudinimą SLA jaunimo 
reikalus, Hamiltono L. N. 
pirm. St. Bakšiui už supažin
dinimą musų apylinkės L. N. 
reikalais, ir už linkėjifrius S. 
L. A. kuopai. Išpildžiusiems 
meninę dalį solistui A. Pau-,

lioniui ir V. Paulionienei, šo
kėjai Irenai Čeporiutei, ir jos ' 
parengimą p. Z. Ulbinienei, 
šokiams skambinusiai jįianu 
V. Grigaitei, deklamavusiems 
br. H. Gegieckui ir br. A. 
Baronui, plunksnos darbuoto
jui br. J. Diliui, dirbusiems 
parengimo metu įvairius dar
bus: p. Polujanskienei, K. 
Bogušiui, B. Bogušytei, br. P. 
Dauginui, br. A. Švažui, br. 
M. Satkevičiui ir kitiems, ku
rie SLA minėjime talkininka
vo.

SLA 278 Kuopos Valdyba.

fi kuopos pastangas pasiųsti 
delegatus į SLA seimą Pitts- 
burghe.

Atlikti
sios

rinkimai Pildomo- 
Tarybos narių.

Korespondentas.

Plains, Pa.

Iš

Chicago, Illinois

Susivienijimo 217 Kuo
pos Susirinkimo

ni. kovo 6 dieną buvoš.
kuopos susirinkimas, eilinis ir 
neeilinis. Pirmininkas pami
nėjo netikėtą kuopos steigė
jos Petronė’.čs Gribienės mir
tį. Jos atminimas atsistojimu 
pagerbtas.

Svarstant 
kalus, iškilo 
pos valdyba 
savo 
lerius. Perbalsuojant šių iš
laidų tvirtinimą, kilo diskusi
jos, ar valdyba turi teisę var
toti kuopos lėšas, neatsiklau
susi susirinkimo. Iš šalies žiū
rint, gal valdyba iš tikrųjų 
per laisvai švaistosi kuopos 
pinigais. Valdyba tuo tarpu 
aiškinosi, kad gyvenimo neti
kėtumai dažnai verčia valdy
bą elgtis savarankiškai. Taip 
ir nutarta laikytis senosios 
tvarkos, leidžiame valdybai 
nenumatytais atvejais tam 
tikrose ribose vartoti kuopos 
lėšas.

V. Petrauskas pranešė, kad 
šiais metais rengiamoje tarp
tautinėje parodoje Čikagoje, 
lietuvių visuomenė nori įtai
syti lietuvišką pavilioną. Su
sirinkimas, įvertinęs šio pavi- 
liono kulturinę-politinę reikš
mę, nutarė jam skirti $15.00 
iš kuopos kasos.

Susirinkimas palankiai iš
klausė pranešimą apie Da
riaus-Girėno minėjimą šiais 
metais. Jei šiam žygiui lėšos 
bus telkiamos, kuopos valdy
ba galės elgtis savo nuožiū
ra.

Įdomus buvo V. Petrausko 
pranešimas 
pasibaigusį susivienijimo na
rių telkimo vajų.

Per Pildomosios Tarybos 
perrinkimą balsavo 15 narių 
iš 217 kuopos, sugadino 2 ba
lotus. Kaž kuris balsuotojas 
balote i brėžė kryžiuką ir dr. 
S. Biežiui ir dr. P. Zalatoriui. 
Panašiai suklupo ir kitas bal
suotojas.

L. Šmulkštys pranešė apie 
rengiamas mirusios P. Gribie
nės atminimo pagerbtuves ge
gužes pabaigoje ir perdavė 
našlio G. Gribo nuoširdų pra
šymą 217 kuopos nariams 
gausiai jose dalyvauti.

Korespondentas.

SLA 110 KUOPOS
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų balandžio mėnesio 3 
dieną, priprastu laiku ir pri
prastoje vietoje. Visi kuopos 
nariai kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime ir aptarti 
kuopos reikalus. Taipgi nariai 
prašomi užsimokėti mėnesines 
mokestis, kad nebūtumėt su
spenduoti, o patikus kokiai 
nelaimei nereikėtų ką nors 
kaltinti^ ir turėti nesmagumo.

Iki pasimaymo kuopos su
sirinkime balandžio 3 dieną.

A. Mikelionis,
SLA 110 kuopos sekr.

Baltimore, Md.

solistė Jadvyga 
iš Bostono ir 
iš Norwoodo, 

Adoma- 
Kaman- 
skaučių 
skautės

4

t

i

kuopos kasos rei- 
aikštėn, kad kuo
pei1 du mėnesius 

nuožiūra išleido 54 do- 
Perbalsuojant šių

SLA 64 Kuopos Nariu Žiniai

Pranešama SLA 64 kuopos 
esančios Baltimorėje visų na
rių žiniai, kad praeitame kuo
pos susirinkime įvykusiame 
kovo mėn. 13 dieną buvo nu
tarta pakeisti susirinkimų 
laiką, būtent, pradedant kovo 
mėnesiu 1960 metais susirin
kimai įvyks kiekvieno mėne
sio antrą sekmadienį, 11 va
landą prieš pietus (Buvo 2 
valandą po pietų).

Todėl prašau visų narių įsi
dėmėti šį naująjį susirinkimo 
pakeitimą ir jo ateity neuž
miršti.

Tame pačiame susirinkime 
kuopai vadovaujančių asme
nų buvo iškelta klausimas— 
suruošti bet kokį parengimą, 
kad tuomi galėtumo papildy
ti kuopos tuščią kasą. Susi
rinkusiųjų tuo klausimu bu
vo plačiai'pasisakyta ir turė
dami galvoje kelių metų pa
tyrimą, buvo prieita išvados: 
vietoj ruošiamo parengimo 
apsidėti vienkartine rinkliava 
įmokant į kuopos kasą 1960 

po vieną dolerį kiek- 
kuopos pilnateisiui 

Priėmus šį nutarimą 
buvo gauta kuopos

apie | sėkmingai

Akron, Ohio

ŠIA 198-354 Kuopų Veikla

gyvai 
klau- 
sky- 
Joga 

diena 
dieną.

Š. m. kovo 6 dieną įvyko 
SLA 198-354 kuopų mėnesinis 
susirinkimas, kuriame buvo 
svarstyta ateities 1 veikimo 
planai ir pravesti rinkimai į 
Pildomąją Tarybą.

Susirinkimo dalyviai 
reagavo į visus iškeltus 
simus. ALTo Akrono 
riaus pirmininkas P. 
pranešė, kad Lietuvių 
įvyks š. m. gegužės 1
Pakviestas kalbėtojas ir cho
ras iš Clevelando. SLA 198- 
354 kuopų pirmininkė C Gaš
ka pranešė, jog ir šiais me
tais gauta gegužinei vieta S. 
Lucas sodyboje. Ši vieta yra 
labai graži ir jau dvejus me
tus iš eilės tenai SLA nariai 
gražiai praleido laiką. Gegu
žinė įvyks- pačioje pradžioje 
liepos mėnesio. Bus gera pro
ga susitikti ir taip pat parem-

metais 
vienam 
nariui, 
čia pat
kason 10 dolerių.

Į įvykstantį seimą Pitts
burghe pasižadėjo vykti V. 
Velžis ir J. Galinaitis.

A. Česonis,
Kuopos pirmininkas.

Norwood, Mass.

Vasario 16-sios Minėjimas

Vasario 21 dien| Norwoode 
gražiai buvo paminėta Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo 42 sukaktis. Minėjimas 
įvyko Lietuvių Bendrovės sa
lėje. Miela pažymėti ir pasi
džiaugti, kad jau antri metai 
kai visoje kolonijoje vyksta 
bendras minėjimas. Tai graži 
vienybės demonstracija ben
druose tautiniuose reikaluose. 
Graži ir prasminga ši demon
stracija, kur džiaugsmas liū
desys ir protestas tarpusavy
je pinasi. Džiaugsmas reiškia
si iš gražių prisiipinimų Lie
tuvai laisvę atgavus ir pada
rius gražų įnašą lietuvių tau
tos ir valstybės gyvenime, 
liūdime ir protestuojam prieš 
pavergėjus rusus komunistus 
jai laisvę vėl atėmus, ją pa
vergus. Visi vieningai stoda
mi kovon prieš laisvės paver
gėjus, tvirtai
musų tauta vėl kelsis iš ver
gijos ir žmogus vėl taps žmo
gumi. Amžiais vergija ir ne
laisvė negali

Pagrindiniu 
inž. Vytautas
tono, gražiai išreiškęs dėl lai
svės kovos evoliuciją ir jos 
siekimus ateityje.” Buvo pri
imta rezoliucija pasiųsti auk
štiesiems JAV valdžios parei
gūnams.

Meninėj dalyje gražiai solo

tikėsime, kad

išsilaikyti.

kalbėtoju buvo
Izbickas iš Bos

vadavimo reika- 
ir pasiųsta A. 

. Centrui aukų 204 dol. 
cn. Aukavo:

10 dol. — klebonas kun. 
Norbutas, kun. J. Svirs- 

K. Šimėnas, E. Marty- 
P. Jaras, SLA 131 kuo-

I
padainavo 
Adomavičienė 
J. Dobrovvney
akompanavo inž. VI. 
vičius ir muzikas V. 
tauskas. Bostono 
“Birutės” ir augo vės
pakankliavo ir padainavo ke
letą dainelių.

Nuoširdžios padėkos užsi
tarnavo visi programos daly
viai bostoniškiai ir vietiniai. 
Jie pagyveno musų lietuvišką 
visuomeninį sąjūdį, o visi 
drauge gražiai pagerbėme di
džiąją Lietuvių Tautos Die
ną.

Po minėjimo įvyko arbatė
lė, per kurią pasidalinta min
timis Lietuvos reikalais, . pa
dainuota sutartinių, čia vėl 
naujos pažintys, naujų darbų 
užuominos ateičiai.

Lietuvos
lams surinkta 
L. T. 
ir 60

Po 
F. E. 
kas, 1 
sius, 
pa.

8 dolerius aukavo P. ir S. 
Duobai; 7 dol. Br. ir A. Ko
vai.

Po 5 dol. — inž. V. Ado
mavičius, D. Razuliavičius, V. 
Meškonis, P. Grigalauskas, A. 
Tumas, P. Duoba, V. Kaman
tauskas, J. Strašunskas, P. 
Tyla, A. Venskus, I. Vasiliau
skienė, J. Pėža.

Po 3 dol. — J. Konstaitis, 
A. Liutkcvičicnė, M. Tamulio- 
nis.

Po 2 dol. — H. J. Balutis, 
K. ir E. Kvedaravičiai, A. 
Pečiuliai, J. Svidras, Iva Tva- 
skienė, V. ir I. Kudirkai, J. 
ir A. Smilgiai, A. ir K. Pa- 
liulioniai, J. Martyšius.

Po 1 dol. — J. Versiackas, 
E. Dirsienė, T. Jačienė, A. 
Andreliunienė, Iva Vizgirdie
nė, E. Perekšlienė, B. Tvas- 
kienė, K. Karnelienė, K. Ra
kauskienė, P. Kudirka, J. 
Avižinis, S. Akunevičienė, E. 
Stadalnikieuė, E. Pakarklienė, 
M. Ncviackienė, M. Babilienė, 
S. Karalius, U. Paznikionė, V. 
Grinkevičius, K. Mačys, A. 
Kašetienė, S. Jasionis, A. Ko- 
valynas, A. Repšys, K. Kin- 
deris, S. Alukonis, A. Viške- 
lis, J. Pazniokas, M. Vitkaus
kas, A. Paškevičius, P. Rama
nauskas, P. Vetienė, D. Zur- 
bienė, P. Kručas, P.’Jakštys, 
O. Padukienė, M. Smolskienė, 
M. Aidukonienė, E. Kuodienė.

Nuoširdi padėka visiems už 
aukas Lietuvos gerovei!

Reng. Komisija.

Yucaipa, Calif.

Paminėtos Kazimierinės

Keletas šeimynų buvo su
ruošę pobūvį Kazimiero die
ną paminėti Kazių vardadienį. 
Pobūvis įvyko pas Roman ir 
Petronėlę Stasius ir Stašio 
brolį, kuris irgi Kazimieras, 
po num. 34639 Avenue “B”, 
Yucaipa.

Buvo pakviesti ir dalyva
vo artimieji kaimynai Stanley 
ir Zuzana Tiknai, Ant. ir Roz. 
Janušauskai, Charles ir 
lerija Sabon, 
Charles Laban, 
Charles Palonis, 
ronėlė Babiliai.
ėjo gražioj nuotaikoj.

Kovo mėn. 5 dieną šven
tė užbaigta tikrai lietuviškai, 
vieni lošė kortomis, kiti šoko 
ir linksminos tikrai lietuviš
kai.

Yucaipa yra graži vieta ir 
sveikas oras dėl . pensininkų 
gyventi. Jeigu aš neklistų, 
tai lietuviškų šeimynų čia gy
vena apie 50 ir visi draugiš
kai sugyvena.

Roman Stašis.

dr. ir 
Mr. ir 
Dom. ir 
Pobūvis

Va- 
Mrs. 
Mrs. 
Pet- 
pra-
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nijime priklauso tik vienas ar 
du nariai. Prirašius visus šei
mos narius, iki deimantiniam 
seimui organizacija padaugė
tų keliais tukstančias narių.

Artisto 
kaktis. — 
šventė 60 
nos darbo

A

K. Jurašiuno su- 
Jis neseniai Kaune 
amžiaus ir 35 sce- 
metįnes.
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BRONIAUS K. BALUČIO VAIDMUO 
AMERIKOS LIETUVIUOSE

Bilietai Geležinkelio Tarnautojams

Rašo DR. STEPONAS BIEZIS, SLA daktaras-kvotė. jas

(Tęsinys)
Balutis Chicagoje aktyvus

Chicagoje gyvendamas Ba
lutis visiškai įsilieja 
skaitlingą lietuvybę, 
tampa neatskiriama < 
Jis mielai kviečiamas 
riai lanko organizacijų 
rinkimus, 
votas žodis ir nurodymai tu
ri didelį svorį, dažnai lemian
tį. Jis veda organizacijas dar
bingumo ir kulturingumo 
kriptimis, kas jam geiai se
kasi, nes turi didelį pasitikė
jimą, kuris su kiekvienu jo 
žingsniu vis auga ir didėja. 
Balučio vienintelis tikslas bu
vo kelti ir plėsti visuomeninę 
veiklą, niekuomet nesiekiant 
patenkinti bent kokių savo 
asmeninių užgaidų ar ambici
jų. Šį jo aukštą idealą visuo
menė gerai suprato ir dėl to 
jam reiškė nedvejojantį pasi
tikėjimą. Jis mokėjo sugyven
ti ir dirbti bendrus darbus su 
skirtingų ideologinių pažiūrų 
žmonėmis, kurie jį taip pat 
aukštai vertino ir gerbė. Ga
lima pasakyti, kad jo visur 
pilna ir visur jis mielas bei 
pageidaujamas.

Štai kompozitoriui Mikui 
Petrauskui atvykus Chicagon, 
Balučio iniciatyva ir pastan
gomis įkuriamas daug nusi- | 
pelnęs ir daugybę kultūrinių 
darbų nudirbęs “Birutės“ cho
ras, kuriame jis pats akty
viai dalyvauja. “Birutės“ cho
ras, kurį chicagiečiai tiesiog 
vadindavo Birutė, per desėt- 
kus metų buvo tikroji lietu
viškos dainos pažiba, įvai- • 
riausiai pasireiškusi daugy
bėje visokių perstatymų, ku
rie buvo labai populiarus ir 
skaitlingai lankomi. Kai Biru
tė ką ruošdavo, tai visi žino
jo, kad bus gražiai, lietuvio 
širdžiai maloniai ir patrauk
liai padaryta.

Pagalios A. Olšauskas, 
brangaus ir neužmirštamo at
minimo velionio Antano Olio 
tėvas, pakviečia Balutį į jo 
leidžiamo savaitraščio “Lietu
va“ redakciją šalia redakto
riaus Šerno (J. Adomaičio). 
Kiek vėliau pastarojo sveika
tai sumenkėjus dėl senatvės, 
rodos, 
lieka 
rium. 
siškai 
suvaržymų, kas atidarė jam 
platų lauką kas savaitę kalbė
ti į tūkstančius “Lietuvos“ 
skaitytojų.

“Lietuva” jo pirmtakuno 
visuomet buvo vedama vidu
rio kriptimi, arba kaip anuo 
metu sakydavo tautiška dva
sia. Balučiui perėmus redak- 
torystę nekurie skaitytojai 
pabūgę dėl laikraščio pakrai
pos pasikeitimo, ėmė reika
lauti politinės kripties pasisa
kymo. Balutis, kaip visuomet 
vykusiai ir balutiškai paaiški
no pareikšdamas: “Sunku bu
tų rasti geresnė lietuviams 
kriptis kaip žemiau dedama“. 
Ir apačioje šio lakoniško pa
reiškimo išspausdino Dr. Vin
co Kudirkos parašytą Lie
tuvos himną 
vyne Musų”. Šitokis išmin
tingas pasisakymas išblaškė 
abejones ir visus patenkino.

Jis visą savo redagavimo 
laiką “Lietuvą“ vedė Kudir
kos himno dvasia, niekuomet 
nuo jos principų nenukripda- 
mas. Jis plačiai ir kuribingai 
reiškėsi, parodęs daug kūry
binės iniciatyvos lietuvių veik
loje. Jis buvo drąsus ir atvi
ras tarti kritikos žodį, kur 
tokiai kritikai matė reikalo, 
visuomet atvirai ir motyvuo
tai pasisakydamas bei kietai 
gindamas savo principus. Jis 
mokėjo bendradarbiauti su 
kitomis srovėmis bendruose 
reikaluose, nesileisdamas į 
menkos vertės ginčus. Jis nie
kuomet nesusmulkėjo ir ne

i jos 
kurios 
dalimi, 
ir no- 

susi- 
kuriuose jo apgal-

1912 metais 
vyriausiuoju 
Leidėjas jam 
laisvas rankas

Balutis 
redakto- 
davė vi- 
be jokių

- “Lietuva Tė- 
Šitokis

laikraščio
kulturi-

rcdaga- 
laiko, tu- 

noro dirbti 
d ap

I susmulkino savo redaguojamą 
I laikraštį, kuris jo laikais la

bai išpopuliarėjo, daugiau ne- 
| gu padvigubėjo skaitytojais.

Tai reiškia platų užgirimą jo 
Į vedamos kripties ir 
I išlaikymą aukštame

niame lygyje.
Apart “Lietuvos” 

mo Balutis rasdavo 
rėjo energijos ir
įvairius organizacinius 
bus. Juk tiesą pasakius, jokis 
žymesnis sąjūdis neapsieidavo 
be jo. Dažnai jis pats būda
vo iniciatoriumi, sumanytoju 
rimtų projektų, nors jo var
das dažniausia visai nefigu- 
ruodavo. Kai pareidavo kokis 

Į didesnis uždavinys ar paines- 
I nė problema, tai žiūrėk, jau 
Balučio atsiklausima, lyg tai 
jo butų tiesioginis reikalas. 
Savo geraširdiškumu ir noru 
visiems padėti, jis nė vieno 
neatstumė, nors ir mažu rei
kaliuku. štai vienas budingas: 
Kai Amerikos lietuviai 1919 
m. pasimojo nuliedinti simbo
linį Laisvės Varpą ir jį pado
vanoti Lietuvai, tai reikėjo 
ant jo uždėti atitinkamą įra
šą. Bet kas jį sukomponuos? 
Neišvengiamai kreiptasi į Ba
lutį, kuris neatsisakydamas 
prisipažino, ką gi sumanaus 
padarysiąs su išvargusiu nuo 
dienos įtemtų darbų protu! 
Tačiau tuo momentu gretimo
je svetainėje tik už sienos nuo 
jo ofiso išgirdo “Birutės“ 
choro dainavimą repeticijos 
metu. Jo paties įkurtas “Bi
rutės“ melodingas dainavimas 
taip jautriai pažadino jo iš
vargusius jausmus, protą ir 
vaizduotę, kad bežiūrint jis 
parašė prašomą varpui įrašą:

O skambink per amžius 
Vaikams Lietuvos: 
Tas nevertas laisvės, 
Kas negina jos.

O kaip reikšmingi šie žo
džiai buvo anuo metu, 1919 
metais, kai Lietuva pasiskel
busi pasauliui laisva ir nepri
klausoma turėjo kovoti ir 
kraują lieti už tą laisvę, nes 
tas nevertas laisvės, kas ne
gina jos. šiandien, jau praė
jus 40 metų šis šūkis nema
žiau reikšmingas ir reikalin
gas vis prisiminti, kad be ne- 
atlaidžios kovos nebus nė 
laisvės. Nors amerikiečių pa
dovanotą varpą Lietuvai oku
pantai nutildė, bet tegul jis 
mums vis skambina prime
nant musų visų pareigą kovo
je nepalūžti iki pilno laimėji
mo.

Broniui K. Balučiui nebuvo 
lemta ilgesniam laikui pasi
likti šiame krašte ir dirbti 
naudingus darbus. 1919 me
tais beatsistatanti Lietuva jį 
pašaukė savo tiesioginei tar
nybai, kurią ir iki šiol gar
bingai eina kaip Lietuvos mi- 
niseris Londone. Jis Ameri
koje išgyveno vos keturioliką 
metų, bet per tą taip trumpą 
laiką čia atliko milžiniškus 
durbus, kurie ir po šiai dienai 
vienaip ar kitaip reiškiasi. 
Kurie jį pažinojo asmeniniai 
ilgėdamiesi prisimena jį su di
džiausia pagarba, o kurie pa
žįsta jį tik iš jo nuveiktų 
darbų, reiškia jam širdingiau
sią padėką. Turėjome tik vie
ną Bronių K. Balutį ir jis vi
suomet pasiliks gyvas ir bran
gintinas musų širdyse.

Jam sulaukus tikrai garbin
gos 80 metų gyvenimo sukak
ties, mes tik galime jam šir
dingiausiai palinkėti stiprios 
sveikatos ir daug, daug našių 
metų. Ypatingai linkime ir 
kartu trokštame juo greičiau 
išsipildyti Jūsų, Mielas Balu
ti, aukščiausiam idealui, ku
riam tiek daug dirbote ir da
bar nė kiek nemažiau dirbate, 
— sveikam sugrįžti į Vilnių, 
laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos sostinę.

tarnautoju,
savo

gau- 
geležinkelio 
tam tikrą 

važinėjimui 
rango tar- 
trečios kla- 
didesnio —

pirmos. Mano

Nežinau, kaip yra dabar, 
bet senais laikais; kas buvo 
geležinkelio 
davo nuo
valdybos, kasmet, 
skaičių bilietų, 
veltui. Mažesnio 
nautojai gaudavo 
sės bilietus, o 
antros ir net
dėdienė, kaip žmona geležin
kelio revizoriaus, plačiai nau
dojosi šita privilegija. Nebu
vo to mėnesio, kad ji, nors 
kartą, neišvažiuotų ant lini
jos, pas kokį stoties viršinin
ką, kur ji buvo geistinas sve
čias, nes kiekvienas bijojosi 
revizoriaus ir, kaip 
pataikavo jo žmonai, 
išvažiuojant, duodavo 
klausias dovanas.

Tuomet aš buvau tokiam 
amžiuje, kad ir nemaža, 
bet ir ne didelė ir dėdienė vi
suomet imdavo mane paslau
goms ir niekur viena nevažia-

galint, 
o jai 
viso-

pasisvečiavo apie 
pas vieną stoties 

važiavome namo,

vo.
Kartą, 

tris paras 
viršininką,
į Vilnių. Dovanų dėdiene gavo 
keletą nepaprastai gražių viš
tų. Pats viršininkas įnešė ka- 
šikėlį su vištom ir, kadangi 
buvo ką tik po Kalėdų, valdi
ninkai grįždavo į tarnybą ir 
antros klasės vagonai buvo 
perpildyti, pasodino mus tuš
čiam skyriui pirmos klasės 
vagone ir, pakišęs vištas po 
suolu, palinkėjęs laimingos 
kelionės, išėjo.

Traukinys sujudo ir tuo 
pačiu momentu atsidarė du
rys ir įėjo naujas keleivis. 
Tikriausiai, jis nevažiavo tar
nybiniu bilietu! Aukšto ūgio, 
metų apie 55, išdidžia, elegan
tiška laikysena, jisai darė į- 
spudį ne tik turtingo, bet 
ir aristokrato. Jisai dėvėjo 
brangius kailinius, sabalio ke
purę, o ant išlepintos rankos 
piršto žėrėjo auksinis žiedas,

žirnio didumo brilantas. Jisai 
atsisėdo priešais ir nekreipė 
į mus jokio dėmesio. Aš ne
žymiai stebėjau musų kaimy
ną, nes tokių išdidžių, elegan
tiškų ponų nebuvau dar ma
čiusi. Taip, 
vom nekurį laiką. Vienoj ma
žoj stotelėj traukinys minu
čiukei sustojo.

Krrr-kr-kr, diskretiškai, bet 
aiškiai, tuo laiku, sukvaksėjo 
viena višta. Didikas klausia
mai į mus pažiurėjo. Mudvi 
sėdėjom suakmenėję ir iš 
mus laikysenos jisai suprato, 
kad mes nieko negirdėjom ir 
jam sukvaksėjo galvoj. Ir iš- 
tikrųjų, kam gi galėtų ateit į 
galvą, kad pirmos klasės va
gone, ir dar žiemos laiku, ve
žamos vištos!...

Jisai nuėmė kepurę ir pra
dėjo masažuot galvą, po tam 
— išėmė auksinį laikrodį ir 
ilgai skaičiavo pulsą, galop— 
nuėmęs kailinius, atsigulė ant 
suolo ir užmerkė akis, besi
laikydamas už kaktos.

Traukinys bildėjo, ūžė ir 
nebūtų galima girdėt, jei 
ir dešimts vištų kvaksėtų. 
Mums pavojus praėjo, nes jei 
viskas išsiaiškintų, tai dėdė, 
kad ir nekaltas, tikriausia už 
tą nukentėtų. Laimingai pa
siekėm Vilnių.

Didikas, užmetęs kailinius 
ant nugaros, paskubėjo į 
greitosios pagalbos punktą, 
kurie būdavo visuose didelėse 
stotyse. Eidamos su savo viš
tom matėm., kaip ambulansas 
skubiai vežė jį, žinoma, ne 
kur kitur, kaip į ligoninę. Ma
nau, kad atvykęs namo, į di
delį miestą, jis kreipėsi pas 
medicinos mokslo garsenybes, 
o gal ir konsiliumą šaukė, 
kad ištirtų, kodėl pas jį Viš
tos kvaksi, bet jie patys ne
žinojo, ir išskėtę rankas, ga
lėjo tik pasakyti: “Deja, mok
slas dar to neišaiškino”.

Sofija Ambrazevičienė.

tylėdami, važia-

i.

KADA IŠEITI 1 PENSIJĄ?
Svetimšaliai vizitoriai daž

nai nustemba 
JAV-bėse 
į pensiją 
amžiaus, 
išėjimo į

žmo- 
gyve- 
anks- 
savo

argi

išgirdę, kad 
paprastai išeinama 
sulaukus 65 metų 

Jiems atrodo, kad 
pensiją amžius tu

rėtų būti žemesnis ir 
gus, išdirbęs ilgą savo 
nimo laikotarpį, turėtų 
čiau pradėti džiaugtis
darbo vaisiais. Kiti turistai
klausia, kodėl pasitraukimo
į pensiją amžius yra būtinai 
nustatytas 65 metų,
šis amžius neturėtų būti dau
giau diskretiškas.

Patirtis su Socialinės Ap
saugos sistema (pagal jų yra 
apie 70 milijonų dirbančių 
žmonių visokiausiose profesi
jose) duoda daugybę įvairių 
atsakymų į klausimą, kada 
dirbą žmonės turėtų išeiti į 
pensiją, ir į klausimą apie 
priverstiną ar savanorišką į 
pensiją išėjimą. Nei vienas 
atsakymas negali būti pritai
kytas visoms procesijoms.

Pailiustravimui paim k i m e 
du kraštutinumus. Darbinin
kas, kuris operuoja jėgos rei
kalingą kūjį anglių kasyklo
je, turi labai sunkų darbą, 
reikalaujantį daug fizinės jė
gos. Jam gal būt nebereikėtų 
dirbti, sulaukus 55 metų am
žiaus. Iš kitos pusės, inžinie
rius, advokatas ar egzekutyvi-. 
nis tarnautojas, kurių darbas 
nereikalauja fizinės jėgos, ga
lėtų dirbti ilgiau, negu tik li
gi 55 metų amžiaus. Yra šim
tai tūkstančių skirtingų situ
acijų su skirtingais atsaky
mais tarp šių dviejų kraštu
tinumų.

Darbo unijos ir Darbo De
partamentas padarė daug ap
žvalgų apie tai, ką patys dar
bininkai galvoja apie 
į pensiją amžių. Šios 
gos nurodo, kad yra

išėjimo 
apžval- 
pažiurų

skirtumų pagal profesijas ir 
net tarp šeimos narių.

Tarptautinė Moterų Apran
gos Darbininkų Unija turėjo 
unijos į pensiją išėjimo pro
gramą ilgesniam laikui, negu 
bet kokia kita unija. Ji ap
klausinėjusi darbininkus, dir
bančius gamyboje, rado, kad 
90% darbininkų, sulaukusių 
55 metų amžiaus, su džiaugs
mu žvelgia į išėjimą į pensiją 
už 10-ties metų. Tačiau, ap- 
klausinėjus darbininkus be
veik sulaukusius 65 metų am
žiaus, unija rado visai prie
šingas nuomones 
rėjo tęsti savo darbą indus
trijoje.

Kitos apžvalgos parodo, 
kad darbininkas, sulaukęs 50 
ar 55 metų amžiaus, tikisi, 
jog pasitraukęs į pensiją jis 
galės žuvauti, laipioti po kal
nus ir, kad kiekviena diena 
bus kaip atostogos. Tačiau, 
kai jam sueina 65 metai, jis 
randa, kad nėra taip papras
ta staiga pakeisti savo pri
prastą gyvenimo būdą. Jis 
jau nebėra nei jauno nei vi
dutinio amžiaus: jo gyveni
mo centras buvo darbas įmo
nėje, kur jo amžius, patirtis 
ir išmintis buvo gerbiami ir 
jis jautėsi svarbiu. Žuvavi- 
mas, ar laipiojimas po kalnus 
jam nebeatrodo pakankamais 
užpildyti laikui. Be darbo jis 
nuobodžiauja.

Jau nuo seniai yra žinoma, 
kad joks žmogus neturėtų 

f pradėti produktyvių savo gy
venimo metų be atitinkamo 
pasiruošimo ar išsilavinimo. 
Tačiau dabar mes žinom, kad 
ši gyvenimo dalis neturėtų 
būti pradėta be jokio pasiruo
šimo. Jeigu žmogus išeina į 
pensiją, jis turėtų tam pasi
ruošti. Taip, kaip jis išmoko 
savo amato, jis turi išmokti,

v • 90% no-

kaip ilsėtis savo amžiaus su
laukus ir kaip pasidžiaugti 
pensininko gyvenimu.

Be tokio pasiruošimo staiga 
išėjęs į pensiją žmogus pasi
daro dažnai, targiška figūra, 
jaučiasi nenaudingu, nelai
mingu savo namuose ir ga
linčiu prisitaikyti. Dažnai to
kio psichologinio būvio rezul
tatas yra protinė liga.

Išėjimo į pensijos problemų 
ekspertai rado, kad senes
niems žmonėms reikia specia
lių laiko praleidimui užsiėmi
mų. Jie nurodo, kad į pensi
ją pasitraukęs asmuo turi tu
rėti savo mėgiamą užsiėmi
mą, kuris atneša kokios nors 
naudos. Jam reikia išmokti 
dalyvauti bendruomenės gy
venime ar politikoje, kam jis 
anksčiau neturėjo laiko.

A. C.

Amerikos Miestų 
Atstatymas

Keliuose šimtuose Amerikos 
miestų ir miestelių viešos ir 
privačios organizacijos dirba 
bendrą darbą pastatyti naujus 
pastatus ir pakeisti senus, ku
rie yra apgriuvę. Per praėju
sius 10 metų šie miestai pagal 
programą, žinomą “Miestų At- 
naujimo“ vardu, nugriovė kai 
kuriuos kvartalus.

Šis darbas buvo dalinai pra
dėtas daugiau kaip prieš 20 
metų, kai prezidentas Frank- 
lin D. Roosevaltas deklaravo, 
jog tautos trečdalis yra “blo
gai apsivilkęs, gyvena blogose 
sąlygose ir valgo nepakanka
mą maistą“. Jis tai pareiškė 
sunkiosios ekonominės depre
sijos laikais, kuri buvo pati 
blogiausia, kokią ši tauta, ar 
net pasaulis, jautė moderniais 
laikais.
- Tarp 1930 metų ir 1940 me
tų JAV-ės pradėjo namų sta
tymo programą, kad pagerin
ti bent dalį blogiausių gyve
namų vietų sąlygų. Ši progra
ma buvo vykdoma per penkis 
metus ir buvo nutraukta dėl 
kilusio Antrojo Pasaulinio Ka- 
ro.

Praėjus karui, JAV Atstovų 
Rūmai nutarė, kad gyvenamų 
namų statymas yra nepakan
kamas sukurti padorias gyve
nimo sąlygas senesnėse mies
tų vietovėse. Daugelis šią pro
blemą studijavusių priėjo iš
vados, kad ištisi kvartalai turi 
būti nugriauti ir pakeisti ne 
tik naujais pastatais, bet taip 
pat naujomis gatvėmis ir par
kais, nauja transporto sistema 
ip naujomis aikštėmis pirkimo 
centrams ir įstaigoms.

Tuo budu 1949 m. Apgy- 
v endinimo Aktu Kongresas 
paskyrė 500 milijonų dolerių 
senų pastatų nugriovimui ir 
naujam miestų išvystymui, be 
to vienas milijonas dolerių bu
vo skirtas kaipo paskola mies
tams. Visi šie pinigai buvo 
priedu prie 14 milijonų dole
rių, kuriuos amerikiečių šei
mos išleidžia, statydamiesi šei
mos namus privačiais namų 
statymo ir turto įsigyjimo ke
liais.

Miestų atnaujinimo progra
ma buvo pradėta pamažu. Pa
tys miestai per savo valdines 
įstaigas giliai išstudijavo ap

griuvusias vietoves. Ekspertai 
ruošė planus ir davė patari
mus, kaip pertvarkyti tokias 
vietoves. Be to, žmonėms, ku
rie buvo kai kurių pastatų sa
vininkai, turėjo būti atsilygin
ta už jų žemę ir pastatus. Li
gi 1954 m. galo 279 apgriuvu
sių vietovių išvalymo progra
mos buvo pradėtos Ameriko
je.

Vienas iš pirmiausių šių 
projektų buvo Lake Meadows 
Čikagoje, kur dabar stovi pui
kus nauji butų pastatai apie 
Michigano ežerą. Ten vieši as
menys buvo nutarę, kad pats 
miestas nėra geras agentas 
šios apgriuvusios vietovės at
statymo vykdyme. Tuo budu, 
federalinio apgyvendinimo į- 
statymo pagalba ir pagal vie
šas taisykles miestas nupirko 
apgriuvusius pastatus, surado 
ten gyvenusiems žmonėms ki
tas gyvenvietes ir po to par
davę žemės plotus New Yor- 
ko Gyvybės Draudimo Kom- , 
panijai. 1

Lake Meadows projektas 
tuo budu pasidarė viešų ir pri
vačių įstaigų kombinacija, ku
ri pasirodė yra visai praktiš
kai įgyvendinama, nes į ją į- 
eina viešos idėjos ir praktiška 
privačios administracijos pa
tirtis. Su šiuo kombinuotu pri
vačiu ir viešu priėjimu Čika
gos miestas pabaigė Lake Mc- 
adows pastatų statybą ir pra
dėjo atstatyti didesnę pietines 
jo dalies vietovę.

Panašus projektai yra vyk
domi Denver, Norfolk, New 
Haven, Pittsburgh, Detroit, 
St. Louis, Washington, New 
York, Newark ir kituose mie
stuose. Pagal paskutinius ap
skaičiavimus yra apie 640 pro

jektų įvairiose jų vykdymo 
stadijose 381 paskiroje ben
druomenėje. Visi šie projek
tai buvo pradėti privačių pilie- 

• čių pastangomis, dirbant kar
tu su savo valdžia. A C.

Prisiųsti ir Dar 
Nepaminėti 

Nauji Leidiniai
Prof. Pranas Gudas-Guda- 

viČius. Parašė dr. V. Tercijo- 
nas. 160 pusi. Autoriaus leidi
nys, 1959. Spalvotas viršelis 
dail. Br. Murino. Kaina $1.50.

Autorius šią knygą parašė 
pagal paties prof. Pr. Guda
vičiaus atpasakotus atsimini
mus. Aprašyta daug žinotinų 
visuomenei įdomių ir svarbių 
dalykų, šie atsiminimai jau 
buvo spausdinti Naujienose. 
Tačiau prieš spausdinant kny
gą, .jie buvo dar papildyti ir 
sistemingai paruošti.

Turinys paskirstytas į 12 
pagrindinių skyrių: Gudų-Gu- 
davičių kilmė, Studentavimo 
metai Rusijoje, Studentavi
mas Berlyne, Atsiminimai apie 
soc. rev. Geršunį ir černovą, 
Gudų šeima ir 1905 m. revo
liucija, Antros Valstybės Du
rnos atstovas, apie kontraban
dą, knygnešius Bielinį ir kt., 
Dorpetas — Valstybiniai eg
zaminai, Apie gydytojo prak
tiką Lietuvos kaime, Privatus 
gyvenimas, V. D. Universiteto 
profesorius, Gyvenimas trem
ty, JAV, Mirtis.

Knygą galima įsigyti at
siuntus nurodytą mokestį šiuo 
adresu: SĖJA, 1649 N. Broad- 
way, Melrose Park, Illinois.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda, naudingų žinių 70 m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va*

BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas Ir 
Valentina Minkai.
502 E. Broadway, South JBoston, 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. 
WKOX iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniai! 
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 ik5 
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: Sophe Barčus, 7159 So. Maplevvood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

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

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valandai Vedėjas J 
Petkaitis.
60 Lincoln Street, Hartford, Conn 
W0P—1410 kilocycles. Sekmadieniais nuo 11:30 iki 
12:30 vai. po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Stukas.
1264 White St., HiUside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4r00-5:00 v. p. Į

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPIT—730 kilocycles. Sekmadieniais nuo 12:30 iki 1:00 
valandai po pietų.

LOS ANGELES, CAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AKminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:30 
— 1:00 vai. po pietų. •
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Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ UKRAINA, BALTGUDIJA, LATVIJA, ESTIJA IR KITAS RESPUBLIKAS

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

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

Licensed bj USSR

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

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

PHTLADELPHIA 23, Pa,
Tel. WAlnut 5-8378

«

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

132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11839 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

Avenue
MUSŲ SKYRIAI

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

2134 W. Chicago Avė. 
CHICAGO 22, ILL. 
Tel. DIckenson 2-8232

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymų. Klek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose taftte informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.
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Amerikos Lietuviu Veikla
Mirė Vitalis Bukšnaitis, 
Pijaus Bukšnačio Sūnūs
Praeitą šeštadienį, kovo 19 

dieną Vitali Bukšnaitį patiko 
netikėta ir nelaukta mirtis. 
Jis mašina-automobiliu nuva
žiavo į krautuvę nusipirkti 
sekmadieniui maisto, grįžda
mas iš krautuvės gavo širdies 
priepuolį ir jo mašina atsimu
šė į elektros stulpą. Į nelai
mės vietą pribuvęs daktaras 
negalėjo nieko pagalbėti, nes 
jis jau buvo negyvas. Dakta
ras pripažino, kad jis važiuo
damas gavo širdies priepuolį 
ir mašina pati ėjo iki atsimu
šė stulpą.

Velionis Vitalis Bukšnaitis 
buvo dar jaunas žmogus, su
laukęs apie 51 metų amžiaus, 
sūnūs Pijaus Bukšnaičio, Su
sivienijimo centro tarnautojo. 
Jis prieš keletą melų būda
mas jaunu dalyvavo Operetės 
Chore, vaidindavo svarbias ro- 
los ir dainuodavo solo, taipgi 
bendradarbiavo Tėvynėje an
glų skyriuje ir rašinėdavo ki
tuose laikraščiuose. Jis praei
tais metais buvo iždo globėju 
SLA 126 kuopoje, dalyvavo 
keliuose Susivienijimo sei
muose, dažniausia važiuoda
vo savomis lėšomis, tarnavo 
Jaunuolių Komisijoje.

Apie velion io
atliktus darbus bus 
vėliau.

Su atitinkamomis 
mis palaidotas kovo

Tėvynės redakcijos ir 
ministracijos vardu reiškiame 
gilią užuojautą nuliudime li
kusiems tėvams, žmonai, su
nui, giminėms ir draugams.

ami Beach, Floridą, praleisti 
žiemines atostogas ir pailsėti, 
redaktoriui prisiuntė šio tu
rinio laiškutį:

“Mielieji SLA Nariai! Ne
nusiminkite, kad pas jus New 
Yorke daug sniego, o Floridoj 
daug 
jums 
pilną 
visas
tumėt kvėpuoti, sulaukti pa
vasario, sušilti, dirbti lietu
višką darbą ir ugdyti Susivie
nijimą nariais. Visiems ge
riausios sveikatos ir sėkmės“.

kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime, atlikti Pildomosios 
Tarybos rinkimus ir aptarti 
kitus kuopos reikalus.

Iki pasimatymo SLA
kuopos susirinkime kovo 31 
dieną.

Adv. Steponas Briedis, 
SLA 38 kuopos pirm.

Butų labai gražu, kad šia
me bankete dalyvautų Susi
vienijimo nariai, nes dienraš
tis duoda daug vietos Chica- 
goje gyvuojančių kuopų pa
rengimams ir susirinkimams, 
tai narių pareiga dalyvauti 
bankete ir nors kiek atsilygin
ti. SLA Narys.

“Mes niekados nežinojom 
kaip lengva bendrauti"

z

38

gyvenimą ir 
parašyta

iškilmė-
23 dieną, 

ad-

New York, N. Y.

Profesorius Inžin. Steponas 
Kairys Sveiksta

• Praf. inžin. Steponas Kai
rys, Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo akto signata
ras, vasario pradžioje sunkiai 
susirgo ir’ guli St. Johns ligo
ninėje, bet jo sveikata 
kiekviena diena gerėja
greitu laiku mano apleisti li
goninę.

Linkime Profesoriui visiš
kai pasveikti, grįžti į namus 
ir baigti pradėtą darbą — 
šyti savo atsiminimus.

su
ir

ra-

šilumos. Iš Floridos 
pasiųs atominę bombą 
šilumos, kuri sunaikins 
sniego pūgas, kad gale-

Brooklyn, N. Y.

SLA 38 Kuopos Susirinkimas 
Saukiamas Kovo 31 Dieną

Susivienijimo 38 kuopos su
sirinkime, laikytame kovo 3 
dieną, iš priežasties blogo oro 
mažas skaičius narių dalyva
vo, todėl nebuvo vykinami 
Pildomosios Tarybos rinkimai 
ir jie atidėti sekamam susirin
kimui. Kadangi Pildomosios 
Tarybos narių rinkimai turi 
būti atlikti kovo mėnesį, tai 
kuopos narių susirinkimas 
šaukiama kovo mėnesio 31 
dieną, ketvirtadienį, Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo 
svetainėje, 280 Union Ave- 
nue. Pradžia 7:3O valandą va
kare.

Visi kuopos nariai ir narės

Paieškojimai

Chicago, Illinois

Dienraščio Naujienų 
Banketas čia Pat

Vietinio dienraščio Naujie
nų ruošiamas banketas, kaip 
jau visiems žinoma, įvyks 
sekmadienį, kovo 27 dieną, 
Lietuvių Auditorijos didžiulė
je salėje. Be skanios įvairių 
valgių vakarienės, bus lietu
viškų dainų, kalbų ir kitų į- 
vairenybių dalyvių patenkini
mui.

Kiek man iš rengėjų teko 
sužinoti, bankete dalyvaus 
svečių ir viešnių iš tolimesnių 
vietovių. Sakoma, kad yra už
sisakiusių vietas bankete net 
iš Detroito, tai ką bekalbėti 
apie artimesnius miestus, iš 
kurių į Naujienų kiekvieną 
parengimą atvyksta net spe
cialiais autobusais, tai jie at
vyks ir į šį banketą, nes jie 
gerai žino, kad Naujienų pa
rengimai visuomet būna gerai 
suruošti ir dalyviai išvyksta į 
namus patenkinti.

• v

Linkėjimai iš Miami 
Beach, Floridos

Susivienijimo Centrinė 
stove, bostonietė Jadvyga
Tumavičienč ir Irena Felicija 
Mickunienė, nuvykusios į M'i-

At- 
M.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Foreet Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbinga* laidotu- 
▼m. Koplyčia* suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių»Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VLrginia 7-4499

SLA Pagalbos M
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
. Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Kovo 19, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
MARE ASADAUSKIENE, 12 kp., Nanticoke, Pa., 

gimusi liepos 15, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė liepos 12, 1913 m. Mirė vasario 24, 
1960 m. Velionės vyrui Juozui Asadauskui po
mirtinės išmokėta __________________________

JONAS JANUSAITIS, 51 kp., Bridgeport, Conn., gi
męs sausio 15, 1889 m., Nendrinių kaime, Pilviš- 
kio valse., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 
19, 1913 m. Mirė vasario 18, 1960 m. Velionio 
dukteriai Amelia Fildes pomirtinės išmokėta___

KLEMENSAS ŠVARCAS, 64 kp., Baltimore, Md., gi
męs gegužės 12, 1912 m., Scranton, Pa. Prie 
SLA prisirašė vasario 1, 1932 m. Mirė vasario
9., 1960 m. Velionio žmonai Stella Schwartz po
mirtinės išmokėta __________________________

ALEKSAS ANDRIEJAUSKAS, 77 kp., Rockford,
111., gimęs liepos 26, 1882 m., ^lapukų kaime,
Raseinių apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 5, 1922 m. Mirė rugsėjo 25, 1959 m. Ve
lionio žmonai Josefai Andriejauskienci pomirti
nės išmokėta ______________________________

JURGIS ŠUGDINIS, 87 kp., Omaha, Nebr., gimęs 
lapkričio 10, 1883 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė lapkričio 7, 1920 m. Mirė vasario 10, 1960 
m. Velionio žmonai Frances Šugdinis pomirti
nės išmokėta ______________________________

KAZYS GEDE1KA, 88 kp., E. St. Louis, III., gimęs 
kaime, Kuršėnų 
Prie SLA prisi- 
sausio 17, 1960 
Idoll pomirtinės

gegužės 25, 1880 m., Užlaikių 
valse., Šiaulių apskr., Lietuvoje, 
rašė gegužės 3, 1925 m. Mirė 
m. Velionio dukteriai Sophie 
išmokėta ___________________

MORTA STAKAUSKIENE, 122 kp., Chicago, III., gi
musi rugsėjo 20, 1900 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužes 4, 1924 m. Mirė vasario 27, 
1960 m. Velionės sunui Joseph Stakauskui po
mirtinės išmokėta

$1,000.00

150.00

1,000.00

213.00

1,000.00

126.00

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Turke paieškomi asmenys:

Sklerienė Alė, Mykolo duktė, ir 
jos dukterys Aldona ir Jūratė, Al
fonso dukterys.

Balčiūnienė Valerija, gyvenusi 
836 W. Cullerton St., Chicago, III.

Bogušas Stasys (Bogus Stanley). 
Guiga Jonas, kilęs iš Šiaulių ap

skrities.
Jankutė Marija, Antano ir Mari

jos Liaudanskaitės Jankų duktė, 
gim. Papilėje, buvo Kemptene, ir 
našlaičių stovykloje, Vokietijoje.

Iiedkomieji arba apie juos žinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATB GENERAL 
OF LTTHUANIA, 

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

“Musų šeima pasidarė plačiai 
išsklaidyta—sūnūs California, 
duktė Florida, kita duktė 
Manhattan, o aš pati ir mano 
vyras Long Island. Kadangi 
mes dažnai telefonuodavom, 
tai visą laiką jausdavomės 
kartu.

“Bet aš sužinojau apie kon
ferenciją telefonu susikvietus 
šeimos narius. Ką aš turėjau 
padaryti, tai suteikti telefo
nistei kiekvieno asmens vardą 
ir telefono numerį. Per minu
tę ji mus visus sujungė kartu 
vienu telefono paskambinimu. 
Tai buvo labai įspūdingas da
lykas kai mes visi 
kartu, bet nė vienas 
do nė vieno žodžio.

kalbėjom 
nepralci-

paprasta 
naudojai

Bendrauti yra labai 
ir lengva, jeigu jus 
telefoną. Tik keletas telefono

Valley Stream, L. 1. 

pasukimų ir jus galit būti vi
sur, kur norit ir su visais, ko 
pageidaujat. Tai panaudoda
mi jus taupot laiką, žingsnius 
ir pinigus, o pasikeičiat in
formacijoms labai greitai ir 
turit iš to maionumą

NEW YORK TELEPHONE CO

Naudokit telefoną jis Jusų ir Jums

JURGIS BUKLERIS, 125 kp., Melrose Park, 111., gi
męs balandžio 23, 1877 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 7, 1926 m. Mirė gruodžio 30, 
1959 m. Velionio sunui Joseph Bukleriui pomirti- /nes išmokėta _______________________________

VLADAS MEDELIS, 143 kp., Scraniton, Pa., gimęs 
birželio 16, 1884 m., Gustaičių kaime, Kvietiškio 
valse., Marijampolės apskr., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 5, 1924 m. Mirė kovo 5, 1960 
m. Velionio žmonai Antaninai Medelienei pomir
tinės išmokėta _____________________________

ANTANINA. SINKEVIČIENE, 144 kp., Saginaw, 
Mich., gimusi gruodžio 8, 1885 m., Raseinių ap
skrity, Lietuvoje. Prie /SLA prisirašė balandžio
l, 1928 m. Mirė lapkričio 9, 1959 m. Velionės
vaikams Antonia Fresorger, Helen Solak, Joe Sin- 
kevich, Jurgiui Sinkevičiui ir Anna Sinkevich po
mirtinės išmokėta __________________________

JONAS KRIPAS, 187 kp., New Philadelphia, Pa., 
gimęs liepos 16, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 5, 1918 m. Mirė kovo 2, 1960
m. Velionio žmonai, Rožei Kripas, pomirtinės
išmokėta __________________________________

MARIJONAS BANKUS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., 
gimęs vasario 20, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė rugpiučio 4, 1929 m. Mirė kovo 3, 1960 
m. Velionio žmonai Kazei Bankienei pomirtinės 
išmokėta -----------------:--------------------------------- •

IZIDORIUS JATULIS, 245 kp., Newark, N. J., gimęs 
rugsėjo 19, 1904 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė rugsėjo 6, 1950 m. Mirė vasario 7, 1960 m. 
Velionio žmonai Stellai Jatulis pomirtinės išmo
kėta _______________________________________

ELŽBIETA MINNELL, 285 kp., Linden, N. J., gimusi 
rugsėjo 6, 1894 m., Boston, Mass. Prie SLA pri
sirašė gegužės 14, 1934 m. Mirė sausio 10, 1960 
m. Veliones vyrui Charles Minnell pomirtinės iš
mokėta __________________ _________________

ADOMAS GUTAUSKAS, 354-kp., Akron, Ohio, gimęs 
lapkričio 2, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi

rašė birželio 1, 1936 m. Mirė gegužės 11, 1959 m.
Velionio pomirtinė išmokėta SLA 354 kuopai, 
Akron, Ohio _______________________________

498.18

1,000.00

300.00

1,000.00

1,000.00

500.00

600.00

150.00

Viso _____________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
S. RAMANAUSKIENE, 11 kp., VVaterbury, Conn., sirgo 3 dienas.— $150
J. APANAITIS, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 4 savaites .............. .
A. YUKNO, 41 kp., Lavvrcncc, Masš., sirgo 7 savaites ........................
J. SVEREIKA, 50 kp., Binghamton, N. Y., sirgo 7 sav. 3 d. ------
J. ZIENIUS, 62 kp., Lorain, Ohio. Sirgo 12 sav. —.1....................

T. STANEVIČIUS, 75 kp., Los Angeles, Cal., sirgo 11 sav. 2 d. ...
A. PUIDOKAS, 77 kp., Rockford, III., sirgo 5 sav. 4 d. ....................
V. STRAZNICKAS, 77 kp„ Rockford, III., sirgo 7 sav: 2 d. ---------
W. SENUTY, 97 kp., Cle Elum, Wash„ sirgo 12 savaičių ................
A. LOZIS, 124 kp., Hartford, Conn., sirgo 12 savaičių ....................
P. ROKAS, 126 kp., New York, N. Y., sirgo 2 savaites ---------------
A. POLITIS, 153 kp., DuBois, Pa., sirgo 2 sav. 1 d....................—
F RIAUBA, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 1 sav. 4 d. . ...............
V* MOKLICKAITE, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 4 sav. 5 d....
M. VOSYLIUS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 1 sav. 6 d. .............

Viso ________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso
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Tel. STagg 2-5043

^attheu P. Baliai*
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AI,. BALTRUNAS-BAt’TV)*'

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn. N Y 
NOTARY PUBJJC

B
ROCKFORD, 11 J. g

Jei galvojate parduoti ar I 
pirkti namą bei kitokią nuo-įl 
savybę, 
giškam 
binkite:

sąžiningam ir 
patarnavimui

drau- 
skam-

S WO 5-5890
i Taip pat patarnavime 
fj ir siuntinių persiuntimui į 
į Lietuvą ir kitus kraštus. i 

n J. DAGYS Real Estate j 
NOTARY PURLIO

114 N. Rockton Avė. ]

pinigų

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 dalj Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalj butų galima 
sugrąžinti j 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.

>boc> <> <>000000 ooo 00000 aoooooooč>oo<>oo<>obbbbb<>c><>c><>bb<H><>CH

„$9,537.18
$44,803.67

48.00
39.00
64.90
83.63
41.25
53.63
60.00
81.00
54 00
25’.50
19.50
40.00

131.00
48,00

........................  $799.91

................................ „$6,458.26
M.. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius

i 
i

PARDUODAMAS
LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU KLUBO

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
mūrinis 2 aukštu 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 HIOHLANO BLVI>., BROOKLYN 7, N. Y.

I/-s
i
i
I 
I 
i 
f
vzI

PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS Į SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS an<l TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

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

BOwling Green 9-6992 
•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prie firmos įstaigų yra krautuves. . *Siuntinių pristatymas garan
tuojamas 100%. įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto ild 6 vai. vakaro kasdien, šeštadie
niais Lr sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 3, N. 7 
78 Second Avė. 
ORegon 4-1544)

832 North 7th St. 
PHILADELPHIA 23, Pa.

WAlnut 3-1747

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnldrk 5-6550

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

>0<

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

OHapel 7-5164
11601 Jos. Campan Avė. 

DETROIT 12, Mich. 
TOvvnsend 8-0298

X -

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV tuP daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams ?isur 6 dol., visose Amerikoje— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Ož laikraštį galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbų Ir užsidirba.
7722 George St., Ville I^asalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“,

IŠCJO NAUJA KjMYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paradyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Ameriko*

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis iir 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; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių .

Kr daug, daug kitą įdomybių! Su gražiais paveikslai*. 
Užaisalduklems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 Ea«t Broiuhvay So.

Kaina tik 76 centai
Šiuo adresu:

Boston 27, Mase.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi save 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 reikalu* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos ' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.(M. 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $700 — pusei metų. Chlcagoj* - 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

N A (J J I E N O ę
1739 Sontb Halfted Strret H lllman

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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