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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

l

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

Du Pavasario Menesiai Skiriami Kiekvieno Nario Darbymečiui
NAUJUS NARIUSSUSIVIENIJIMO JUBILĖJUJE VISI NARIAI SUTEIKITE DEIMANTUS -

ALT Vykdomojo Komiteto Nariai 
Lankėsi Valstybės Departamente

Buvo Priimti Valstybės Sekretoriaus Pareigas 
Einančio Hendersono ir Per jį įteiktas Prezi
dentui Memorandumas Lietuvos Reikalu

Atsišaukimas į Pasaulio Lietuvius
Paminėkime Lietuvos Steigiamojo Seimo

40 Metų Sukaktį

1960 m. balandžio 29-gegužės 3 dienomis Amerikos Lietu
vių Tarybos Vykdomasis Komitetas, Lietuvių Informacijos 
Centro direktorė, VLIKo pirmininkas dr. A. Trimakas ir Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirmininkas V. Sidzikauskas, suvažia
vo Washingtone, tarėsi Lietuvos išlaisvinimo reikalais ryšium 
su besiartinančia Viršūnių Konferencija. Į pasitarimą atvyko
ir jos dalyvius pasveikino Lietuvos atstovas dr. J. Kajeckas.

Prieš pradedant šituos pasitarimus, ALT Vykdomojo Ko
miteto narius sekretorių dr. P. Grigaitį, iždininką M. Vaidylą 
ir direktorę M. Kižytę priėmė Valstybės Sekretoriaus pareigas 
einąs Loy W. Henderson. Jam buvo įteiktas ALT memorandu
mas, adresuotas prezidentui Eisenhoweriui, su prašymu per
duoti jį prezidentui, ką p. Hendersonas mielai sutiko padaryti.

Pirmadienį po piet visą ALT Vykdomąjį Komitetą L. Ši
mutį, dr. P. Grigaitį, E. Bartkų, M!. Vaidybą ir Informacijos 
Centro direktorę priėmė Valstybės Departamento Rytų Euro
pos Reikalų direktorius Harold C. Wedeler ir kiti du šio de
partamento pareigūnai, kurių vienas, Adolph Dube, iš Sovietų 
Reikalų skyriaus, lydės ;prez. Eisenhovverį į Viršūnių Konferen
ciją, Paryžiuje.

Pasikalbėjime, kuris užsitęsė ištisą valandą, ALT parei
gūnai išdėstė savo pažiūrą klausimais, kurie liečia ypatingai 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, ir gavo aiškų užtikrinimą, jog Ame
rikos valdžios nusistatymas Pabaltijos tautų atžvilgiu nėra 
pakeistas ir kad konferencijoje su kitų vyriausybių galvomis 
Amerika nedarys nuolaidų šių pavergtųjų tautų sąskaitom

Pasitarimuose su musų veiksniais, balandžio 30 ir gegu
žės 1 dd. buvo aptarta musų bendroji veikla ir pastangų de
rinimo 'budai, pakartojant seniai visų priimtą susitarimą, kad 
Lietuvos laisvinimo darbui Jungtinėse Valstybėse vadovauja 
Amerikos Lietuvių Taryba, o kitose šalyse — Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvnimo Komitetas (Vilkas), jiems talkininkauja Lie
tuvos Laisvinimo Komitetas ir kiti politiniai sambūriai Rytų 
ir Centro Europos Kilmės Amerikiečių Konferencija, bendri 
Pabaltiečių komitetai ir kiti.

Visi pasitarimų dalyviai su
tiko kad turės būti paminėti 
baisieji birželo įvykiai, palie
kant šioje srityje iniciatyvą 
AiLT’ui, kuris išleis atsišauki
mą šiuo reikalu, ir taip buvo 
visų sutikta, kad turės būti 
energingai reaguojama į oku
pantų užsimojimą Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos 20 metų 
pavergimo sukaktį pasaulio 
opinijai klaidinti.

Buvo tartasi dėl žygių, kad 
butų plačiau atžymėta Pa
vergtųjų Tautų Savaitė — 
trečioji savaitė liepos mėnesį, 
ir dėti pastangas, kad prez. 
Eisenhoweris galimai greičiau 
išleistų proklamaciją. Taip 
pat buvo sutarta paremti at
stovų rūmuose ir senate at
stovo Zableėkio ir senato
riaus 'Douglas’o bei kitų sena
torių rezoliuciją, pasisakančią 
už pavergtųjų tautų laisvę.

Buvo plačiai išdiskutuoti 
santykiavimo klausimai tarp 
laisvojo pasaulio ir Sovietų 
Sąjungos bei gyvenančių 
anapus Geležinės Uždangos 
žmonių. Tarp kitko buvo il
giau sustota ties klausimu 
apie paskirų asmenų važiavi
mą ir ekskursijas į okupuotą 
Lietuvą. Visų buvo vienoda 
nuomonė, kad Rusijos impe
rialistai tuos važiavimus li
tas ekskursijas stengiasi pa
naudoti savo propagandai ir 
kad todėl visuomenė turi būti 
įspėta.

Antradienį ALT Vykdomojo 
Komiteto pirmininką L. Šimu
tį, sekretorių dr. P. Grigaitį ir 
Informacijos Centro direktorę

M. Kižytę priėmė Generolas 
Cushman, viceprezidento Nix- 
ono ekzekutyvis patarėjas, 
kuriam buvo įteikta nuorašas 
ALTo memorandumo prezi
dentui turint galvoje paskelb
tą spaudoje pranešimą, kad p. 
Niksonas vyks į Paryžių pa
vaduoti prez. Eisenhovverį, jei 
Viršūnių Konferencija užsitęs 
ilgiau negu savaitę laiko.

Tą pačią dieną, baigdami 
savo žygius Washingtone, pa
reigūnai turėjo pasikalbėjimą 
su šen. Douglas ir kitais žy
mesniais JAV Kongreso na
riais.

Lietuvos Upių Ty
rinėjimai

Energetikos ir elektrotech
nikos instituto Hidroenergijos 
sektorius jau eilę metų ty
rinėja Nemuną ir kitas Lie
tuvos upes, ypač atsižvelgiant 
į tai, kaip jos gali būti pa
naudotos energijai gauti. Pra
eitais metais buvo išleistas 
tų tyrinėjimų pirmasis rin
kinys. Dabar esą baigiama 
antroji dalis, kuri nagrinėja 
Lietuvos upių potencialinius 
resursus. Leidinyje “Nemuno 
nuotaikos” Nemunas nagrinė
jamas smulkiau. Leidinys ne
trukus pasirodysiąs. Čia esą 
nagrinėjami eilės metų Ne
muno stebėjimai ties Smali
ninkais, Lampėdžiais. Biršto
nu. E.

Šių metų gegužės 15 dieną 
minime 40 metų Steigiamojo 
Seimo sukaktį. Steigiamasis 
Seimas — vienintelis Lietuvos 
istorijoje įvykis, nes pirmą 
kartą buvo renkamas visos 
Lietuvos gyventojų demokra
tiniais dėsniais. Jį rinko visi 
Lietuvos piliečiai be sociali
nės padėties, tautybės, lyties 
ir religijos skirtumo. Tas fak
tas, kad ta rinkimų teise pa
sinaudojo apie 90% turinčių 
teisę balsuoti, parodo lietu
vių tautos politinį susiprati
mą ir pribrendimą nepriklau
somam gyvenimui. Musų nau
jausioj istorijos Steigiamasis 
Seimas yra ne tik budingiauh 
sias, bet ir reikšmingiausias 
įvykis.

Steigiamasis Seimas dirbo 
dvejus metus labai sunkiais, 
neramiais ir pavojingais lai
kais. Jam teko tuo metu ir 
atkuriamai valstybei pamatus 
statyti ir ją ginti nuo besi
braunančių priešų. Be to, ir 
Lietuvos viduje tų priešų 
agentai nemaža nerimo ir pa
vojų kėlė. Bet visas tas ne
laimes ir pavojus Steigiama
sis Seimas nugalėjo. Visi ka
rai buvo laimėti, tik savo sos
tinės Vilniaus nepavyko at
gauti iš lenkų.

Baigęs visus karus, Steigia
masis Seimas išgavo iš di
džiųjų valstybių Lietuvos pri
pažinimą ir išrūpino priėmimą 
į Tautų Sąjungą. Jis sutarti
mis nustatė Lietuvai sienas, 
sutvarkė valstybės aparatą, 
išleido lietuvišką pinigą — li
tą, kuris, nepaisant visų išgy
ventų sunkumų, išlaikė savo 
vertę. Steigiamasis Seimas į- 
steigė universitetą, nusėjo vi
są kraštą įvairaus tipo mo
kyklomis ir suorganizavo visa 
tai, kas naujai atkurtai val
stybei buvo reikalinga. Jis 
priėmė konstituciją ir žemės 
reformos įstatymą. Konstitu
cija garantavo piliečiams lai
svę, lygybę, nuosavybės teisę 
ir saugumą, o vyriausias su
verenumo teises sudėjo į tau
tos rankas. Ji pastate valsty
bę ant stiprių teisingumo, de- 
mokratybės ir tikėjimo lais
vės pagrindų. Žemės reforma 
taip sustiprino žemės ūkį, kad 
jis tapo stipriu valstybės eko
nominiu ramsčiu ir gerovės 
šaltiniu.

Bolševikai 1920 m. liepos 
mėn. 12 d. pasirašyta su Lie
tuva sutartimi visiems lai
kams išsižadėjo visų Rusijos 
pretenzijų į Lietuvos žemes. 
Tai jie patvirtino ir nepuoli
mo sutartimi. Tačiau 1940 m. 
birželio mėn. Sovietų Rusija, 
be mažiausios iš Lietuvos pu
sės priežasties, brutaliausiu 
budu įsikišo į Lietuvos vidaus 
reikalus ir iki dantų ginkluo
tomis ir iš anksto paruošto
mis divizijomis okupavo mu
sų tėvynę. Prieš vykdydama 
šį smurtą, Maskva dar 1939 
metais slapta sutartimi su 
Hitleriu buvo perleidusi nacių 
Vokietijai Lietuvos teritorijos 
plotus iki Šešupės, tad bolše
vikai už lietuvių tautos nuga

ros begėdiškai prekiavo musų 
žemėmis.

Bet Maskva savo gėdingus 
smurto darbus pasiryžo įtei
sinti. Tuo tikslu 1940 m. lie
pos mėn. Maskva surežisavo 
Liaudies Seimo rinkimus. Lie
tuvos žmonėms buvo pateik
tas tik vienas pačių bolševikų 
sudarytas kandidatų į Seimą 
sąrašas. Rinkimai vyko visiš
kos nelaisvės sąlygose, be žo
džio, spaudos ir susirinkimo, 
tad rinkikai net nežinojo ko
kius klausimus svarstys ren- 
kamasai Seimas. Prieš rinki
mus keliolika šimtų lietuvių 
buvo suimta be jokios kaltės 
ir į kalėjimus sugrusta.

Vadinamasai “Liaudies Sei
mas”, išrinktas apgaulės, kla
stos ir smurto sąlygose, pildė 
groboniškos Maskvos bolševi
kų norą. Niekas Lietuvoje, iš
skyrus saujelę samdytų agen
tų, nereikalavo LKuvos į Ru
siją įjungimo ir tarybinės 
santvarkos joje įtaisymo, — 
toks nutarimas yra ir pasilie
ka niekinis.

Laisvai išrinkto, jokios pa
šalinės jėgos neprievartauja- 
mo, Steigiamojo Seimo pa
grindinis nutarimas atstatyti 
laisvą, nepriklausomą Lietu
vos valstybę ir šiandien nenu
stoja savo galios. Kova už šį 
siekimą visiems mums priva
loma.

Pati pavergtoji tauta Mas
kvai aktyviai pasipriešinti ne
gali. Ta šventoji pareiga gula 
ant musų, kurie atsidūrėme 
laisvajame pasaulyje. Tą pa
reigą turime atlikti, nesigai
lėdami laiko, pinigo, darbo, 
pasiaukojimo ir pasišventimo.

Lietuvos išlaisvinimo idėjai 
realizuoti, ne tik šios svar
bios Steigiamojo' Seimo 40 
metų sukakties proga, bet ir 
visomis kitomis progomis tu
rime statyti prieš akis šviesų 
Steigiamojo Seimo pavyzdį, jo 
idealus, jo pasigėrėtiną politi
nių grupių vieningumą Lietu
vos gynimo reikaluose, jo pa
siaukojimą savo tautai ir val
stybei, jo demokratiškumą. 
Turime ne tik patys vaduotis 
jo idealais, bet jais maitinti ir 
jaunąją kartą, kuri užima 
musų vietas ir tęs žūtbūtinę 
kovą už savo tėvynės lais
vę ir nepriklausomybę. Visi, 
kaip vienas turime suglausto
mis gretomis rikiuotis prie 
Vliko ir Tautos Fondo, nes jie 
yra tie organai, kurie grumia
si su raudonuoju okupantu ir 
tiesia kelią į laisvąją tėvynę.

Steigiamasis Seimas yra ir 
turi būti lietuviams išeiviams 
šviesus pavyzdys ir kelrodis 
visame musų išeiviškajame 
gyvenime ligi grįžimo į laisvą
ją tėvynę.

Steigiamojo Seimo nariai:
K. Bielinis. J. Biklušas, 
S. Digrys, E. Draugelis, 
M. Galdikienė, I*. Jočys, 
S. Kairys, V. Kasakaitis, 
M. Krupavičius, J. Makauskis, 
J. Pakalka, V. Požėla,
J. Pronskus, V. Sirutavičius,
K. Šaulys, V. Šmulkštys, 
K. Škirpa, V. Vaidotas, 
J. Valaitis, K. Žukas.

Mirė A. Kriaučialis, 
įžymus SLA Veikėjas

Helena Lendraitienė, Anta
no Kriaučialio duktė, iš Wor- 
ter, Mass. telegrama mums 
pranešė, kad gegužės 3 dieną 
mirė jos tėvas Autanas Kriau
čialis. Jis ilgoką laiką gulėjo 
ligoninėje ir jam buvo pada
rytos kelios operacijos, po ku
rių jautėsi geriau, jo sveika
ta buvo sustiprėjus, apleido 
ligoninę ir apsigyveno pas 
dukterį ir žentą Lendraičius, 
kurių namuose gegužės 3 die
ną išsiskyhė iš gyvųjų tarpo 
ant visados. Su atitinkamomis 
iškilmėmis palaidotas gegužės 
7 dieną.

Susivienijimo sekretorius 
dr. M. J. Vinikas Susivieniji
mo vardu pasiuntė velionio 
šeimai užuojautos telegramą. 
Taipgi Susivienijimo vardu 
pasiųsta gėlių prie velionio 
karsto ir, reikalui esant, Juo
zas Krasinskas įpareigotas 
Susivienijimo vardu pareikšti 
atsisveikinimo žodį ir atiduoti 
pagarbą velioniui Krįaučialhir 
už atliktus darbus, o šeimai 
Susivienijimo vardu pareikšti 
užuojautą.

Velionis Antanas Kriaučia
lis buvo ilgametis Susivieniji
mo veikėjas-veteranas, jis šir
dingai dirbo savo mylimai or
ganizacijai ugdydamas ją na
riai, per ilgus metus savo 
kuopos valdyboje ėjo įvairias 
pareigas, dalyvavo keliolikoj 
Susivienijimo seimų, tarnavo 
šeiminėse komisijose, Kontro
lės Komisijoje, buvo SLA an
trosios apskrities pirmininku 
ir kelių vajų organizatorium, 
tai neišsemiamos energijos 
žmogus. Asmenyje Antano 
Kriaučialio Susivienijimas ne
teko įžymaus veikėjo ir pat- 
riotingo lietuvio.

Apie velionį ir jo atliktus 
darbus musų broliškai organi
zacijai parašysime vėliau.

Nubudime likusiai šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

Finansų Sekretorių ir 
Duoklių Kolektorių 

Dėmesiui

Į Centro raštinę ateina už
klausimų apie atlyginimus Fi
nansų Sekretoriams ir Duok
lių Kolektoriams, kuris pa
prastai pradedama mokėti 
kovo mėnesyje, šie išmokėji
mai jau pradėta mokėti, ne
žiūrint kad nepaprastai sku
bus ir neatidėliotini darbai są
ryšyje su Deimantiniu Seimu 
ir Deimantiniu Vajumi yra 
užvertę Centrą.

M. J. VINIKAS, 
SLA sekretorius.

SLA Naujo Vajaus 
Pirmos Kregždės

* SLA paskelbus naują Dei
mantinį Vajų, Susivienijimo 
298 moterų kuopa pirmoji 
į Susivienijimo Centrą pri
siuntė dešimts naujų narių. 
Tai pirmos pavasario kregž
dės atskrido į Centrą šio pa
vasario metu.

Kuri kita kuopa paseks 208

Stambios Nuolaidos Reguliarei Apdraudai 
įsigyti ir Nuostabiai Lengvos Sąlygos Vai
kams ir Jaunuoliams, Suteikia Neribotą 
Galimybę Per Likusias Šešias Savaites 
Sėkmingam Darbui

Kaip jaudinome SLA Deimantinis vajus dabar yra karto
jamas su žymiu praplėtimu. Duodamos įvairios lengvatos yra 
taikomos be jokios išimties visiems nariams, vaikams, jaunuo
liams ir suaugusiems. Laike tų dviejų mėnesių mažomis duok
lėmis yra duodamos ne tik terminuotos apdraudos, bet kartu 
daroma žymi nuolaida, norintiems įsigyti bet kurį reguliarios 
apdraudos skyrių, būtent:

Senas, ar naujas narys, kuris iki liepos
1 dienos, 1960 metų paims reguliarią apdraudą, 
mokės 10 nuošimčių mažesnes duokles.

Reguliarių apdraudos skyrių lenteles matome šio TSVY- 
NES numerio trečiame puslapyje. Nuo duoklių, pažymėtų len
telėse, kiekvienam bus atskaityta 10% tiems, kas laike vajaus 
įsigys bet kurį reguliarios apdraudos skyrių, vadinasi, toks na
rys už savo apdraudą mokės mažesnes duokles.

Kita pažymėtina lengvata yra toji, kad

laike šio vajaus su Non-Medical aplikacija galima 
įsigyti viso gyvenimo apdraudą arba skyrių VI.

Į šį naudingą labai mažų duoklių skyrių nariai yra priima
mi tik pristačius gydytojo duomenis apie savo sveikatos stovį.

Dabar laike vajaus užtenka užpildyt tik Non-Medical aplikaci
ją ir sveikatos tikrinimas pas kuopos daktarą nėra reikalingas. 
Tas padaryta kaip dovana nariams, norintiems palengvintu 
budu įsigyti dar papildomą apdraudą prie tos, kurią jau turi.

Laike vajaus šioji lengvata yra taikoma ir naujai įsirašan
tiems į SLA suaugusiems nariams, o taipgi ir vaikams.

Kas yra reguliarės apdraudos skyriai?

Tai pagrindiniai SLA teikiamų apdraudų skyriai, kurie su
trumpintai vadinasi VI, V2, V3 ir VX skyriais.

PIRMASIS SKYRIUS (VI) .yra viso gyvenimo apdrauda, 
už kurią narys moka duokles per visą savo amžių ir per v^są tą 
laiką jis yra apdraustas. Šis skyrius pasižymi gana mažomis 
duoklėmis. Į jį priimami nariai tik patikrinus, sveikatą pas kuo
pos daktarą, tačiau, kaip minėta, šio vajaus metu daroma 
lengvata ir nariai gali būti priimami užpildžius Non-Medical 
aplikaciją.

ANTRASIS SKYRIUS (V2) taip pat yra viso gyvenimo 

apdrauda, tačiau narys už šią apdraudą duokles moka tik per 
20 metų. Po to narys duoklių nemoka, bet pasilieka ir toliau 
apdraustas pilnai sumai ir visam amžiui.

-TREČIAS SKYRIUS (V3) yra taupomoji apdrauda dvide
šimčiai metų. Praėjus tam laikui pats narys atsiima visą ap
draudos sumą. Tuo budu mokamos duoklės už apdraudą tam
pa pačio nario sutaupomis ir jam pinigai sugrįžta.

KETVIRTAS SKYRIUS (VX) taipat yra taupomoji ap
drauda tik trumpesniam laikui — dešimčiai metų. Po 10 me
tų duoklių mokėjimo pats narys atsiima visą apdraudos sumą, 
kaip kokį indelį iš banko.

Abudu taupomieji skyriai yra ypatingai naudingi vaikams 
ir jauesnio amžiaus nariams.

Kiekviena apdrauda įsigalioja nuo priėmimo į Susivieniji
mą datos, pažymėtos nario apdraudos paliudijime.

Didžiausia Deimantinio Jubiliejaus įdomybė, 
tai specialiai duodama tik šio vajaus laiku 
ypatingai lengvų sąlygų Term Apdrauda.

Vaikų bei jaunosios kartos ir suaugusių prirašymui. Vai
kai gali būti apdrausti Term Apdrauda, nuo gimimo dienos iki 
16 metų ir moka 25 centus už $1,000.00 Term Apdraudos, Jau
nuoliai nuo 16 metų iki 25 metų už $1,000.00 Term Apdraudos 
moka 25 centus į menesį. Visokio amžiaus asmenys gali paimti 
10-čiai metų Term Apdraudą mažomis duoklėmis. Šioje ap- 
draudoje galima apsidrausti iki 70 metų amžiaus, duoklės pa
žymėtos aplikacijoje.

Gegužės ir birželio mėnesiai, tai kiekvieno asmens darby- 
metė, kad Deimantinį Seimą visi sutiktume atatinkama Dei
mantui stiprybe ir kad visi nariai, kurie bus prisidėję prie šio 
darbo gautų tinkamą atlyginimą, dovanas, prizus ir laimėji
mus, kuriuos SLA jums paskyrė.

moterų kuopą ir ją pralenks? 
Pagyvensime ir pamatysime 
kuri kita kuopa prisųs, jei ne 
daugiau, tai bent tokį pat 
skaičių naujų narių šio vajaus 
metu.

Mirė gydytojas A. Didžiu
lis. — Mirė Panevėžio ligoni-

nės gydytojas D. Didžiulis, 
77 metų amžiaus. Caro lai
kais jis buvo kalinamas ir 
tremiamas į Sibirą. Po karo 
buvo kurį laiką Tauragės ap
skrities, vėliau 
sto sveikatos 
riaus vedėju.

Panevėžio mic- 
apsaugos sky-
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PASIŽVALGIUS

Savaitraščio Keleivio 
reikšminga sukaktis

Bostone leidžiamas savait
raštis “Keleivis“ gegužės 1 
dieną suruoštam bankete pa
minėjo 55 metų gyvavimo su
kaktį. Jis buvo pradėtas leis
ti 1905 metais vasario mėn. 9 
dieną. Jo steigėjas ir leidėjas 
buvo A. Žvingilas. Po kiek lai
ko Stasys Michelsonas su 
Jurgiu Gegužiu atpirko iš 
Žvingilo “Keleivį“ ir šių metų 
pradžioj jam suėjo 55 metai, 
bet ta reikšminga sukaktis at
žymėta tik gegužės 1 dieną.

Per ilgus metus laikraštį 
leido aukščiau paminėti du as
mens, pirmasis buvo redak
torium, o antrasis reikalų ve
dėju. Tačiau reikalų vedėjui 
Jurgiui Gegužiui išsiskyrus iš 
gyvųjų tarpo, pasiliko vienas 
Stasys Michelsonas, bet pasi
likus jam vienam, buvo sunku 
atlikti redaktoriaus ir reika
lų vedėjo darbą, jis laikraštį 
perleido Lietuvių Socialistų 
Sąjungai.

Michelsonui pasitraukus iš 
redaktoriaus pareigų, laikraš
tį redagavo J. Januškis, po 
antrojo karo atvykęs į Jung
tines Amerikos Valstybes, o 
dabar redaguoja J. Sonda, ir
gi po karui atvykęs į šį kraš
tą, o Januškis yra -reikalų ve
dėju.

“Keleivis“ laikėsi ir dabar 
laikosi patriotinės demokrati
nės linijos. Tokios pastovios 
linijos laikydamasis, jis per 
55 metus gyvavimo suvaidino 
svarbų vaidmenį skleisdamas 
apšvietą lietuvių tarpe ne tik 
šiame krašte, bet ir Lietuvoje 
carui ją valdant 
somybės metais.

Mes 
“Keleiviui“ 
gyvuoti ir tęsti toliau per 55 
metus dirbamus darbus. Ge
riausios sėkmės.

o——o
Išsiuntinėta Deimantiniam 
Vajui medžiaga

Prasidėjus Specialiam Susi* 
vienijimo Deimantiniam Vajui 
naujų narių telkimui į Susi
vienijimą,

• J. Vinikas 
siuntinėjo 
reikalingą 
narių prirašymui. Vajus pra
sidėjo gegužės pirmą dieną ir 
baigsis birželio 30 dieną. Iš
siuntinėtos įsirašymo aplika
cijos vaikų gyvybės apdrau- 
dai iki 16 metų, jaunuoliams 
įsirašymo aplikacijos nuo 18 
iki 25 metų; suaugusiems įsi
rašymo aplikacijos dešimčiai 
metų Term apdraudai nuo 20 
iki 70 metų amžiaus.

Kartu išsiųstas sekreto
riaus dr. M. J. Viniko laiškas. 
Jis savo laiške plačiai paaiški
na paskelbto Deimantinio Va
jaus reikšmę ir prašo narius 
širdingai padirbėti vajaus me 

dviejų mėnesių laikotarpiu.

ir nepriklau-

tu

linkime 
dar

savaitraščiui
ilgus metus

sekretorius dr. M. 
praeitą savaitę iš- 

visiems nariams 
medžiagą naujų

SLA Reikalai ir Veikla
Susivienijimo Nariams Seneliams 
Gyventi Namų Steigimo Reikalu

Tėvynės Nr. 16 pastebėjau 
J. F. Bacevičiaus rašinį SLA 
nariams seneliams namų stei
gimo reikalu, todėl ir aš no
riu pareikšti savo nuomonę 
tuo pačiu reikalu.

Aš esu visai kitokios nuo
monės, negu brolis J. F. Ba
cevičius. Aš manau, kad to
kis namas Susivienijimui bū
tinai reikalingas, nes senesnio 
amžiaus žmonių musų organi
zacijoj yra nemažai ir jie ei
tų į tokius namus gyventi. Į- 
steigus namus, aš tuojau per- 
sikelčiau į juos gyventi, nors 
aš gyvenu pas tikrą savo 
dukterį, tačiau aš jaučiuosiu 
svetimas, nemoku valgyti, ar
ba geriau pasakius, esu antri
ninkas.

Bet yra ir tokių, kurių tė
vai paliko nemažus turtus — 
namus, ukius ir jie yra uja
mi, o ką bekalbėti apie sveti
mus. O kiek yra pavienių, 
rių niekas nenori, nes jie 
ra sukrovę didelių turtų, 
vena miškuose ir negalėjo 
krauti sau didelių turtų,
turtus krovė ir dabar krauna 
tiems, pas kuriuos jie dirbo 
gaudami ubagišką atlyginimą 
už savo sunkius darbus. Žmo
gus per visą gyvenimą dirba 
dėl kitų, o ant senatvės nega
li turėti nei mažą kambarėlį 
gyvenimui ir baigimui ramiai 
savo senąsias dienas.

Susivienijime yra nemažai 
tokių narių, kurie priklauso 
per desėtkus metų ir sulaukę 
žilos • senatvės neturi kur gy
venti. Todėl mano supratimu 
tokie ilgamečiai Susivienijimo 
nariai turėtų būti aprūpinti, 
namai įsteigti, kad senesnio 
amžiaus organizacijos nariai 
galėtų juose gyventi ir ra
miai, po daugelio metų sunkių 
darbų baigti gyvenimą ant šio 
apvalaus žemės rytulio.

Gerbiamieji, nežiūrint kaip 
Jus mane ir kitus senesnio 
amžiaus žmones pavadintu- 
tėm, bet aš noriu pareikšti

■arti keturius milijonus

✓

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

padidinimo musų broliškos or
ganizacijos šeimos narių skai
čiaus.

Sveikatos Skyrius

kuh 
nė- 
gy- 
su- 
jie

nuomonę pagal savo suprati
mą. Aš manau, jeigu mes ga
lėjome sudėti tokį didelį tur
tą
dolerių, tai mes privalome tu
rėti lygų balsą su kitais. Aš 
gerai žinau, kad Susivieniji
mą įteigė paprasti darbo žmo
nės ir daugelis jų visą gyve
nimą jam nuoširdžiai dirbo ir 
dar daugelis jų dirba, nes 
jiems rūpėjo ir rupi jų įsteig
tos organizacijos augimas. 
Todėl už tuos sudėtus milijo
nus dolerių padėka priklauso 
tiems žmonėms, kurie ją įstei
gė, tai jiems turėtų būti pas
tatyti namai gyventi.

Mano supratimu, Susivieni
jimas galėtų skirti keletą de- 
sėtkų tūkstančių nupirkimui 
kokio nors ūkio tarp miškų ir 
vandens, pastatyti namą su 
kokia 30 kambarų, juos gerai 
įrengti, kur seneliai gyvi bū
dami galėtų ramiai baigti sa
vo gyvenimo dienas, kartas 
nuo karto padirbėdami ką 
nors ūkyje. Aš neabejoju, kad 
senesnio amžiaus žmonės ei
dami į tokius namus gyventi, 
atsineštų ir kiek nors pinigų 
ar gautų pensijas, o tokių na
mų aptarnavimo išlaidų ap
mokėjimui kiekviena kuopa 
galėtų suruošti kokį parengi- 
mėlį ir jo likęs pelnas turėtų 
būti skiriamas namo prižiūrė
jimo išlaidoms apmokėti.

Aš visai neabejoju, kad 
prie Susivienijimo skirtų pini
gų namams įsteigti prisidėtų 
ir jaunesnioji karta, kas daug 
pagelbėtų namus įsteigti ir 
juos užlaikyti, o juose Susi
vienijimo senesnio amžiaus 
nariams butų daug geriau ir 
patogiau gyventi, negu dauge
lis jų dabar gyvena. Todėl 
broliai ir sesės Susivienijimo 
nariai, pagalvokite apie savo 
organizacijos senesnio am
žiaus narius ir įsteikite jiems 
namus, o jie už tai bus jums 
dėkingi.

Stasys Taurinskas.

prezidentu Stasys

Susivienijimo Pirmosios Apskrities 
Suvažiavimui Artėjant

Prieš kiek laiko pastebėjau 
Susivienijimo organe Tėvynė
je apskrities sekretorės pra
nešimą apie pirmosios apskri
ties šaukiamą suvažiavimą. 
Pagal sekretorės pranešimą, 
musų apylinkėje gyvuojančios 
pirmosios apskrities suvažia
vimas įvyks šių metų gegužės 
mėnesio 15 dieną, Lith’s Klu
bo patalpose, 215 North Ma- 
in Street, Shenandoah, Pa.

Nors aš nešiu jokiose pir
mosios apskrities valdybos 
pareigose, o vien tik eilinis 
narys vienos prie pirmosios 
apskrities priklausančioj kuo
poj, bet artėjant apskrities 
suvažiavimui, noriu pridėti 
savo trigrašį ir pareikšti savo 
nuomonę, gal tas pagelbės pa
daryti gausesnį suvažiavimą.

Labai gerai, kad musų ap-

skrities jaunoji sekretorė Je- 
an Gegužytė iš anksto prane
šė apie apskrities suvažiavi
mą, tai kuopos turėjo laiko 
savo susirinkimuose^ tą reika
lą apkalbėti ir išrinkti delega
tus atstovauti jas suvažiavi
me ir dėl to reikia tikėtis 
gausaus delegatų būrio, ypač 
šiuo metu, kada artinasi mu
sų organizacijos seimas, ku
riame bus atžymėta 75 metų 
gyvavimo sukaktis, tai ir ap
skrities suvažiavime tas rei
kalas turės būti apkalbėtas. 
Be seimo reikalų, kurie yra 
pirmoje vietoje, turėsime ap
kalbėti apskrities ir prie jos 
priklausančių kuopų, kaip pa
gyvinti šioje apskrityje 
lą, ypatingai kai eina 
naujų narių telkimui į 
nizaciją. Tiesa, šiuo

Sį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y. .

Senų Žmonių Sveikatos 
Problemos

VIETON ĮŽANGOS

Amerikos lietuviu tautinis gyveni
mas remiamas daugumoj vyresnio am
žiaus senų ateivių pečiais ir nedidelio 
skaičiaus I)P. Čia gimęs lietuvių jauni
mas tik retais atsitikimais parodo tauti
nės dvasios ir .noro dalyvauti lietuvių 
bendruomenes veikloj, jų draugijose, S. 
L. A. ir kt. Nesant prieauglio — jauno 
lietuviško atžalyno papildyt retėjančias 
gretas, lietuvybės nykimas eina nesulai
komai ir atrodo ji neturi ateities šiam 
krašte kur kitos tautos taip gerai tarp
sta. »

Tarp kitko jis rašo:
“SLA vadovybė atsižvelg

dama j Jūsų pageidavimą ir 
norėdama suteikti galimybes 
kiekvienam nariui prisidėti 
prie sukakties minėjimo, nu
tarė Deimantinį Vajų pakar
toti ir naudingesnėmis sąlygo
mis, kartu pritaikant ir neri
botas galimybes ir dovanų 
laimėjimus visiems ŠIA. na
riams’’.

Patenkinkite sekretor i a u s 
prašymą ir per sekamus du 
mėnesius pasistenkite prira
šyti kiek galint daugiau jau
nuolių ir suaugusių narių j 
Susivienijimą.

veix- 
vajai 
orga- 
metu

anglių kasyklų apylinkėje gy
venančių lietuvių skaičius ma
žėja, nes jaunesni, kiek paau
gę apleidžia anglių apylinkes 
ir vyksta į kitus miestus ge
resnių darbų jieškoti, tai ne
galima tikėtis daug naujų na
rių prirašyti, taipgi paskuti
niais keliais metais atvykusie
ji iš anos pusės Atlanto van
denyno musų broliai irgi čia 
neapsigyvena, nes jie nenori 
eiti į kasyklas ir dirbti sun
kius darbus. Bet neatsižvel
giant j tai, pagyvinus veiklą 
apskrities ribose gyvuojančių 
kuopų, visgi kartas nuo karto 
butų galima Įrašyti į organi
zaciją vieną kitą lietuvį ar lie
tuvaitę, o tas prisidėtų prie

Daug ilgamečių veikėjų

Mes savo pįpnojoj apskrity 
turime daug ilgamečių ir ne
nuilstančių veikėjų, kurie per 
ilgus metus dirbo ugdydami 
organizaciją nariais ir turtu. 
Tie veikėjai pėr ilgus metus 
bedirbdami pavargo ir reika
lingi poilsio, bet nesant jau
nesnių, kurie jų vietas užim
tų, savo pradėtąjį darbą tę
sia toliau ir dirba kiek jiems 
jėgos leidžia. Tokiais veikė
jais musų pirmojoj apskrity 
yra: buvęs ilgus metus Susi
vienijimo
Gegužis, jo žmona Anastazija 
ir dukra Jean. Pastaroji yra 
čia gimusi ir augusi, mokslus 
baigusi, tačiau ji eina savo tė
vą pėdomis ir nesišalina nuo 
lietuvių ir lietuviškos veiklos, 
kaip daugelis kitų čia gimu
sių, ji drauge su tėvais daly- 

Ivauja lietuviškoje veikloje. 
Nors ji yra užimta savo kas
dieniniais mokytojos darbais, 
bet suranda laiko ir kitiems 
darbams — 
sekretoriauja pirmojoj ap
skrity ir tas pareigas atlieka 
labai gerai, ką patvirtina jos 
laiku pranešimas kuopoms 
apie busimą apskrities suva
žiavimą. Apskrities ribose gy
vuojančios ir prie apskrities 
priklausančios kuopos gali di
džiuotis turėdami tokią gabią 
ir energingą čia gimusę ir au- 
kusią lietuvaitę sekretore.
Kiti nenuilstanti veikėjai

Apskrityje yra ir daugiau I bai gerai. Jam nėra svetima 
įžymių ir nenuilstančių veikė
jų. Vienas tokių yra P. W. 
Birštonas, buvęs Susivieniji
mo prezidentas. Tiesa, jis be
dirbdamas per ilgus metus 
pavargo ir reikalingas poil
sio. Jis yra apie 90 metų am
žiaus ir dėl tos priežasties 
šiuo metu kiek pasitraukęs iš 
veiklos, tačiau domisi organi
zacijos reikalais ir seka 
veiklą. Tai ilgametis musų 
ganizacijos veteranas, čia 
męs ir augęs, tačiau gyvai 
ka lietuvišką veiklą. Tokių 
žmonių, kokiu yra brolis Birš
tonas, labai mažai yra.

Apskrities pirmininko pa
reigas per ilgus metus eina 
Antanas Staniškis. Tai ener- 
ringas ir nepavaduojamas 
pirmininkas, Jis seka apskri
ties ir visos organizacijos 
veiklą ir labai dažnai, paste
bėjęs kokius nors netikslumus 
apskrityje, padaro pastabas, 
nes jam rupi organizacijos 
reikalai ir jos veikla.

Nemažiau yra užsipelnęs 
pagarbos energingas veikėjas 
Viktoras Visockis, buvęs ap
skrities sekretorius. Jis per 
ilgus metus dirbo ir dabar 
dirba savo broliškai organiza
cijai. Nors jis pasitraukė iš 
apskrities sekretoriaus parei
gų, bet energingai dirba savo 
mieste* gyvuojančioj Susivieni
jimo 23 kuopoj. Jis nepralei
džia nei vieno kuopos susirin
kimo nepranešęs organe apie 
kuopos susirinkimus ar jiems 
praėjus jų pasekmes bei 
svarbesnius nutarimus. Susi
vienijimo 23 kuopos nariai 
gali džiaugtis turėdami savo 
tarpe tokį energingą asmenį, 
kokiu yra Viktoras Visockis.

Negaliu praleisti nepaminė
jęs ir brolį J. Urboną, buvusį 
apskrities sekretorių. Jis yra 
dar. neseno amžiaus ir ener
gingas žmogus, spaudos dar
bininkas, jau seniai dirba or
ganizacijai naudingus darbus. 
Pasitraukęs iš pirmosios ap
skrities sekretoriaus pareigų, 
įsyjungė į SLA. 23 kuopos 
veiklą, jau keliolika metų ei
na kuopos finansų sekreto
riaus pareigas. Jis yra prasi
lavinęs žmogus ir finansų se
kretoriaus pareigas atlieka la- J

jau keletas metų 
pirmojoj

jos 
or- 
gi- 
se-

Pagyvenę žmonės vis daugiau pasi
traukia iš visuomenės gyvenimo ir jie 
lieka tik karšinčiais, rūpinasi tik savo 
amžiaus ir sveikatos problemom.

Todėl ši kartą noriu kiek plačiau 
kalbėti apie senus žmones ir jų reikalus.

----- o-----
Dėl medicinos pažangos musų lai

kais žmogaus gyvenimas tiek pailgėjo, 
kad senų žmonių skaičius tapo žymiai 
didesnis. Taip 1900 metais žmogaus vi-

*

diiitinis amžius Amerikoj (Jt V.) sieke 
47 metų, o 1950 metais pakilo iki 67 m., 
tai yra per pusšimtį vidutinis amžius pa
ilgėjo 20 metų. Per tą laiką gimimai 
atitinkamai nedaugė j o, todėl senių gru
pė dabar yra žymiai skaitlingesnė. 1900 
metais asmenys virš 65 metų amžiaus su
darė 4.1% visų gyventojų, o 1950 metais 
pakilo iki 8.2%, tai yra padvigubėjo. 
Laukiama, kad artimiausiais dešimtme
čiais senų žmonių skaičius (virš 65 me
tų) gali panašiai didėti ir 1980 metais 
pasieks 14.4% visų gyventojų. Toks pat 
priaugimas matomas grupėj žmonių nuo 
45 iki 64 metų amžiaus; 1900 metais jų. 
skaičius sieke 13.7% visų gyventojų, o 
1950 metais jau pakilo iki 20.2%. Todėl 
svarbu pažinti senesnių žmonių sveika
tos problemos. Dėl geresnio sveikotos už
laikymo ir priežiūros daugelis senyvų 
žmonių gali tęsti savo darbą ir materia
liškai būt nepriklausomi. Kiti iš jų at
sistatydina ir gyvena iš savo sutaupą. 
Kai kurie gyvena su savo vaikais arba 
anūkais dalinai arba pilnai jų išlaikomi. 
Daug seneliu ir bobučių lieka, namie su O <7 v
anūkais ir juos prižiūri, kada jų tėvai iš
vyksta į darbą, nes dabartiniais laikais 
daug motinų drauge su jų vyrais priver
stos eit uždarbiauti.

(Bus daugiau) f

ir spauda, jis kartas nuo kar
to, kiek man žinoma, parašo 
ir organui Tėvynei neblogų 
apysakaičių ir kitais klausi
mais.

mo terminui sumokėti, kad 
nelikus suspenduotam. Tai 
kiekvieno nario yra asmeniš
kas reikalas.

Valdylia.

skrities valdyba
Adomas Miliauskas-—

pirmininkas, 
Juozas Maceina— 

sekretorius.’

South Boston, Mass. f
Bus Gražus Parengimas

čionai ne-

suminėtų 
ilgamečių

Yra ir daugiau įžymią veikėjų

Pirmojoj apskrity yra ir 
daugiau įžymių ir nenuilstan
čių ilgamečių veikėjų, bet vi
sus juos, šiame trumpame ra
šiny, neįmanoma suminėti. Jei 
man laikas leis, tai progai pa
sitaikius kitu kartu parašys 
siu apie tuos, kurių 
galiu paminėti.

Vien tik dėl čia 
musų organizacijos
ir nenuilstančių veikėjų, pir
mosios apskrities sekamas su
važiavimas turėtų būti gau
sus delegatais ir našus gerais 
nutarimais. Jei Čia suminėti 
asmens per ilgus metus dirbo 
ir dabar dirba organizacijai, 
tai ir kiti veikėjai, kurie kuo
pose išrinkti delegatais į ap
skrities suvažiavimą, 
lo apleisti jo, jame 
ti ir pasiūlyti gerų 
mų organizacijai
ti. Todėl nei vienas delegatas, 
išrinktas savo kuopos delega
tu dalyvauti suvažiavime, bū
tinai privalo jame dalyvauti.

Ilgametis Narys.

nepriva- 
dalyvau- 
sumany- 
pagerin-

South Boston, Mass.

Susivienijimo 308 Kuo
pos Susirinkimas

Gegužės mėn 21 dieną 6:30 
valandą Sandaros svetainėje, 
So. Bostone, šaukiamas SLA 
308 kuopos narių visuotinas 
susirinkimas. Susirinkime bus 
renkami atstovai į SLA seimą 
ir aptariami kiti 
kalai.

Prašome visus 
rius susirinkime 
Nariai, kuriems
mokėti apd raudos mokestis 
prašomi susirinkime apsimo
kėti.

(Pakartotinai pranešama, kad 
kuopa šiais metais neturi mo
kesčiams rinkti kolektorių, 
tad kiekvienas Susivienijimo 
narys privalo sekti savo na
rio knygutę ir atėjus mokėji-

kuopos rei-

kuopos na- 
dalyvauti. 

yra laikas

Hartford, Conn.

'Dvi SLA kuopos, 328 ir 
365, rengia banketą pagerbti 
savo narius, gražiai pasidar
bavusius Bostone WOOD RA- 
DIO STOTIES KONTESTE. 
Banketas įvyks sekmadienį, 
gegužės 22 dieną, 5:30 valani- 
dą po pietų, 1200 Beacon St. 
Hotel, Brookline. Programoje 
dalyvaus Antanas Gustaitis ir 
kiti.

Visi SLA 328 ir 365 kuopų 
nariai ir bendrai visi lietuviai 
maloniai kviečiami kogausiau- 
siai dalyvauti šiame puikiame 
parengime.

Bilietai ($5.00) rezervuoja
mi nevėliau gegužės 15 die
nos. Norintieji dalyvauti pra
šomi skambinti: AV 2-7125 
arba JA 2-9183.

Rengimo Komitetas.

SLA 124 Kuopos Piknikas 
Bus Birželio 5 Dieną

Wilkes Barre, Pa.

SLA 7-to ji Apskritis 
Rengia Pikniką

Sekmadienį, gegužės 15 die
ną San Souci parke, prie di
džiojo stando, SLA 7-toji ap
skritis rengia pikniką, geguži
nę, išvyką. Galima sakyti, 
kad šią vasarą, bus pirmutinė 
gegužinė šiame gražiame pan
ke. Bus skanių lietuviškų deš
rų ir “pirogis”, kuriuos paga
mins 115 kuopos narė Marė 
Urbonienė, valgių gaminimo 
specialistė.

Tėvai, kurie turite vaiku
čių, nepalikit namie, nes vai
kučiams yra įrengta parke vi
sokių visokiausių “zo'bovų” ir 
pasivažinėjimų.

Kuriems yra nusibodęs 
ibiaurus žiemos oras, atva
žiuokit gegužės 15 dieną į 
San Souci parką, ten sueisit 
senus savo bičiulius ir pažįs
tamus.

Kviečia visus SLA 7-tos ap-

Pirmas šiais metais pikni
kas birželio 5 dieną. Jį rengia 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 124 kuopa, Lietuvių 
Parke, East Hartford, Conn. 
Tai pirmas piknikas Conn. 
valstijoj šiais metais, tai vi
siems čia gyvenantiems lietu
viams bus gera proga daly
vauti šiame piknike ir po il
gos žiemos tyrame ore pralei
sti laiką. Parkas labai gražus, 
ant kranto Conn. upės.

čia suvažiavę lietuviai iš 
Manchester, New Britam, 
New Haven ir kitų Conn. val
stijoj miestų galės linksmai 
praleisti laiką ir arčiau vienas 
su kitu susipažinti. Tai bus 
vienas iš gražiausių piknikų, 
kokie kada nors buvo Conn. 
valstijoj. Bus svečių ir iš toli
mesnių kolonijų.

Visus nuoširdžiai kviečia 
piknike dalyvauti SLA 124 
kuopos valdyba:

Pirmininkas Baznauskas, 
Vice pirm. K. Kadžiulis, 
Sekretoriai A. Luckus ir

J. Dikenas, 
Iždininkas B. Vedeilds.

Lietuvoj Mirė J. Va 
nagas-Simonaitis

Kaune, savo namuose Per
kūno alėjoje vasario mėnesį 
mirė žinomas visuomeninin
kas Juozas Vanagas-Simonsi
tis, eidamas 86 metus. Nepri
klausomoje Lietuvoje buvo ei
lės organizacijų darbuotojas 
ir visose aktyviai pasireikš
davo. Tarnavo Žemės ūkio 
ministerijoje. 'Buvo Lietuvos 
Banko ir Žemės Banko kot> 
trolės komisijų narys. Ypač 
daug padėdavo mokslus ei
nančiam jaunimui.



SLA Deimantinio Vajaus Darbuotojų 
DĖMESIUI

PAVASARIS SLA 6-sios Apskrities Suvažiavimas

Šiame ‘‘Tėvynės” numeryje spausdiname specialią 
Mokesčiu Lentele. Joje nurodvta visu skyrių tegul ia- 
rios apdraudą duokles. Vajaus metu, tai yra iki liepos 
1 d., 1960 m., su Nun-Medical aplikacija1 užsirašius bet 
kurio skyriaus apdraudą, duodama 10 nuošimčiu nuolai
dos nuo duoklių, pažymėtu tose lentelese.

Suaugusiems nariams TERMINUOTOS AP
DRAUDOS duoklių pavyzdžiai yra nurodyti pačiose 
aplikacijose. Esant reikalui, terminuotos apdraudos 
duoklės kiekvieno atskiro meto galima sužinoti kuopose, 
pas organizatorius ir SLA raštinėje.
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SPECIALUS SLA DEIMANTINIAM VAJUI

MOKESČIŲ LENTELES
NON-MEDICAL SKYRIŲ VI, V2, V3 IR VX

$1,000.00 Apdraudos

SPEC1AL RATE TABLES
DIAMOND JUBILEE MEMBEIiSHIP DEIVE

FOR NON-MEDICAL CLASSES VI, V2, V3 AND VX
For $1,000.00 of Insurance

Koks tai džiaugsmas, malonumas, 
Kaid pavasaris atėjo, 
Žiema karčiai atsiduso
Ir j šiaurę .nubildėjo,

Nepamiršom, kaip čia buvo,
Kokias pinkles jinai darė,
Haitis spaudė, kiek galėjo,
Vėjas kalnus sniego varė.

Bet, saulutė pasikėlė—
Atsibudo visa žemė
Iš aruodo stebuklingo 
Paslaptingų jėgą semia.

Kai saulutė pasikėlė—
Jaučia mažas net grūdelis,
Palei gluosnį augalotą 
Kruopščiai .dirba jau bitelės.

Kaip kilimas, žalios pievos, 
(lėlės, krūmai, sodai žydi, 
Ir lakštingala saulutė 
Savo giesmėmis palydi.

Sof i ja Amhrazei 'ičion a

Praėjusį sekmadienį, balan
džio 24 dieną Lietuvių Audi
torijoje 
Lietuvių 
Chicagos 
mas.

įvyko Susivienijimo
Amerikoje 6-sios 

apskrities suvažiavi-
nebeturėtų mokėti

IŠVYKIMAS SVETURAge—Amžius; M—Monthly, Mėnesiui; A—Annual, Metams
Age VI V2 V3 vx

M A M A M A M A
i .83 9.35 1.55 18.02 4.53 52.23 9.74 108.27
2 .86 9.64 1.60 18.45 4.54 52.37 9.74 108.27
3 .88 9.93 1.64 18.93 4.55 52.50 9.74 108.27
4 .91 10.23 1.68 19.41 4.56 52.66 9.74 108.27
6 .94 10.55 1.73 19.94 4.58 52.81 9.74 108.27

6 .97 10.89 1.78 20.47 4.60 52.99 9.74 108.27
7 .99 11.25 1.82 21.03 4.61 53.18 9.74 108.27
8 1.03 11.64 1.87 21.63 4.64 53.40 9.75 108.28
9 1.06 12.03 1.93 22.26 4.65 53.65 9.75 108.32

10 1.10 12.39 1.98 22.77 4.66 53.76 9.75 108.38

11 1.13 12.76 2.03 23.31 4.67 53.89 9.76 108.47
12 1.16 13.15 2.06 23.87 4.70 54.05 9.77 108.57
13 1.20 13.44 2.12 24.45 4.71 54.20 9.78 108.63
14 1.24 13.96 2.16 25.03 4.71 54.33 9.78 108.72
15 1.27 14.39 2.22 25.63 4.72 54.50 9.79 108.80

16 1.49 16.38 2.57 28.53 4.65 51.62 9.81 108.89
17 1.51 16.80 2.62 29.08 4.66 51.71 9.81 108.96
18 1.56 17.24 2.67 29.65 4.67 51.81 9.82 109.08
19 1.60 17.70 2.73 30.23 4.68 51.93 9.83 109.17
20 1.64 18.18 2.78 30.83 4.69 52.04 9.84 109.29

21 1.68 18.68 2.83 31.44 4.70 52.14 9.85 109.39
22 1.74 19.21 2.89 32.07 4.71 52.28 9.86 109.51
23 1.78 19.75 2.95 32.72 4.72 52.42 9.87 109.64
29 2.12 23.55 3.33 36.98 4.82 53.50 9.95 110.54
25 1.89 20.90 3.07 34.06 4.75 52.73 9.90 109.90

26 1.95 21.53 3.13 34.77 4.77 52.91 9.91 110.05
27 • 2.00 22.17 3.20 35.48 4.78 53.09 9.92 110.20
28 ’ • 2.06 22.85 3.26 36.22 . 4.80 53.29 9.94 110.36
29 2.12 23.55 3.33 36.98 4.82 53.50 9.95 110.54
30 2.19 24.29 3.40 37.76 4.84 53.73 9.97 110.72

31 2.27 25.06 3.48 38.56 4.86 53.98 9.99 110.92
32 2.33 25.87 3.55 39.39 4.89 54.25 10.00 111.12
33 2.41 26.72 3.63 40.24 4.91 54.54 10.03 111.34
34 2.49 27.60 3.70 41.11 4.94 54.85 10.05 111.57
35 2.57 28.54 3.79 42.03 4.97 55.18 10.07 111.82

36 2.66 29.51 3.87 42.96 5.00 55.55 10.09 112.09
37 2.75 30.54 3.96 43.93 5.04 55.95 10.12 112.38
38 2.85 31.61 4.05 44.93 5.08 56.37 10.15 112.68
39 2.95 32.75 4.14 45.96 5.12 56.83 10.18 113.01
40 3.06 33.94 4.24 47.04 5.16 57.33 10.21 113.36

41 3.17 35.19 4.34 48.15 5.21 57.87 10.24 113.73
42 3.29 36.50 4.44 49.31 5.27 58.49 10.28 114.14
43 3.41 37.88 4.55 50.52 5.32 59.10 10.32 114.57
44 3.54 39.34 4.66 51.77 5.39 59.80 10.36 115.04
45 3.69 40.88 4.78 53.09 5.45 60.55 10.40 115.55

46 3.83 42.49 4.91 54.46 5.53 61.37 10.45 116.09
47 3.98 44.20 5.04 55.89 5.61 62.25 10.51 116.68
48 4.15 46.00 5.17 57.40 5.69 63.22 10.56 117.32
49 4.31 47.91 5.31 58.98 5.79 64.27 10.63 118.00
60 4.50 49.92 5.46 60.65 5.89 65.41 10.69 118.75

51 4.69 52.04 5.62 62.39 6.15 68.00 10.76 119.55
52 4.90 54.29 5.79 64.25 6.27 69.38 10.84 120.43
53 5.10 56.66 5.96 66.21 6.40 72.54 11.02 122.40
54 5.34 59.18 6.15 68.30 6.56 72.54 11.02 122.40
55 5.58 61.85 6.35 70.50 6.71 74.33 11.11 123.53

56 5.83 64.68 6.57 72.85 6.89 76.28 11.23 124.75
57 6.09 67.68 6.79 75.36 7.08 78.41 11.35 126.07
58 6.38 70.86 7.03 78.05 7.29 80.73 11.47 127.51
59 6.69 74.24 7.28 80.91 7.51 83.25 11.62 129.08
60 7.01 77.84 7.57 83.97 7.77 86.00 11.77 130.80

Apkaitykite 10% nuo šiose lentelėse nurodytų mokesčių
Gegužės ir Birželio mėn. tiktai.

Deduct 10% from rates shown in these tables during May 
and June only.

Karui prasidėjs, prieš grį
žimą komunistams, gyveni
mas užmirė ir užstojo sle
gianti tyla, kokia būna pa
prastai prieš didelę audrą. 
Po didelių abejojimų ir tar
pusaviu ginčų, ar bėgt, ar 
pasilikt, pasiryžom dėl išgel
bėjimo gyvybės, kartu su ki
tais lietuviais, apleisti savo 
tėvynę.

O, Dieve brangus, kaip yra 
sunku bėgt iš savo krašto, iš 
savo namų, kur gimei ir už
augai! Atsimenu tą dieną, 
kaip šiandien.

Apleidom namą 5 vai. po 
pietų. Saulutė dar nesileido, 
bet jau buvo pavakaris ir jois 
spinduliai maloniai šildė ir 
glamonėjo. Kaunas buvo pa
našus į skruzdėlyną, kuomet 
priešas į jį įsiveržė ir viską 
suardė, judėjo, virė, bet jau 
negalėjai sutikti pažįstamo 
veido. Miestą užplundė koks 
tai svetimas elementas, bai
sus, nešvarus, apdriskęs, su 
svetamais, laukiniai-žiauriais,
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bruožais veido. Iš kur jie taip 
greit ir atsirado?!...

Kad iš gailesčio netruktų 
širdis, bijojau apsisukt pažiū
rėt paskutinį kartą į savo na
mus, į sodą, kur žydėjo ro
žės, bet, kuomet ant kampo 
gatvės neiškenčiau ir visgi at
sisukau, pamačiau driskius, 
jau kraustančius iš namo bal
dus. O imti buvo ką: ąžuoli
niai stalai, spintos, veidro
džiai, minkštos kėdės, indai, 
drabužiai... Jog tą viską rei
kėjo uždirbt, likę po pirman 
karui be marškinių ir radę 
tik tuščią vietą. Gaila, bet, 
ne! Gelbėt gyvybę, nesustot, 
bėgt toliau ir toliau į pasau
lį, nors ten, kur nekančia, 
kur bombos krinta ant gal
vos kad tik 
žvėrėjusiais

Traukinys 
jo išeit 6 
Stoty; buvo

Ligšiolinis apskrities pirmi
ninkas dr. A. Motvidas susi
rinkimą atidarė 2:30 valandą 
po pietų naujuoju laiku. Pa
sakęs įžanginę atidarymo pra
kalbą, pirmininkas paskyrė 
mandatų komisiją iš 2 narių: 
Kučinskas ir Laurutanas iš 
Roselando. Rezoliucijų komi- 
sijon paskyrė M. Gudelį, K. 
Čepuką ir A. Vaitkevičių. Bal
sų skaitymo komisija: K. 
Katkevičienė, p. Lubinienė ir 
Mrs. Jagella. Sekretoriaus pa
dėjėju paskyrė P. Bružą.

Mandatų komisijai betikri- 
nant mandatus, pirmininkas 
paprašė keletą atstovų pasa
kyti žodį. Nora Gugienė ke
liais žodžiais pasidžiaugė gau
siu SLA apskrities suvažiavi
mu, bet taupydama laiką 
plačiau nekalbėjo. E. Miku- 
žiutė ragino jaunuolius daly
vauti SLA konteste ir dei
mantiniame SLA Seime, kurs 
įvyks liepos 11 dieną Pitts- 
burghe.

rios kitos apdraudos organi
zacijos, turėtų įvesti praktiką, 
kad narys sulaukęs tam tikro 
amžiaus
mokesčio. Čia vėl pirminin
kas, kaip įstatymų žinovas, 
pastebėjo, kad tatai yra klau
simas, kurs šiam susirinkimui 
nepriklauso, todėl čia nebus 
svarstomas.
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Toliau eina sumanymas S. 
L. A. Seimus šaukti kas trys 
ar 4 metai. Pasisakius vienam 
kitam, daugiau balsų gavo 
nusistatymas palikti kaip se
niau buvo. Nutarta turėti ap
skrities susirinkimus du kar
tu per metus. Kiekviena kuo
pa moka po $3.00 kasmet į 
apskrities iždą.

Mandatų komisija pranešė, 
kad delegatų dalyvauja 
13 kuopų, 49 delegatai.

Suvažiavimas nustatė, 
apskrities valdyba neturi 
sės daryti išlaidų daugiau 
kaip 50 dolerių metų laike, 
ir kad apskrities valdyba turi 
rūpintis, kad Chicagoje butų 
įsteigti Tautos namai.
Rinkimai

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje pirmosios apskr i t i e s 
suvažiavimas įvyks šių metų 
gegužės mėnesio 15 dieną, 
sekmadienį, Lith’s Klubo pa
talpose, 215 North Main St., 
Shenandoah, Pa., pirmą va
landą po pietų. Apskrities se
kretorė prašo visas apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti delegatus ir įpareigo
ti juos dalyvauti suvažiavime. 
Patenkinkite sekretorės pra
šymą, pasiųskite delegatus į 
suvažiavimą.

nuo

Laiškų iš Amerikos Savaitės Dešimtmetis
Kristopo Kolumbo 

Ispanijos karalienei Izabelei 
buvo pirmieji, davę žinias Se- 
nejam Pasauliui iš Naujojo. 
Nuo to laiko laiškai iš Naujo
jo Pasaulio apie Ameriką pa
virto milžinišku kalnu. Perei
tais metais apie 400 milijonų 
laiškų buvo amerikiečių nu
siųstų į užsienius. Dauguma 
šių laiškų yra asmeniškos ži
nios musų draugams ir gimi
nėms užsienyje, kuriuos mes 
matom retai, o gal ir niekad. 
Ką mes pasakojame savo laiš
kuose gal ir neįdomina sve
timųjų, tačiau jie yra draugų 
ir giminių skaitomi su dideliu 
dėmesiu.

Iš tikrųjų, žodžiuose, rašy
tuose draugo draugui, šei
mos šeimai, gludi gilaus įsi
tikinimo. Laiškų galios įrody
mui reikia tik prisiminti, kad 
ta milžiniška emigracijos į šį 
kraštą banga buvo daugiau
sia stimuliuojama laiškų tų

laiškai ) asmenų, kurie patys atvyko 
į Ameriką ir rado vertu ap
rašyti gyvenimą joje savo
laiškuose. Net kai rašome 
apie save, savo vaikus, dar
bus, bendruomenę, mes duo
dame daugiau, negu tik ap
žvalgą apie musų asmeniškus 
dalykus, ir tai laiškuose pa
sidaro aprašymu apie Ameri
ka bendrai. Pasakojimas apie 
Ameriką yra kiekvieno žmo
gaus aprašymas apie papras
tus kasdieninius dalykus, ku
rie duoda prasmę amerikietiš
kam gyvenimo budui. Kitais 
žodžiais, aprašymas apie A- 
meriką yra tai, kuo mes, žmo
nės, tikime ir dėl ko dirbame 
namie ir užsieny — tai gali 
būti vadinama musų demo
kratiškų įsitikinimų pagrin
dais. Vyrai ir moterys kituo
se kraštuose nori žinoti, kad 
Amerika dirba dėl taikos, kad 
Amerika tiki į laisvę, kad 
Amerika palaiko žmogaus 
vertę, kad Amerika siekia ge-

neausitikt su su- 
rusais.

siekius 
papra- 
tokios 
oficia-

ro visiems žmonėms.
Kiekvienas iš musų gali pa

brėžti šiuos Amerikos 
musų laiškuose. Musų 
stas liudijimas turi 
reikšmės, kuriai joks
lūs pasisakymas negali pri
lygti. Todėl mažu, bet reikšr 
mingu, budu musų kiekvienas 
laiškas į užsienį prisideda prie 
didesnio musų krašto suprati
mo ir prie geresnių pasaulinių 
santykių. Pasakodami apie1 
Amerikos gyvenimą ir atitai
sydami neteisingus įspūdžius, 
mes pasidarysime kalbėtojais 
už Jungtines Amerikos Val
stybes. ■

Šiemet sueina Laiškų iš 
Amerikos Savaitės dešimtme
tis, ir tai yra geras laikas 
sutvarkyti musų užsienietiš
ką korespondenciją. Kaip pre
zidentas Eisenhoweris pasa
kė: “Per laiškų iš Amerikos 
Savaitę musų piliečams bus 
priminta apie jų rankose ir 
širdyse glūdinčią galią ku
riant taikingą pasaulį. Jų lai
škai yra gero jėga ir akstinu, 
kad daugiau amerikiečių ra
šys laiškus savo draugams į 
užsienį”.

Brošiūrą su sugestijomis 
asmenims, rašantiems į užsie
nį, “Jus Taip Pat kalbote 
Amerikos Labui” galima gau
ti American Council for Na
tionalities Service įstaigoje. 
Ją galima taip pat užsisakyti 
veltui, kreipiantis į šią orga
nizaciją adresu: 20 West 
40-th St., New York 18, N. 
Y. ši šešių puslapių brošiūra 
duoda paprastas ir praktiš
kas sugestijas, kaip laiškai iš 
Amerikos gali prisidėti prie 
tarptautinio susipratimo ir 
geros valios

American Council.

į Vokietiją turė- 
valandą vakare, 

tiek bėgančių 
žmonių, kad nebūtų kur nei 
obuoliui nukrist. Ilgai niekur 
nevažiavau iš Kauno, ir taip 
man pasidarė baisu atsiplėšt 
nuo gimtos pastogės, kad jau 
norėjau atsiduot Dievo valiai 
ir likimui ir grįžt atgal, bet, 
tuo pačiu momentu, sustaugė 
sirena, pranešdama bombar
davimą. Virš stoties jau ūžė 
bolševikų aeroplanai, 
metėsi į stoties rūsį, 
buvo toks mažas, kad, 
įsi, užspaus tave ir be 
bardavimo. Viršuj 
aeroplanai, o apačioj kanki
nosi nelaimingieji Lietuvos 
žmonės. Ir už ką? Mes karo 
nepradėjom ir niekam nepa- 
darėm blogo, o turim bėgt iš 
savo krašto, kast okupan
tams apkasus ir mirt jei ne 
nuo bado, tai nuo bombų.

Per visą trumpą liepos nak
tį tęsėsi bombardavimas, bet 
žmonėms neatnešė žalos. Kuo
met išaušo ir alarmas buvo 
atšauktas, visi, pažaliavę nuo 
nakties be miego ir baimės, 
išlindo iš skiepo ir metėsi prie 
traukinio, kuris stovėjo prie 
stoties perono. Dabar visi no
rėjo tik vieno: negrįžt, bet, 
kaip galima greičiau, pasi
traukt nuo mielojo, bet ir bai
saus rubežiaus.

Už kelių minučių traukinys 
sujudo ir štai, jau nešasi pro 
šalį namų, bažnyčių, medžių, 
gatvių, dingsta iš akių ir Ne
munas su savo kabančiais til
tais. Traukinys išėjo į laukus 
ir, apie vidurdienį, pamatėme 
rubežių,, 
Lietuvos 
(jos.

Sudiev, 
gal būt, ant visados!...

Sofija Ambrazevičienė.

suvažia-

daug 
toliau

Devei-

Visi 
kuris 
rodė- 
bom- 

siautė

upeliuką, skiriantį 
žemę nuo Vokieti-

I

brangioji tėvyne,

Visi Susivienijimo nariai ir 
narės dalyvaukite Deimanti
niame Vajuje ir laimėkite ver
tingas dovanas.

Protokolo skaitymas
Praeito apskrities 

vimo iš 1958 metų protokolą 
skaitė SLA 6 apskrities vai
dybos sekretorė p-lė Norkiu- 
tė. Prie šio punkto pirminin
kas dr. Montvidas padarė pa
stabą: kad protokolas esąs 
negerai surašytas, nepažymė
ta išlaidos ir pinigų pervedi
mas.

Toliau SLA apskrities pir
mininkas duoda savo metinės 
veiklos raportą, kalba ilgai 
pastebėdamas, kad kiti SLA 
apskričiai laiko savo suvažia
vimus kasmet, tai kodėl mes 
neturėjome metinių suvažiavi
mų.

Vice pirmininkas K. Mačiu
kas kalba trumpai pastebėda
mas, kad pirmininkas viską 
pasakė ir (jam nedaug kas be
lieka pridėti.

Sekretorė Norkiutė 
nekalbėjo, tik atsisakė 
būti sekretore.

Organizatorius K. P.
kis taip pat trumpai tekalbė
jo, tik padarė pastabą dėl pir
mininko pareiškimo, esą pro
tokolas negerai surašytas, 
jog šį reikalą reikėjo sutvar
kyti anksčiau, nes tam turė
jo pakankamai laiko, bet pir
mininkas pasakė, kad jis nei
siąs iš anksto protokolų jieš- 
koti.

Toliau buvo paprašytas 
daktaras kvotėjas dr. S. Bie
žis. Dr. Biežis kalba trumpai. 
Po jo vėl kalba dr. Montvi
das, kaip Įstatų Komisijos 
pirmininką^. Jis priminė, kad 
taupydamas Susivienijimo tur
tą pakvietė prezidentą Dargį 
atvykti į Chicagą pasitari
mams, nes trys komisijos

> riai gyvena vietoje čia 
Chicagoje.
Prezidento Dargio žodis

Pakviestas! kalbėti SLA 
prezidentas Povilas Dargis. 
Jo kalba buvo įdomi, visa 
apie SLA reikalus ir jo paty
rimus važinėjant po kolonijas. 
Baigdamas visus kvietė atva
žiuoti į Deimantinį Seimą 
Pittsburghe, užtikrin damas 
visiems žemaitišką vaišingu
mą.

Toliau buvo perskaitytos ir 
priimtos dvi rezoliucijos, pir
moji Lietuvos reikalais ir an
tra — kvietimas visas sroves 
į vienybę.

K. Katkevičienė iškėlė su
manymą, kad SLA Pildomoji 
Taryba pastatytų .Chicagoje 
tautos namus. Tuo reikalu 
vienas kitas pasakė savo nuo
monę ir dr. Biežis užtikrino, 
kad Pildomoji 
rūpinasi.

K. čepukas 
Susivienijimas,

na- 
pat

Taryba tuomi

pasiūlė, kad ir 
kaip kai ku-
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apskrities

garbės

iždininkas,

Slaptu balsavimu į SLA 
apskrities valdybą išrinkti:

K. Mačiukas — 
pirmininkas,

Dr. A. Montvidas 
pirminnikas,

A. Vaitkevičius — vice pir
mininkas,

P. Bružas — sekretorius,
M. Gudelis
A. L. Matulis — organiza

torius. v
Suvažiavimas baigėsi 6 va

landą ir delegatai sėdo prie 
draugiško stalo pasistiprinti. 
Skanus užkandžiai buvo pa
gaminti Liet. Auditorijos val
dytojo p. Jono Malioriaus ir 
jo štabo. Delegatams ir sve
čiams vakarienę fundino dr. 
A. Montvidas, puikiai ištesė
damas savo pažadą, duotą iš 
anksto.

Po puikios ir jaukios vaka
rienės dalyviai patenkinti iš
siskirstė (Naujienos).

Dalyvis.

Hartford, Conn. — Susivie
nijimo 124 kuopos rengiama 
gegužinė-piknikas įvyks šių 
metų birželio mėn. 5 dieną, 
gražiam Lietuvių Parke, East 
Hartford, Conn. Kuopos val
dyba kviečia visus kuopos na
rius, apylinkėse gyvuojančių 
kuopų narius ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti gegužinėje ir links
mai laiką praleisti tyrame 
pavasario ore.

Easton, Pa. — Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 342 
kuopos rengiama gegužinė- 
piknikas įvyks gegužės mėn. 
29 dieną, Jono Katinio ūkyje, 
Country Club Road. Rengėjai 
kviečia kuopos narius ir visus 
geros valios lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti į gegužinę 
ir tyrame ore po žaliuojant- 
čiais medžiais linksmai laiką 
praleisti ir arčiau vieni su ki
tais susipažinti.

.. ■■■O—*
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje septintos apskrities ge
gužinė-piknikas įvyks gegužės 
mėn. 15 dieną, Sans Souci 
parke prie didelio stando. Ap
skrities valdyba, kurį ruošia 
gegužinę, prašo visus Susivie
nijimo narius ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
jau dabar pradėt ruoštis prie 
gegužinės ir joje dalyvauti. 
Patenkinkite apskrities valdy
bos prašymą.

—o—
Akron, Ohio — Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje 198- 
354 kuopos rengiama geguži
nė įvyks liepos mėnesio 3 die
ną, Stanley Lucas sodyboje. 
Rengėjai prašo visus kuopos 
narius ir visus geros valios 
lietuvius ir lietuvaites jau da
bar pradėt ruoštis prie gegu
žinės ir joje dalyvauti liepos 
3 dieną.

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 1:30 iki 2:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisves Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniais 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CHICAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas ryt< 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien:o iW 
penktadienio; šeštadien:o rytą nuo 10:30 iki 114os; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

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

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

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies. Vedėjas Ralph Va
latka, 15756 Lesure Avenue, Detroit 27, Mich. Telefonas 
BRroadway 3-2224.
Iš WJLB stoties 1400 k. šeštadieniais nuo 3:30 iki 4:00 
valandai po pietų.

HARTFORD^ CONN., Lietuvių Radio Valanda* Vedėjas J 
Pejkaitis.
60 Lincoln Street, Hartford, Conn 
WP0P—-1410 kilocycles. Sekmadieniais nuo 11:30 iki 
12:30 vai. po pietų.

NEW YORK — NEW L fuvfrl EY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi
jas Jack Štokas.
1264 White St., HSUside, N. J. Ta!. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. Šeštadieniais 4^00-5:00 v. p. J

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, OAL. Lietuviško# Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AKaninster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:30 

1:00 vai. po plotų.
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Iš kairės į dešinę priešaky sėdi: P-lė Tafilė Kiskonytė, 
V. Sidzikauskas, J. Audėnas; toliau matosi Springauskas, B. 
Spudienė, Valatka, P. Dagys, A. Valatkienė, J. Trečiokie
nė, J. Šileikis, J. Petrėnas ir kt.

New York, N. Y.

MOTERŲ VIENYBES PA
VASARINIAI ŠOKIAI

Moterų Vienybė kiekvienų 
metų pavasarį suruošia šo
kius. Šiemet tokio pat pobū
džio 26-ji pavasariniai šokiai 
įvyks birželio mėn. 4 dieną, 
šeštadienio vakare, 9 valandą, 
Hotel Warwick, 65 West 54 
Street, New Yorke.

Be paprastų šokių, bus šo
kių kontestas su dovanomis ir 
vaišės.

Moterų Vienybės moterys 
moka priimti svečius ir tin
kamai juos pavaišinti, todėl 
jos kviečia visus geros valios 
lietuvius ir lietuvaites daly
vauti šių metų šokiuose ir už
tikrina, kad visi atsilankiusieji 
bus patenkinti. Tai bus pas
kutinis šių metų pavasarį šo
kių vakaras, kuriame prieš 
artėjantį vasaros sezoną da
lyviai ir dalyvės galės links
mai laiką praleisti, smagiai 
pasišokti ir užbaigti svetainė
se parengimų sezoną. Lai visi 
keliai ir visus veda į Moterų 
Vienybės pavasarinių šokių 
vakarą birželio mėn. 4 dieną.

Moterų Draugas.

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Tautinių šokių 
Grupės Koncertas

New Yorko Lietuvių Tauti
nių Šokių grupės dešimties 
metų veiklos paminėjimas į- 
vyks šių metų gegužės mėn. 
15 dieną, šį sekmadienį, 5 va
landą po pietų, Schwaben 
Hali, 474 Knickerbocker Ave
nue, Brooklyne.

Rengėjai kviečia visus Bro- 
lyne ir apylinkėse gyvenan
čius lietuvius ir lietuvaites da
lyvauti šiame Lietuvių Tau
tinių Šokių grupės parengime 
ir pamatyti gražius lietuviš
kus šokius, o savo atsilanky
mu paremsite šokių grupę ir 
priduosite daugiau energijos 
grupėj dalyvaujantiems jau
nuoliams ir jaunuolėms.

Iki pasimatymo gegužės 15 
dieną tautinių šokių grupės, 
parengime. Kep.

Detroit, Michigan

Lietuviška Radio Valandėlė

Malonu priminti detroitie- 
čiams Tėvynės skaitytojams, 
kad lietuviška radijo valandė*- 
lė, vadinama Lithuanian Ma- 
iodies, vedama p. Ralph Va- 
laktos, po kelių savaičių per
traukos, vėl linksmina detrio- 
tiečius, tik dabar tiesiog iš 
Detroito, visiems nuo seniai 
priprastos stoties, tik geres
niu laiku, negu buvo pirmiau. 
Pirmas programas iš minimos 
stoties įvyko balandžio 23 
dieną, šeštadienį, nuo 3:30 iki 
4:00 valandai po pietų, iš 
WJL*B stoties Detroite, ban
ga 1400 k., ir nuo dabar kas 
šeštadienį bus girdima tuo 
pačiu laiku. Kiek teko nugir
sti, sutartis su stočia yra pa

daryta 5 metams iš karto. 
Taip ir reikia, nes lietuviai 
nėra kuo nors prastesni, kad 
juos butų galima stumdyti.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje nariai ir Tėvynės skai
tytojai, reikalui esant pa
žvelkite į Tėvynėje skelbia
mas Radijo Programas, ten 
rasite visas jums reikalingas 
informacijas, vedėjo Ralph 
Valatkos adresą ir telefoną, 
laikas nuo laiko jus išgirsite 
per radijo šiokių tokių žinu
čių ir apie musų Susivieniji
mą.

SLA Narė ir Radio 
Klausytoja.

Atviras Laiškas Tiems, 
Kurie Myli Skaityti Ko
respondencijas iš New 

Britain, Conn.

Sueinu daugelį vietos TĖ
VYNĖS skaitytojų, kurie ma
ne bara ir klausia, kodėl aš 
paskutiniais laikais mažai ra
šau korespondencijų? Į tokius 
klausimus aš noriu atsakyti 
ir paaiškinti.

Kaip daugeliui žinoma, ma
ne ištiko ugnies nelaimė pra
eitų metų rugsėjo 15 dieną, ir 
dėl tos priežasties prisiėjo 
man išbūti ligoninėje 3 mėne
sius ir 12 dienų. Todėl ir ne
rašiau korespondencijų, nes * 
sveikata ir gyvenimo sąlygos 
neleido rašyti.

Dabar vėl pranešu, kad per 
tūlą laiką nematysite mano 
rašytų korespondencijų, nes 
dar nešiu visiškai pasveikęs 
ir turiu grįžti į ligoninę ke
lioms savaitėms, kur turėsiu 
išlaikyti kelias operacijas.

Kuomet sugrįšiu iš ligoni
nės, tai vėl pradėsiu rašinėti, 
kaip praeityje.

Pranas Naunčikas.

Kenosha, Wis.

Bus Gražus Koncertas

Nors musų miestas nėra di
delis ir negausiai lietuviais 
apgyventas, bet čia gyvenanti 
lietuviai bei gyvuojančios or
ganizacijos kartas nuo karto 
vis ką nors suruošia . Nemi
nint pirmiau čia buvusių pa
rengimų, dabar vietinė Lietu
vių Bendruomenės apylinkė 
ruošia gražų koncertą su į- 
vairia ir turininga programa 
gegužės mėn. 15 dieną, 2:30 
valandą po pietų, vietinės lie
tuvių parapijos svetainėje.

Koncerto programą išpil
dys, kiek mano teko sužinoti, 
iš Rockfordo atvykęs vyrų 
choras ir plačiai žinoma solis
tė Kliviskaitė. Meniniai pro
gramai pasibaigus, veiks bu
fetas ir bus šokiai gerai or
kestrai grojant.

Vietiniai ir apylinkėse gy
venanti lietuviai ir lietuvaitės 
kviečiami dalyvauti šiame 
koncerte, pasiklausyti gražios 
programos ir smagiai pasi
šokti prieš vasarines atosto
gas.

Turime nepamiršti, kad 
musų nedidelėje kolonijoje ir 
negausiai lietiiviais apgyven

toje, šis koncertas svetainėje 
gali būti paskutinis, nes už 
dienos kitos oras pradės at
šilti ir žmonės pradės vykti 
į ukius, miškus ir kitas vietas 
poilsiams, už tad šiame kon
certe privalo dalyvauti Visi 
patriotingieji lietuviai ir už
baigti, taip sakant, pavasari
nio sezono pokylius svetainė
se. Koresp.

SLA Penktos Apskri
ties ir Lietuvių Spau

dos Klubo Išvyka

SLA penktoji apskritis ir 
Lietuvių Spaudos Klubas ben
drai ruošia trijų dienų išvyką 
į Susivienijimo vasarnamį 
Atlantic City, N. J., šių metų 
gegužės 28, 29 ir 30 dienomis. 
Išvykos dalyviams apsistoji
mui vieta yra SLA vasarna
mis, 128 S. Maine Avenue At
lantic City, N. J.

Kadangi išvyka bus tris 
dienas: šeštadienį, sekmadienį 
ir pirmadienį, tad nakvyne in
teresuoti dalyviai apie tai 
prašomi pranešti iki gegužės 
20 dienai. Išvykos antrąją 
dieną (sekmadienį) numayti 
bendri pusryčiai ir pietus, ku
rie vienam asmeniui kainuos 
$3.50. Norintieji bendruose 
pusryčiuose ir pietuose daly
vauti, taip pat prašomi prane
šti iki gegužės 20 d. Kelionės 
reikalais kiekvienas pasirū
pinkite atskirai. Autobusai iš 
Port Authoriny stoties į abi 
puses kainuoja tiktai $5.72. 
Pasitarkite su A. S. Trečioku 
arba su S. Bredes.

Maloniai kviečiame SLA 
narius (drauge su šeimomis) 
dalyvauti.

Visais šios išvykos reika
lais kreipkitės šiuo adresu:

A. S. Trečiokas, 315 Wal- 
nut St., Newark, N. J. Telefo
nas MArket 2-4867.

ARBA
S. Bredes, Jr., 37 Sheridan 

Avenue, Brooklyn 8, N. Y. 
Telefonas AP 7-7083.

Kambarys vienam kainuoja 
$2.00, o dviem $4.00.

Kviečia SLA Penktosios 
Apskrities ir Lietuvių 
Spaudos Klubo Valdyba.

Komisija:
Adv. S. Briedis,
A. S. Trečiokas.

P. S. Vasarnamis bus atda
ras norintiems atvykti anks
čiau arba pasilikti ilgesnia/h 
laikui.

Chicago, Illinois

Gražus Buvo Koncertas

Gegužės 1 dieną Sokolų sar 
Įėję įvyko gražus ra<jijo vedė- 
jos Sofijos Barčus suruoštas 
koncertas. Programa susidė
jo iš tautinių šokių ir dainų. 
Šokių programos dalį išpildė 
tautinių šokių grupė “Žilvi
tis”, kuri savo pareigas atli
ko labai gerai ir susilaukė iš 
publikos gausaus delnų ploji
mo.

Solistė Lionė Juodytė pa
dainavo gražių dainelių pati 
akompanuodama gintarą. Vė
liau ji padainavo kaip solistė 
keletą dainų kelių kompozito- 
torių: Cerienės, Vanagaičio, 
Šimkaus. Žiūrovams reikalau
jant, ji dar pakartojo.

'Lietuvių choras “Pirmyn”, 
vadovaujamas K. Stepanavi- 
čiaus, padainavo 8 dainas. 
Kartu su choru, kaip solistės, 
dainavo Krasauskienė, Juody
tė ir Laurušonis. Pastarosios 
vėliau dar padainavo solo ke
letą dainų.

Gabiai vedamos programos' 
vedėja p. Sofija Barčus, buvo 
apdovanota gėlėmis ir susi
laukė nemažai sveikinimų už 
gerą darbą vedant radijo pro
gramą ir jos palaikymą per il
gus metus.

Ponia Barčus yra energinga 
moteris, ji nesigailėdama savo 
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laiko, gabiai veda programas 
ir už tai ji yra visų mylima 
ir gerbiama. Jos programos 
klausosi ne tik vietiniai lietu
viai, bet ir apylinkėse gyve
nanti, už tad ir jos suruošti 
parengimai gausiai lankomi.

Dalyvis.

Los Angeles, Calif.
Gražiai Atžymėta Žurnalo 

Lietuvių Dienų Sukaktis 

Š. m. balandžio 24 dieną 
viename iš geriausių Los An
geles viešbučių — Roosevelt 
Hotel — Bloosom salėje buvo 
gražiai atžymėta Lietuvių 
Dienų žurnalo 10 metų su
kaktis. Į iškilmes susirinko 
per 100 rinkinių svečių, viso
kių pažiūrų ir įsitikinimų, 
tarp jų garbingasis lietuvių 
tautos veteranas prof. M. Bir
žiška, dr. Mykolas ir Elena 
Deveniai, spacialiai į minėji
mą atvykęs iš San Francisco 
g. konsulas dr. J. Bielskis ir 
kt.

Minėjimą gražiai pravedė 
vienas iš redaktorių, J. Koje
lis, pažymėjęs, kad jei ne lei
dėjo A. Skiriaus žemaitiškas 
užsispyrimas, tai LD žurnalo 
nebūtų buvę. Šiltą invokacijos 
žodį tarė kun. A. Valiuška. L. 
D. leidėjas A. Skirius nupasa
kojo, kaip iš Kalifornijos Licr 
tuvio kilo Lietuvių Dienos.

I Vyr. redakt. B. Brazdžionis 
nušvietė, kokį konkrečiai kas 
darbą dirbą Lietuvių Dieno
se — nuliekomu nuo kitų pa
reigų laiku, skriausdamas sa
ve patį ar savo šeimas. Ta
čiau, nepaisant visų kliūčių,

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti Ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Presidentai ir Iždininkui Pasirašyti
Gegužės 7 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
MAGDEI VERZBAUSK1EINE, 12 kp., Nanticoke, Pa., gi- 

mus gruodžio 2, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė kovo 8, 1913 m., mirė balandžio 12, 1960 m. 
'Velionės dukteriai, Albinai Vilkas, pomirtinės išmo
kėta _______________________________________ $600.00

DOMININKAS KANAVICIUS, 23 kp., Shenandoah, Pa., 
gimęs gruodžio 20, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė sausio 2, 1938 m., mirė balandžio 21, 1960 
m. Velionio dukterims: Evelin irr Blanche Kanavi- 
čius, pomirtinės išmokėta____________________  $750.00

JUOėAS BLINKEVICIUS, 50 kp., Binghhamton, N. Y., 
gimęs kovo 19, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė lapkričio 4, 1941 m., mirė vasario 25, 1960 m. 
Velionio sunui, Juliui Biinkevičiui, pomirrtinės iš
mokėta __________ \______ _________________  $500.00

ANTANAS BERSHAS, 126 kp., New York, N. Y., gi
męs lapkričio 11, 1887 m., Plungėje, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirrašė kovo 2, 1919 m., mirė kovo 30, 1960 
m. Velionio žmonai, Stasei Bershas, pomirtinės iš
mokėta ____________________________________ $240.00

KAZIMIERA NARBUTIENE, 134 kp., Chicago, III., gi
mus spalio 28, 1892 m., Rokiškyje, Lietuvoje. Prie 
SLA prrisirrašė lapkričio 3, 1951 m., mirė baland- 

i žio 10, 1960 m. Velionio dukteriai, Wilhelminai 
Stuogis, pomirtinės išmokėta_______________  $1,000.00

ONA ZARANKIEN®, 286 kp., McKees Rocks, Pa., gi
mus liepos 26, 1881 m., (Lietuvoje. Prie SLA prisi
rrašė rrugipiučio 1, 1920 m., mirė kovo 15, 1960 m. 
Velionės dukteriai, Martha A. Layman, pomirti
nės išmokėta___ ___________________________  $693.00

JONAS VIDUTIS, 341 kp., Rhinelander, Wis., gimęs 
gegužės 16, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė birrželio 5, 1927 m., mirė balandžio 9, 1960 m. 
Velionio giminaitei, Beatriče Shaltis Jeroski, pomir-
tinęs išmokėta__ _______________________ ___ $600.00

Viso -------------------------------------------------- $4,383.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso___ $69,062.02

Išmokėtos ligojo pašalpos
A. RAZGIS. 36 kp., Chicago, III. Sirgo 12 sav. . ................    $83.63
M. ALIUKONIS, 43 kp., So. Boston, Mass. Sirrgo 3 s. _________ 36.00
U. NORTON, 53 kp., Chelsea, Mass. Sirgo 6 s. _________   36.00
E. FIGŪRAS, 66 kp., Atnsonia, Conn. Sirgo 5 s. ir 3 d. ......................   69.00
J. CEPULJEN8, 74 kp., So. Chicago, III. Sirgo 12 s. ___  81.00
A. PRATAŠIUS, 131 kp., Norwood, Mass. Sirgo 12 s. _ .....................   57.96
V. V. BRAZIULIS, 136 kp., Cleveland. Ohio. Sirgo 4 s. ir 1 d. ____ 25.00
A. ROGHESTER, 166 kp., Benld, III. Sirgo 4 s. ir 5 d. ..................... 14.50
A. BARTULIS, 155 kp., Benld, III. Sirgo 6 s. ....................................... 18.00
S. TARSIUNAS, 236 kp., Toronto, Canada. Sirgo’ 2 s. ................    48.00
A. YUKNIS, 238 kp., Chicago, Iii. Sirgo 11 s. ir 6 d. ..........................  59.25
K. CIŽAUSKAS, 301 kp., Cicero. III. Sirgo 2 s. ir 6 d. ..........   36.00

Viso . ........................................................................... $564.34
f Nuo prradžios šių metų bendrai viso ...____ $10,601.14

LD eina toliau — ir vis tobu
lėja. Šiandien jos jau turi su
telkusios šaunų talkininkų bū
rį ir dirba didelį kultūros dar
bą.

Daug gražių LD žodžių pa
sakė Lietuvos garbės konsu
las dr. J. Bielskis, prof. M. 
Biržiška, kurio pareiškimu L. 
D. žinomos taip pat okup. 
Lietuvoje, ir visa eilė kitų 
sveikinimų. Raštu sveikino 
Lietuvos atstovas Washingto- 
ne J. Kajeokas, gen. kons. J. 
Budrys, konsulas dr . P. 
Daužvardis, Vliko pirminin
kas dr. A. Trimakas, Lietu
vos Laisvės Komiteto pirm. 
V. Sidzikauskas, L. Krikšč. 
Dem. ck pirm. dr. K. Šidlaus
kas, LRS Amerikos ck pirm, 
dr. P. Pamataitis ir eilė kitų. 
Iš spaudos — savo sveikini
mus atsiuntė Draugo red. 
kun. dr. J. Prunskis, Naujie
nų — įPr. Grigaitis, Darbinin
ką — S. Sužiedėlis, Dirvos — 
B. Gaidžiunas, Aidų — A. 
Vaičiulaitis, Į Laisvę žurnalo
— V. Vardys, Laisv. Lietuvos
— A. Kaulėnas, Sėjos — J. 
Lazauskas ir kt.

Sveikinimuose buvo konsta
tuota, kad juo geriau kai ku
rie musų tautiečiai įsikuria, 
juo greičiau užmiršta spaudą 
ir liet, reikalus... Meninę pro
gramą paruošė komp. B. 
Budriunas. Ją atliko solistai 
R. Dabšys ir L. Zaikienė, o 
fortepiono partiją — jauna 
pianistė B. Apeikytė. Minėji
mas praėjo nuotaikingai. 
Sveikimusio LRKF pirminirv- 
ko V. Kazlausko pareiškimu: 
kuri kita lietuvių kolonija yra 
aktyvesnė už Los Angeles lie-

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius. 

tuvių? Ir į minėjimą suėjo 
patys aktyviausieji — be pa
žiūrų ir įsitikinimų skirtumo. 
Ir kitos kolonijos neturi tokio 
žurnalo, kaip Los Angeles...

Koresp.

Paieškojimai
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Vąrke paieškomi asmenys:

Skiparius Juozas, Kazimiero sū
rūs.

Veinis Marytė, ištekėjusios pa
vardė nežinoma.

Želvys Badislovas, Jonas, Ka ys 
’> Mykolas, iš Janapolio par.

Barkauskas Juozas, Jono sūnūs, 
iš Zarasų.

Bauerienū-Kondrašaitė Kazė, iš 
Panevėžio.

Brazauskas Pranas, Prano sū
rūs, ir jo motina Litvinienė-Bra- 
zauskienė Antanina, Vinco duktė.

Grigaliūnas Antanas, Juozapas, 
Petras, Simonas ir Tadeušas, Ado
mo sūnus, iš Pabalių kaimo, nuo 
Panevėžio.

Jucevičius Vytautas.
Jurgelevičius Mykolas, gimęs 

Saldutiškio valsčiuje, po karo gy
venęs Belgijoje.

Laštautas Jonas, gyvenęs Kaune, 
Šančiuose.

Latvėnas Alfonsas, ir žmona 
Ona.

Litvinienė-Brazauskienė Antani
na, Vinco duktė, ir jos sūnūs Bra
zauskas Pranas, Prano sūnūs.

Masiulienė-Vanagaitė Elzbieta, ir 
Vanagas Stanislovas, Albino vai
kai.

Ileškomleji arba apie ju°s Ii na r. 
t’ejl maloniai prašomi atsiliepti-

OONSULATE GENERAL 
OF LTTHUANIA, 

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

| HITLERIS IR MUSSOLINI I 

g "Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
x 1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai i
Y apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 9 
S eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: "Kokios specifinės A 
x priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko- x 
9 kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 9 
5 sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą. p

S Prisiuntę $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais S
x straipsniais. Prisiuntę $5 metinės prenumeratos gaus šiuos Ž 
S numerius veltui. Rašyti:
| LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III. |

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA '
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” tur* daug rimtą bendradar

bių visuose kontinentuose Ir dt oda daug žinių iš lletuviškosioe / 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių. J

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerlkose— r 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai, Fjž laikraštį galima mokėti dalimis— » 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" gauna ! 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St., Ville La&aile, Montreal P. Q, Canada. i 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

■c

K£JO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 

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

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užaisakiusienis knygą tuoj pat pasiunčdaine.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

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

Kaina tik 75 centai, 
šiuo adresu:

i

NAUJIENOS

NAUJIENOS

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias Ir Įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalu* 
liečiančius strąjpsnlus ir "Kritikos bei polemikos' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV Ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse 
(14.00 metams, (7.00 - pusei metų. Chicagoje 
(18.00 metams, (7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki &rba Money Orderi U 
klu adresu:

NAUJIENOS
1731 Soatb Haluted Street Chirar* H Uliniu

Gegužės 13,

ROCKFORD, HJL.
Jei galvojate parduoti at 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, 
giškam 
binkite:

sąžiningam ir 
patarnavimui

drau- 
skam-

pinigų

r

WO 5-5890
Taip pat patarnavome 
ir siuntinių persiuntimui j 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PUBLIC

114 N. Rockton Avė.

į Tel STagg 2-5043 
j 1rtatthew P. Raila*

BIELIAUSKAS 
j FUNERAL HOME

AK BALTRŪNAS-B ALTO N 
, Reikalu vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

! NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkway Station) 
VVoodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalys* 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai- 
V. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS
Tel. VIrginia 7-4499

!I
I

I




