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SOVIETU SĄJUNGOS MELO FARSAS
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Pirmininko Pareiškimas
Apgaule, grąsinimais ir jėga sovietai užpuolė prieš 20 me

tų Lietuvą ir ją pavergė. Tarptautiniai Maskvos įsipareigoji
mai gerbti Lietuvos suverenumą ir neliečiamumą buvo paneig
ti. Jie prieštaravo »sovįetų agresijai prieš taikingą lietuvių 
tautą. Sovietai pamiršo ir visus kitus savo pažadus ir tarp
tautinės teisės reikalavimus nevaržyti tautų laisvės tvarkytis 
ir gyventi savose nepriklausomose valstybėse. Sovietų Sąjun
ga savo ekspancija į Vakarus sutriuškino pakeliui musų besu- 
klėstančio nepriklausomo gyvenimo pagrindus ir visu atžiauru- 
mu nubloškė tūkstančius žmonių į nepakeliamo šalčio, vargo, 
bado ir lėtos mirties sovietų Arktikos vergų stovyklas. Nega
na to, Maskva ligi šiol ne tiktai neatitaisė šio žiauraus tarp
tautinio nusikalstamo darbo, bet priešingai Kremlius organi
zuoja savo grobuoniško žygio minėjimą, siekdamas tuomi įti
kinti pasaulį, kad Lietuva pati neva savo noru pasirinko ver
giją. (Dar daugiau. Maskvos tarnai teigia, kad lietuvių tauta 
iš dėkingumo ją pavergusiai rusų tautai noriai ruošia dainų 
šventes, sporto olimpiadas ir džiaugsmo eisenas.

Tai šlykštus melas, kuris šaukiasi griežto pasmerkimo. 
Būdami sovietų neteisybės aukos ir Kremliaus nusikaltimo 
liudininkai, turime pasakyti pasauliui, ko Maskva tuo savo 
melo farsu siekia Lietuvoje, ir kaip yra išprievartauti musų 
pavergtieji žmonės.

Maskva, aišku, norėtų, kad jos niekšiški darbai Lietuvoje 
butų užmiršti. Jierps užtrinti ji naudoja visokiausias priemo
nes. Mes tolygiai turime daryti visa, kad iškėlus tuos so
vietų nusikalstamus darbus su visais komunistinio režimo 
žiaurumais, deportacijomis, genocidu, vergų stovyklomis ir 
visišku musų žmonių nuteisinimu ir kolonialiniu jų išnaudoji
mu. Kremliaus valdovai, kaip Chruščevo keiksmai rodo, bijo, 
kad laisvasis pasaulis nepatirtų tikrosios tiesos, kas tame mil
žiniškame XX-jo amžiaus tautų kalėjime 
je — šiuo metu dedasi,
kuoti ir parodyti pasauliui sovietinio gyvenimo tikrovę.

Šiomis dienomis, kada rinksimės protestui prieš Lietuvos 
pavergimą ir musų tautos bei jos kultūrinių bei medžiaginių 
gėrybių išnaudojimą sovietų reikalams, atnaujinkime savo ke
tinimą ir ryžtą padėti pavergtajai tautai jos žūtbūtinėje kovo
je už Lietuvos laisvę ir ateitį. Kas tiesos žodžiu per spaudą, 
radijo ar susirinkimus, kas darbu ar lėšomis sudėkime savo 
auką ant tėvynės laisvės aukuro. Reikalaukime, kad laisvieji 
kraštai priverstų sovietus pasitraukti iš Lietuvos ir jai butų 
leista pasinaudoti savo suverenėmis teisėmis, laisvai tvarkytis 
kaip tinkama. Reikalaukime taip pat, kad sovietai grąžintų 
išvežtuosius į Sibirą ir kad šimtai tūkstančių atgabentųjų ru
sų butų išvežti iš Lietuvos atgal į savo kilmės vietoves. At
skleiskime pasauliui sovietinių kultūrinių mainų ir tariamojo 
taikaus sambūvio apgaulę ir iškeikime Maskvos ūkinės ofensy- 
vos kėslus, laisvojo pasaulio akiui ir darbo žmonių gerovei su
griauti. Lietuvos tragiškas likimas ir jos likiminė kova tepa- 
skatina visus jai padėti, nes lietuvių tauta iš naujo aukojasi ne 
vien už savąjį, bet ir visos Europos saugumą ir bendruosius 
visų tautų laisvės, teisės ir teisingumo idealus.

Dr. A. Trimakas,
Vykdomojo Lietuvon Išvaisvinimo Komiteto Pirmininkas.

Sovietų Sąjungo- 
Maskvos melą turime todėl demas-

Baltijos Laisvės Tarybos Pirmininkas į Europą
Laisvojo pasaulio sąžinei 

dėl Lietuvos, Latvijos, Esti
jos padėties sujudinti ir so
vietų propagandai prieš Bal
tijos valstybių nepriklauso
mybę kelią užkirsti New Yor
ke susidariusi Baltijos Lais
vės Taryba siekia ateinantį 
birželį sukelti ant kojų laisvar 
jame pasaulyje esančią lietu
vių, latvių, estų vieningą pla
taus masto akciją. Tuo tikslu 
Tarybos pirmininkas V. Sidzi
kauskas Londone tarsis su 
Baltijos valstybių diplomatais 
ir lietuvių bendriuomenės at
stovais. Iš Londono aplankys 

i Prancūzijos ir Vokietijos lie- 
< tuvius, latvius, estus.

Tuo pačiu metu V. Sidzi-

kauskas kaip Lietuvos Dele
gacijos Pavergtųjų Seimo pir
mininkas ir kaip to Seimo vi
cepirmininkas gegužės 27-8 
dienomis Londone dalyvaus 
Pavergtųjų Seimo atstovų 
bendrame pasitarime su V. 
Europos politikais. Pasitari
mo tikslas — paieškoti prie
monių bei kelių Pavergtųjų 
Seimo veiklai ir apskritai 
Centro ir Rytų Europos pro
blemoms V. Europoje suaktyv 
vinti.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkas V. Sidzikauskas 
iš New Yorko išskrido gegu
žės 24 ir Europoje numato 
sutrukti apie porą savaičių.

Petrą P. Pivaroną 
Prisiminus

Rašo POVILAS P. DARGIS, 
SLA Prezidentas

Šio gegužės menesio 16-tą 
I dieną suėjo treji metai, kaip 

mirtis išskyrė iš gyvųjų tarpo 
žymų visuomenininką Petrą 
P. Pivaroną. Velionį Petrą P. 
Pivaroną, pirmu sykiu susiti
kau kai tik 1926-tais atvykau, 
kaipo studentas, į Ameriką. 
Petras P. Pivaronas irgi tais 
pačiais metais, iš Chicagos 

I persikėlė į Pittsburghą ir čia 
vertėsi duonos kepimo bizny
je. Arčiau su juo susipažinau 
įstodamas į Sandaros 36-tą 
kuopą, kuriai ir jis priklausė. 
Ant kiek pamenu tai buvo 
1927 metais. Taigi ir aš turė
jau progos per 20 metų sykiu 
dirbti šioje garbingoje Sanda
ros organizacijoje.

Petras P. Pivaronas visada 
buvo pilnas enerigijos ir pasi
ryžęs visur prisidėti ten kur 
tik buvo dirbami lietuvių tau
tiniai bei kultūriniai darbai. 
Jo pastangomis, čia Pitts
burgho Universitete buvo į- 
kurtas lietuviško s t y 1 i a u s 
kambarys, pavadintas “Lithu
anian Room’’, kuris ateinan- 
čiom kartom primins jog čia 
gyveno lietuviai, kurie tame 
kambaryje atvaizdavo lietuvių 
tautos papročius, meną ir jų 
kultūrą. Šio kambario įrengi
mui buvo sukurtas lietuvių 
komitetas, kuriam Petras P. 
Pivaronas beveik per visą lai
ką pirmininkavo ir daugiau
siai jo pastangomis buvo su
keltas kapitalas to kambario 
įrengimui. Jei šiandieną Pitts- 
burgre turime puikiai įkurtą 
Lietuvių Ukį-Lithuanian Co- 
untry Club su 100 hektarų 
žemės ir gražiais pastatais, 
tai ir čia turime pasidėkoti 
P. Pivaronui. Jo pastangomis 
buvo įkurtas ir 'Lietuvių Vaiz
bos Butas, kuris šiandieną, 
taip puikiai savo veikimu reiš
kiasi Pittsburghe. Daug dar
bo jis yra įdėjęs ir SLA, ypa
tingai trečioje apskrityje, o 
daugiausiai savo širdies jis 
yra įdėjęs SANDAROJE, ku
rioje jis per 18-ką metų išbu
vo Centro prezidentu.

Jo nelaukta mirtis paliko 
didelę spragą ne tik Pitts
burgho, bet ir visų Amerikos 
lietuvių gyvenime. Jis buvo 
nepavaduotinas darbtuotojas 
tiek vietos, tiek bendrame 
Amerikos lietuvių organizaci
niame gyvenime. Jis ne tik 
savo darbu, bet ir tūkstan
čiais dolerių yra prisidėjęs 
prie musų organizacijų steigi
mo, o ypatingai savo aukomis 
liet, labdaros darbams ir pa
rama (finansine) kovai už 
Lietuvos laisvę.

Sunku įsivaizduoti, kad 
mielo Petro jau nėra musų 
tarpe, o kaip jis buvo dar rei
kalingas, ypatingai tautinia- 
me-liberaliniame darbe.

Mielas Petrai, ilsėkis ra-' 
miai Lietuvių Tautinėse kapi
nėse Chicagoje, mes Tavęs ir 
Tavo atliktų darbų niekada 
nepamiršime...

LAUKIAME Iš KIEKVIENO NARIO 
SKUBIOS TALKOS

Paskubėkime Pasinaudoti Vajaus Lengvatomis 
ir Pagreitinkitn Naujų Narių Prirašymą

NEPAPRASTOS LENGVATOS APDRAUDOJE 
DUODAMOS TIK IKI LIEPOS I DIENOS

Kiekvienam vajaus talkininkui yra graži proga įrašyti 
savo vardą į Susivienijimo istorinį dokumentą

Laimėkite stambius prizus ir kitas vertingas dovanas

Minint musų organizacijos 75 metų metų sukaktį yra duo
tas retas galimumas labai palankiomis sąlygomis įsirašyti į 
'Susivienijimą, o taip pat esamiems nariams įsigyti didesnių 
sumų apdraudas. Jau praėjusių metų eigoje, kada buvo tos 
lengvatos paskelbtos, daugelis lietuvių jomis pasinaudojo. Štai 
dabar vėl, artėjant *seimui, yra kartojamas ypatingų lengvatų 
vajus. Tarp daugelio tų lengvatų yra duodama nariams labai 
didelė nauda, tai toji, (kad vaikai ir jaunuoliai gauna apdraudas 
mokėdami tik

25 centus mėnesinių duoklių už $1,000.00 apdraudos
Toks nepaprastas duoklių sumažinimas yra pirmas kartas 

visoje SLA istorijoje. Duoklės yra sumažintos tuo tikslu, kad 
r SLA nariai, organizacijos deimantinėje sukaktyje, su mažiau

siomis išlaidomis, kurios kiekvienam gali būti pakeliamos be 
jokių sunkumų, galėtų aprūpinti savo vaikus, anukus, gimi
naičius ir kitus jaunuolius geromis apdraudomis.

Dabar tenka priminti, kad nariai pasistengtų plačiau ir 
kiek galint skubiau teikiamomis lengvatomis pasinaudoti. 
Reikia nepamiršti, kad tų apdraudų padengimui SLA yra pas
kyręs stambią sumą. Be to, pačio vajaus pakartojimui ir jo 
vykdymui taip pat tenka pakelti dideles išlaidas. Tam skirti 
ištekliai taip pat yra riboti. Todėl, galime suprasti, kad dide
lių lengvatų vajus negali būti dažnai kartojamas ir tęstis 
gesnį laiką.

Šis vajus, kaip žinome, yra kartojamas tik iki liepos 1 
Todėl dabar jau pats laikas pasinaudoti vajaus lengvatomis
paskubinti įrašyti į Susivienijimą tuos asmenis, kuriuos esame 
numatę ir norime turėti patriotinės organizacijos eilėse.

ii-
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ĮRAŠYK SAVO VARDĄ I SUSIVIENIJIMO ISTORIJĄ
Į didžiąją ir garbingą talką yra pakviesti visi SLA nariai, 

organizatoriai ir veikėjai. Kiekvieno talkininko darbas laiko
mas labai svarbus ir už jį bus atlyginta, kaip numatyta. Už 
tas grąžąs pastangas, kurias talkininkai parodo plečiant orga
nizaciją, yra nusipelnę didelio dėmesio. Talkininkų darbas su
daro pagrindą įvertinti juos ne tik medžiaginiu atlyginimu, bet 
ir dvasiniu atpildu. Todėl visai teisingai yra numatyta pasi
darbavusių vajuj narių vąrdus iškelti SLA seime pažymint 
apie tai seimo protokole.

Butų gražu ir įspūdinga, kad didesnis skaičius musų orga
nizacijos narių ir veikėjų vardų už pasidarbavimą vajuje spin
dėtų deimantinio seimo protokolo lapuose. Todėl savo darbu 
ir veikla prisidėkime prie tos ąukos, kurią Susivienijimas duoda 
visiems lietuviams deimantinėje sukaktyje. Prirašydami nau
jus narius mes pasitarnausime savo organizacijai, o kartu 
kiekvienas įsigys pagrindą įamžinti savo vardą musų organi
zacijos istoriniuos dokumentuos.

Greta viso to šiame vajuje

Kiekvienas gali laimėti stambų prizą
Jau buvo rašyta, jog kas prirašys šiame vajuje 75 naujus 

narius, ar daugiau, atseit, deimantinį skaičių, arba už kiekvie- 
nūs SLA pergyventus metus po vieną narį, tam bus išmokėta 
pinigais dovana arba prizas.

Pirmas prizas yra 
Antras —____ _
Trečias ____ ___
Ketvirtas ______
Penktas -----------

7

$100.00
$75.00
$50.00
$35.00 
$25.00

Be prizų dar numatyta duoti atostogas SLA vasarnamyje 
ATLANTIC CITY, N. J. ir kitas dovanas tiems talkininkams, 
kurie prirašys po tam tikrą skaičių naujų narių.

Apie tas dovanas ir joms gauti sąlygas jau buvo pranešta 
visiems nariams, o taip pat kartu pasiųsta aplikacijos vajaus 
darbui. r

Laukiame iš kiekvieno nario talkos. Dabar telieka imtis 
skubaus darbo ir, sukaupus jėgas, iki liepos 1 dienos pasisteng
ti praturtinti Susivienijimą naujais nariais.

Pittsburgh, Pa.
I

Prasidės pirmadienį, 1960 metais lie
pos 11 dieną, ir tęsis iki bus užbaigti vi
si SEIMUI priduoti reikalai. Seimo po
sėdžiai vyks Roosevelt Hotel, 607 Penn 
Avenue, Pittsburgh, Pa. •

Prasidės 10 Valandą Ryte

Susivienijimui svarbus metai
Šie metai yra svarbus musų organizacijai — Su

sivienijimui Lietuvių Amerikoje, nes šiais metais 
Liepos-July 11-tą dieną įvyksta SEIMAS Pittsburghe, 
kuriame bus atžymėta 75-kių metų gyvavimo sukak
tis. Prie šios reikšmingos sukakties tinkamo atžymė- 
jimo, visi turime ruoštis ir tame atžymėjime, kam tik ’ 
įmanoma asmeniškai dalyvauti Seime ir šeiminiuose 
parengimuose. Seimo įrengimui vadovauja Susivieni
jimo 3-čioji apskritis, į kurią įeina Pittsburgho ir 
apylinkėse gyvuojančios kuopos. Geresniam delega
tų priėmimui ir tinkamam seimo ir parengimų sut
varkymui yra sudaryta komisija iš kelių kuopų veik
lių asmenų, kurie jau buvo paskelbti Tėvynėje.

Šeiminiai parengimai
Tą patį pirmadienio vakarą, tuojau po Seimo 

popietinės sesijos, SLA vardu, įvyks JUBILIEJINIS 
delegatų priėmimas ir vaišės, kitoje Roosevelt Hotel 
salėje.

Trečiadienį, liepos 13-tą dieną, tuojau po pietų 
delegatai kviečiami atsilankyti, ir savo akimis pa
matyti LIETUVIŲ TAUTINĮ KAMBARĮ, Pittsburg
ho Universitete. Tą pačią dieną, trečiadienio vaka
re (6:30 PMj Roosevelt Hotel didžiojoje salėje įvyks 
iškilmingas JUBILIEJINIS BANKETAS. Čia visi 
turės progos ne tik gardžiai pavalgyti, bet taip pat 
turės progos pasiklausyti gražios lietuviškos meninės 
programos. Po BANKETO, grojant žymiam orkes
trui vyks šokiai. , i

Prašome visų delegatų ir svečių, kad visi iš ank
sto, jau pirmąją seimo dieną, užsisakytų Banketo ti- 
kietus (bilietus).

Viešbučio kambarių kainos
Kambarius dėl nakvynės prašome užsisakyti iš 

anksto. Kambarių kainos yra sekančios: Dėl vieno 
asmens su viena lova nuo $6.50 iki $12.50; Dėl dvejų 
asmenų (double) viena didelė lova: nuo $12.00 iki 
$15.50; Dėl dvejų asmenų su dviem atskirom lovom 
nuo $15.00 iki $15.50.

Rengimo komisijos valdyba
Visais seimo reikalais kreipkitės į čia paduotus 

Seimo Rengimo Komisijos valdybos narius:
S. F. Bakanas, pirmininkas, adresas: 421 Forbes 

Street, Bridgeville, Pa.

G. Žilinskas, sekretorius, adresas: 716 Maryland 
Avenue, Pittsburgh 32, Pa.

Mrs. Bertha Pivaironas, iždininkė, adresas: 3631 
Brighton Road, Pittsburgh 12, Pa.

Kuopų ir narių aukos seimui
Susivienijimo Moksleivių Fondas.

pinigais teikiama pagalba Susivienijimo nariams ir 
narių vaikams mokslą baigti.

Šio fondo

Jaunuolių Fondas. — šio fondo pinigais remia
ma jaunuolių veikla. Šio Deimantinio Seimo proga 
prisiminkite Moksleivių ir Jaunuolių fondus.

Aukas paskirkite ar parinkite dabar, o pasiųski
te tiesiai seimui keliomis dienomis prieš seimo atida
rymą.
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Susivienijimas Lietuviu Amerikoje, 
M. J. Vinikas, Sekr.,

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- 
tiura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numeri.

MUSŲ REIKALAI

Tėvynei siunčiamų 
skubių raštų reikalu

Šioje vietoje kelis kartus 
buvo rašyta ir aiškinta iki ku
riai dienai skubus raštai turi 
pasiekti redakciją', bet į tuos 
aiškinimus kuopų veikėjai ne
kreipia dėmesio ir labai daž
nai skubius raštus prisiunčia 
tada, kai Tėvynė jau būna at
spausdinta ir atiduota paštui. 
Taip esant, dar kartą prime
name kuopų veikėjams ir įvai
rių parengimų bei vasarinių 
išvykų ruošėjams, kad sku
bus raštai, kurie turi tilpti 
tos savaitės leidoje, kada Tė
vynė išleidžiama, turi pasiek
ti redakciją ne vėliau pirma
dienio ryto.

Tėvynės formos prirengia
mos pirmadienį, o kiekvieno 
antradienio ryte apie devintą 
valandą atiduodama spaudon, 
o trečiadienio ryte pristato
ma paštan. Todėl kuopų vei
kėjai ir korespondentai priva
lo šitą pranešimą gerai įsitė- 
myti ir skubius raštus prisiųs
ti nevėliau pirmadienio ryto, 
kad nereikėtų raštus siųsti 
oro paštu, kurie labai dažnai 
pasiekia redakciją kada Tėvy
nė jau būna atspausdinta.

SLA ketvirtosios 
apskrities gegužinė

Susivienijimo ketvirtoji ap
skritis, kuri turi ilgamečių ir 
energingų veikėjų, pirmoji 
šiais metais ruošia gegužinę, 
kuri įvyks birželio 19 dieną, 
Belleview parke, Waterbury. 
šios apskrities gegužinės kiek
vienais metais būna gerai su
ruoštos ir gausios dalyviais, 
nes jos veikėjai yra prityrę 
gegužinių ruošėjai ir moka 
atvykusius svečius ir viešnias 
priimti ir pavaišinti įvairiais 
užkandžiais ir, esant šiltam 
orui, šaltu alučiu atvėsinti.

Butų labai gerai, kad ket
virtą apskritį pasektų kitos 
apskritys ir pradėtų ruoštis 
prie gegužinių, jas gerai iš
garsintų ir iš jų turėtų nau
dą. Ir sena lietuvių patarlė 
sako, kad darbą pradėti nie
kad nėra peranksti.

Nuo apskričių neprivalo 
atsilikti ir kuopos

Viena kuopa negausi narių 
skaičium prisiuntė pranešimą, 
kad ji jau ruošia gegužinę šių 
metų birželio 12 dieną. Tai 
pirmoji kuopa šį pavasarį 
ruošia išvyką į tyrą orąu Apie 
kitų kuopų, gyvuojančių daug 
didesnėse kolonijose ir turin
čias didesnį skaičių narių, 
apie gegužinių ruošimą nieko 
nesigirdi. Butų labai gerai ir 
girtina, kad visos kuopos pra
dėtų iš anksto ruoštis prie ge
gužinių ir nepraleistų vasaros 
gražų orą tylomis. Yra ir to
kių lietuviais apgyventų vie
tovių, kur gyvenanti lietuviai J 

t

SLA Reikalai ir Veikla
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Stasys Bujanauskas Paminėjo 70 Metų 
Amžiaus Sukaktį

Stasys Bujanauskas

Ansonia, Conn. — Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 66 
kuopos ilgametis pirmininkas, 
Stasys Bujanauskas, paminė
jo 70 metų amžiaus sukaktį.

Štai gegužės 8 dieną, užsi
baigus Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 66 kuopos susirin
kimui, Stasys Bujanauskas 
pavadino šių žodžių rašytoją 
važiuoti drauge su kitais at
lankyti jo sūnų Stasį, kuris 
šalia miesto gyvena savo gra
žiam name. Privažiavus mini
mą namą, tuoj metėsi į akį, 
kad čia vykdoma kas tokio 
nepaprasto, šalia namo po ža
liuojančiais medžiais, stalai 
apdėti visokiais valgiais. Tuoj 
paaiškėjo, kad čia bus pami
nėta svarbi sukaktis—70 me
tų gimtadienis Stasio Buja- 
nausko. Pobūvį susitarę su
rengė jo sūnūs Stasys, marti, 
anūkai ir jo žmona Ona, duk
tė Milda, žentas ir anūkai.

Visiems susėdus prie stalų, 
Bujanausko artimieji sustoja 
ir sudainuoja Ilgiausių Metų. 
Po to prasidėjo vaišės, bet 
padangė buvo apsiniaukus ir 
pradėjo lynoti, tai prisiėjo 
su viskuo persikelti į vidų. 
Čia irgi prie įvairių 
pasikalbėta įvairiais šių 
gyvenimo klausimais, 
minta Susivienijimas,
jubilijatas Stasys Bujanaus* 
kas pareiškė: 
visus savo 7 
sivienijimo”. 
pareiškimas, 
čia maloniai
valandos laiko.
Daug gen; darbų atliko

Stasys Bujanauskas, ne tik 
kad gerą skaičių metų pragy
veno, bet jis ir daug visuo
meninių darbų dirbo ir toliau 
nenuilstančiai dirba, tai 
progą nors trumpai kai 
paminėsiu.

Stasio lietuviška veikla pra
sideda nuo čia 
dėjimo įsikurti, 
kęs iš Lietuvos 
šį miestelį ir
lietuvių judėjimo. Šių žodžių 
rašytojui atvykus iš Lietuvos 
1913 metais į šį miestą, ra
dau Stasį darbuojantis. Čia 
lietuviai jau buvo pasistatę 
bažnyčią, bet pastatė nesi
klausę vyskupo, tai vyskupas 
nenorėjo šventyti, todėl buvo 
ilga kova, po kurios pašven
tino.

Bažnyčią turėti buvo noras 
ne tik religiniais sumetimais, 
bet ir lietuvybės išrokavimu. 
Stasys Bujanauskas tuojau 
tapo vargonininku, išmokino 
chorą ir lietuviškai prie vargo
nų giedodavo. Nežiūrint, jei 
tik lietuviškas darbas, Buja
nauskas ėjo ir dirbo. Dabar 
šioj lietuvių parapijoj vargo
nininkauja svetimtautis var
gonininkas, lietuviškai prie 
vargonų niekas negieda, tai 
Stasys įpykęs, kai kada užsiii-

vaišių 
dienų 
prisi- 
Pats

“Aš prirašysiu 
anukus prie Su- 
Tai reikšmingas 
lauksime. Taip 
praleista kelios

šia
ką

lietuvių prasi- 
jis sakė atvy- 
1911 metais į 
prisidėjo prie

neturi kur išvykti vasaros 
metu ir laukia kokių nors pa
rengimų, kuriuose jie galėti; 
dalyvauti, susitikti savo se
nus pažįstamus ir su jais ga
lėtų linksmai lfiiką praleisti.

)
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

pęs užtraukia lietuviškai ir 
dabar.

Susivienijime Stasys dar
buojasi seniai, a sakoma, kad 
1916 metais buvo delegatu 
Susivienijimo seime, Pitts- 
burghe, vėliau daugelyje ki
tų seimų. Šiaip su trumpomis 
pertraukomis veikia SLA 66 
pos komisijose, valdybos įvai
riose pareigose, o paskutiniu 
laiku pirmininkauja. Susivie
nijimo 4-toj apskrity jo irgi 
yra panašus rekordas, pasku
tiniu laiku jis eina vice pir
mininko pareigas.

Stasys veikia plačiai, tai 
dar kai ką paminėsiu. Lietu
vių Politiniam Klube sekre- 
riauja 47 metai (šis klubas 
gerai laikosi, turi savo klu
bą), Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriuje pirmininkauja. 
Daugiausia jo pasidarbavimu 
pavyko prikviesti vietos jau
nimą prie šio skyriaus veiki
mo. Jisai yra veiklus ir mie
sto politikoje, jau 22 metai 
yra miesto šerifas. Nors jis 
yra 70 metų amžiaus, tačiau 
atrodo jaunesnis, pilnas ener
gijos. Sutikus jis visuomet 
pareiškia, kad turi kur eiti, 
važiuoti, dažnai važiuoja prie 
jurų ar šiaip prie upių žyvau- 
ti. Užklausus jo kaip jis iš
silaiko tokiu jaunu ir ener
gingu? Atsako: “Už tai, kad 
dažnai važiuoju žuvauti”.

Baigdamas, varde SLA 66 
kuopos ir visų bičiulių, svei
kinu Stasį Bujanauską, su
laukusį 70 metų amžiaus, lin- Į 
kiu sveikatos ir dar daug I 
metų gyventi ir dirbti Susi- ‘ 
vienijimui ir kitus lietuviškus 
darbus. Ypatingai šiandien 
tokie energingi veikėjai mums 
labai reikalingi.

Korespondentas.

išrinktam vienu balsu. Nariai, 
turintieji linkėjimų, sumany
mų ar sugestijų maloniai pra
šomi sueiti į kontaktą.

Atlikus būtinus darbų tvar
kos reikalus bei formalumus 
ir pasidžiaugus naujais na
riais, šis tas liko atidėta se
kančiam susirinkimui. Tarp 
tokių dalykų palikta ir dide
lio nuotraukų kiekio daliji
mas suinteresuotiems. Tai yra 
broliško dėkingumo vertas 
malonaus ir labai geros šir
dies iždo globėjo P. Mikoliū
no nuopelnas, įamžinus įvai
rius įdomius momentus, rim
tus ir jaukius, savo lėšomis 
ir savo puikiu darbu, kas šį 
kartą ir tapo užprotokoluota.

Greitai rimtus darbus už
baigę patekome meilios ir tik- 

širdingos sesės Schillerie- 
globon. Gyvą darnumą 
dar pastiprino mielus ši- 
vaišintojos asistentai —

rai
nes
čia
tos
Schilleris ir Balas. Beliko tar
ti ačiū, ačiū! Jau nebesibarė
me. Vladas Braziulis.

Gražus Sumanymas, 
Tik 

Nepilnai Įvykdomas

Cleveland, Ohio

Norėtųsi Pasibarti

Visuotinan SLA 136 
pos š. m. gegužės 15 dieną 
susirinkiman atsilankė kiek 
mažesnis narių skaičius, negu 
praėjusį kartą.

Nors buvo iš anksto pas
kelbta svarbi ir aktuali pas
kaita ir iškilmingas naujų na
rių įvesdinimas, o dėl tų prie
žasčių net ir svečių buvo pa
sirodę susirinkime, vistiek 

* kaikas net ir žadėjusiųjų ne
siteikė atvykti. Valdyba ne
būtų turėjusi “kur akių dėti”, 
jeigu svečių butų pasitaikę 
daugiau, negu narių.

Kas gi atsitiko? Pasirodo— 
vienas susirgo, kitas turėjo 
namie ligonį, trečiam atsirado 
netikėtų skubių reikalų (net 
buvo pasirodęs, bet pabėgo). 
Visa tai pateisinama, bet kur 
dingo kiti?

Žinome, kad beveik visi 
musų kuopos nariai skaito 
Tėvynę, tad šia proga ir no
rėtųsi visiems neatsilankiu
siems be rimtų priežasčių bei 
bendrai nesidomintiems kas
dieniu musų broliškos orga
nizacijos vidaus gyvenimu pa
linkėti: lj pabarkite patys sa
ve, 2) nebūkite šalti kaip at
skalūnai, 3) nemanykite, kad 
tiktai mokesčiai ir busimos 
pašalpos sieja jus su ta gar
binga šeima, 4) prisiartinkite, 
susirūpinkite ir šilčiau santy
kiaukite su visais jūsų kuo
pos džiaugsmais bei vargais 
ir 5) siųskite savo priaugantį, 
jaunimą gražiai lietuviškai 
bendrauti naudinguose dar
buose ir linksmose pramogo
se, kas valdybos jau yra pla
nuojama.

Minėtame susirinkime kuo
pos atstovo į deimantinį sei
mą garbė ir pareiga teko 
kukliam šių eilučių autoriui,

I

kuo-

Tėvynėje skaitau, kad dr. 
M. J. Vinikas išsiuntinėjo 
kuopų sekretoriams laiškus 
raginant pranešti užsitarna
vusių veikėjų vardų sąrašą: 
tų SLA veikėjų, kure yra iš
buvę kuopos valdyboje 20 me
tų ar daugiau ir kurie dar nė
ra gavę Susvienijimo Auksi
nio ženklelio.

Sumanymas pagerbti ilga
mečius Susivienijimo kuopų 
darbuotojus, yra vertas pa
gyrimo. Bet, dėjh, dalis tokių 
darbuoto jų-veikė jų. ne t u r ė s 
progos tuo Auksiniu Ženkle
liu pasidžiaugti ir liks neat
žymėti. Ne visi ir ne visų kuo
pų sekretoriai žino tuos ilga
mečius kuopų valdybose tar- 
narnavusiūs, tad kaip jie ga
lės dr. M. J. Vinikui jų var
dus prisiųsti.

Paimkime kad ir mano pa
ties kuopos sekretorių, kuris 
tik keli metai yra Susivieniji
mo nariu, tai kaip jis gali ži
noti, kad aš esu Susivienijimo 
nariu jau 50 metų ir kuopų 
valdybose, su mažom pertrau
kom, esu ištarnavęs netoli 45 
metus

Tai tik vienas pavyzdis, o 
tokių atsitikimų bus daugiau.

Jeigu iš tikro norima, kad 
visų ilgamečių kuopų valdy
bose tarnavusių narių turėti 
pilną sąrašą, aš prašau ‘dr. M. 
J. Viniką surasti tikresnį bu1- 
dą vardų sąrašui surinkti.

A. M. Augimas.

Redakcijos pastaba,
sivienijimas nori pagerbti 
kiekvieną asmenį, ištarnavusį 
kuopos valdyboje nemažiau 
20 metų, todėl sekretorius dr. 
ML J. Vinikas išsiuntinėjo vi
sų kuopų finansų sekreto
riams laiškus, prašydamas. jų 
surašyti vardus visų kuopos 
valdyboje tarnavusių asmenų 
20 metų, kad juos už ilgų 
metų tarnybą kuopos valdy
boje butų galima apdovanoti 
auksiniais ženkleliais.

Dabar brolis A. M. Augu- 
nas pastebi, kad daugelyje 
kuopų finansų sekretorių pa
reigas eina jauni žmonės, ku
rie nežino kas kuopos valdy
boje tarnavo praeityje ir ne
galės visų surašyti. Kad kuo
pos valdyboje tarnavusių as
menų vardai nebūtų praleisti, 
sekretoriai prašomi pasitei
rauti pas ilgamečius narius 
apie buvusias kuopos valdy
bas ir padaryti tikslų sąrašą, 
taipgi ilgamečiai nariai prašo
mi suteikti žinių sekretoriams 
apie kuopos valdyboje tarna
vusius asmenis. Kada sekre
toriai ir ilgamečiai Susivieni-

Su-
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Sveikatos Skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

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

Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y.

Senų Žmonių Sveikatos 
Problemos

(Tęsinys)
Arteriosklerozė gali apimti širdies 

vainikines arterijas, o taipogi tiekian
čias kraują inkstam. Dėl to gali įvykti 
rimti širdies ir inkstu susirgimai, kurie 
daro pacientą nedarbingu arba baigiasi 
jo mirtim (širdies smūgis arba uremia). 
Virškinimo trakto susirgimai pas seny
vus žmones gali įvykti nuo sumažėjusio 
kraujo tiekimo į vidurius dėl arteriosk- 
lerozės arba dėl piktybiniu naviką, kurie 
ten auga. “ Besikaiteliojąs šlubavimas” 
yra kojų liga dėl arterioslflerozės kom
plikaciją, kuri reiškiasi pasikartojančiu 
šlubavimu vaikščiojant. Kai kuriais at
vejais šita liga gali sudaryt sąlygas vie
nos arba abiejų koją gangrenai ir baig
tis ją amputacija (chirurginiu, pašalini
mu).

Kaip rodo statistiniai duomenys 
žmogui einant senyn vis daugiau chro
nišką ligą jį užpuola ir daro invalidu 
arba nedarbingu. Tas invalidiškumas 
ypatingai reiškiasi nuo 70 metą ir vė
liau. Iš kitą seno amžiaus ligą be išvar
dintą tenka paminėti dar šios: įvairus 
piktybiniai navikai( vėžys), plaučių em
fizema (išsiplėtimas), kai plaučiai pra
randa elastingumą, odos ir gleivinių opi
niai ir atrofiniai susirgimai, be to, dar 
pas senesnius vyrus gan dažnai įvyksta 
prostatos padidėjimas (kartais nuo vė
žio), kurs trukdo šlapintis arba visai su
laiko.

Seną žmonių dieta yra labai svarbi. 
Paskutinių laiką tyrimai parodė, kad 
seniu dieta turi būt gausesnė baltymais 
(proteinais) 1.2 gramo 1 kilogramui ku-

I

jimo nariai 'bendrai dirbs, tai 
nebus apleistas nė vienas as
muo ištarnavęs nemažiau 20 
metų kuopos valdyboje ir visi 
gaus auksintus ženklelius už 
ilgų metų darbą organizaci
jai.

Providence, R. I.

SLA 347 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų birželio mėn. 12 die
ną, 2 valandą po pietų, ALPP 
Klubo name, 475 Smith St.

Malonėkite visi nariai ir vi
sos narės pribūti į susirinki
mą ir užsimokėti duokles, kad 
neliktumėt suspenduoti. AteL 
darni 
savo 
SLA

į susirinkimą atsiveskite 
draugus prirašyti prie 
347 kuopos.

V. J. Bankauskas,
SLA 347 kuopos sekr.

Ar Atidarys Akis?

Gegužės 20 Pavergtųjų Sei
mas New Yorke savo sveiki
nimo telegramoje prezidentui 
Eisenhoweriui, drąsiai atlai
kiusiam Paryžiuje ChrušČevo 
laukinį dūkimą, kartu pabrė
žia, kad viršūnių konferenci
jos nesėkmė galbūt išblašky
sianti Vakarų Galybių tuščias 
iliuzijas savo užkietėjusį prie
šą padaryti tarptautinės ben- 
dniomenės padoriu nariu ir 
galbūt Vakarų pastangas nu
kreipsianti į taikai išlaikyti ir 
garantuoti vienintėlį įmanomą 
kelią •— į stiprumo, ryžto, 
principų laikymosi kelią, į 
komunistinėje vergų imperijo
je esantiems milijonams lais
vojo pasaulio draugų drąsios 
ir nesvyruojančios paramos 
kelią.

*
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no svorio, bet nuosaiki riebalais ir krak
molinių (angliavandenių) maistu duo
na, miltiniais valgiais. Reikia daugiau 
vartoti kruopų, dribsnių (spaustinės 
kruopos grudai), vaisią, daržovių, kurie 
suteikia vitaminą ir mineralą, bet ne 
cukraus ir saldumynų, kurie greit pake
lia kraujo cukrų. Riebalą vartojimas tu
ri būt apribotas sekančiais sumetimais:

1) Kai]) spėjama cholesterolis turi 
įtakos padidint arteriosklerozę;

2) Pas vyresnio amžiaus asmenis 
virškinimo sultys gali būt sumažėję ir 
anksčiau gerai pakeliami riebalai senat
vėj gali sukelt įvairius virškinimo sutri
kimus;

3) Koncentruoti riebalai suteikia 
daugiau kaloriją negu reikia vyresniem 
žmonėm. Todėl keptas maistas, saldąs 
pyragaičiai, grietinė ir panašus turi būt 
apriboti, bet ne pagrindinis ir svarbu// 
gyvybei, kaip tai mėsa, pienas ir kiauši
niai. Kalkių, geležies ir vitaminą A ir 
D trukumas pastebimas gan dažnai pas 
senyvus žmones; jei yra stoka ją gali 
prirašyt daktaras. Dėl inkstą ir vidu
rių gero veikimo ir kad perspėt vidurių 
užkietėjimų, patartina neužmiršt gert 
pakankamai skysčių (bet ne alkoholinių 
ar svaiginamą). Senyvi žmonės dažnai 
mėgsta valgyt ”7 pagrindines maisto rū
šis” mažom porcijom 4 ar 5 kart dieąoj 
vieton trijų kartų didesnėm porcijom. 
Yra senių, kurie gyvena vieni ir neverda 
sau maisto: bobutė valgo daug kartą, 
bet tenkinasi tik arbata ir sausainiais, 
o senelis, kurs pats virti nemoka, maiti
nasi iš konservą dėžučių. Kartais tas 
daroma ir tais atvejais, jeigu seneliai 
gyvena savo vaiką šeimoj ir jie nenori 
trukdyti ar vargint savo dukrą ar mar
čią ir valgo kas jiem duodama.

(Bus daugiau)

South Boston, Mass.

Skautai Rengia Gražų ir 
Linksmą Pobūvį

Vietinis Akademinis Skau
tų Sąjūdžio skyrius rengia 
gražų ir linksmą pobūvį šių 
metų birželio mėn. 11 dieną, 
latvių namuose, 64 Sigourny 
Street, Jamaica Plain. Šo
kiams gros geras pietų ame
rikiečių orkestas, prie kurio 
galėsite smagiai pasišokti į- 
vairius šakius. Rengėjai kvie
čia visą Amerikos rytinių 
pakraščių jaunimą dalyvauti 
pobuvije ir linksmai laiką pra
leisti. Kep.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Springfield, III. — Susivie
nijimo 158 kuopos rengiama 
gegužinė* piknikas įvyks bir
želio mėn. 12 dieną, 1:30 va
landą po pietų, S. Lapinsko 
parke, prie ežero kranto. Ren
gėjai kviečia visus kuopos na
rius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvauti 
piknike-gegužinėje ir maloniai 
tyrame ore praleisti laiką.

—o—
Wilkes Barre, Pa. — Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
115 kuopos metinė tradicinė 
gegužinė įvyks sekmadienį, 
birželio mėn. 12 dieną, vi
siems gerai žinomoj vietoj, 
Sans Souci parke. Rengėjai 
prašo visus vietinius ir apy
linkėse gyvenančius lietuvius 
ir lietuvaites, jau dabar pra
dėt ruoštis prie gegužinės ii 
joje dalyvauti, tyrame pava
sario ore linksmai laiką pra
leist ir susitikti savo senus 
pažįstamus.

Boston, Mass. — Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 308 
kuopa rengia pirmąją geguži
nę birželio mėn. 5 dieną Ro
muvos parke, Brocktone. Kuo
pos valdyba maloniai kviečia 
visus Susivienijimo narius 
šiame pirmajame parengime 
gamtoje dalyvauti ir linksmai 
tyrame ore su draugais ir pa
žįstamais laiką praleisti. Bus 
įvairi pograma, kurią išpildys 
jaunimas.

—o—
Hartford, Conn. — Susivie

nijimo 124 kuopos rengiama 
gegužinė-piknikas įvyks šių 
metų birželio mėn. 5 dieną, 
gūžiam Lietuvių Parke, East 

artford, 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.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtos apskrities ge
gužinė šiais metais ruošiama 
bendrai su Sandaros antraja 
apskričia. Ji įvyks birželio 19 
dieną Belleview Grove parke, 
Waterbury. Nors gegužinė 
dar toli, bet visi Susivieniji- 
mt nariai ir geros valios lie
tuviai ir lietuvaitės jau dabar 
pradėkite ruoštis prie geguži
nės ir joje dalyvaukite. SLA 
ketvirtos apskrities metinės 
gegužinės visuomet būdavo 
gausios dalyviais, tai reikia 
tikėtis, kad ir šiais metais 
rengiama gegužinė bus gausi 
dalyviais.

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.
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, 
įvykusio 1959 m. lapkričio 14-15 dieno
mis Morrison viešbutyje, Chicago, III.

1. SPA prezidentas P. Dargis atidarė SLA Pildo
mosios Tarybos suvažiavimą ir pirmąją sesiją 1959 
m. lapkričio mėn. 14 d. 8 vai. ryto, Morrison viešbu
tyje, kambarys F, Chicago, III. Šiame posėdyje daly
vauja šie Pildomosios Tarybos nariai, kurie sudaro 
kvorumą:

P. P. Dargis, prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

2. SLA prezidentas P. Dargis atidaręs Pildomo
sios Tarybos suvažiavimą paaiškino, kad šiame suva
žiavime pirmoje eilėje -bus svarstomi du pagrindiniai 
klausimai, Vajaus ir busimo SLA 51 Seimo. Jei liks 
laiko bus svarstomi ir kiti eiliniai klausimai. Todėl 
šiame Pildomosios Tarybos suvažiavime nebus patiek
ti Pildomosios Tarybos narių ir įvairių Komisijų ra
portai, išskyrus SLA sekretoriaus ir Vajaus Komisi
jos raportas.

3. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas perskaito 
Pildomosios Tarybos narių vardošaukį ir paklausia 
ar visi Pildomosios Tarybos nariai gavo raštiką pa
kvietimą dalyvauti šiame posėdyje. Visi Pildomosios 
Tarybom nariai patvirtino, kad tokį pakvietimą gavo.

4. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas patiekė su
važiavimui dienotvarkę. Įnešus, parėmus vienbalsiai 
nutarta patiektą dienotvarkę priimti su tuo suprati
mus, kad laike suvažiavimo ją bus galima papildyti 
reguliariu budu.

5. SLA prezidentas P. Dargis paprašo SLA sek
retorių dr. M. J. Viniką patiekti raportą. SLA sekre
torius dr. M. J. Vinikas savo raportą patiekė raštu.

Kadangi SLA sekretoriaus dr. M. J. Viniko raštu 
patiektas raportas susidėjo iš kelių dalių ir apėmė 
naujus planus ir pagerinimus apdraudose, Trust Fon
dą, įvairias paruoštas rezoliucijas, Rytų Nuosavybių 
Komisijos reikalus ir įvairius atliktus darbus, todėl į- 
nešus, parėmus vienbalsiai nutarta SLA sekretoriaus 
raportą svarstyti, kaip patiektas, pagal dalis ir dėl 
kiekvienos dalies priimti atskirą nutarimą.

SLA prezidentas P. Dargis pirmą Pildomosios Ta
rybos suvažiavimo sesiją uždarė 1 valandą po pietų 
paskelbdamas, kad antroji sesija prasidės 2 valandą 
po pietų šioje pat vietoje.

ANTROJI SESIJA
SLA prezidentas P. Dargis antrąją Pildomosios 

Tarybos suvažiavimo sesiją atidarė 1959 m. lapkričio 
mėn. 14 dieną 2 valandą po pietų Morrison viešbutyje, 
kambarys F, Chicago, III. Šioje sesijoje dalyvauja šie 
Pildomosios Tarybos nariai, kurie sudaro kvorumą: 

P. P. Dargis, prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

6. Apsvarsčius SLA sekretoriaus dr. M. J. Viniko 
patiektą pasiūlymą, papildyti SLA Draugybos narių 
taisykles ta prasme, kad Draugijų, Klubų ar atskirų 
grupių nariams, kurie panorės tapti SLA draugybos 
nariais ir įsigyti -Ligos pašalpą, šių draugybos narių 
amžių, tikslui gauti Ligos pašalpą, skaityti tokį, kokį 
turėjo įsirašant į Draugiją arba Klubą.

Dr. S. Biežiui įnešus, N. Gugienei parėmus vien
balsiai nutarta šį įnešimą priimti ir papildyti Draugy
bos narių taisykles, taip kaip buvo patiektas šis įne
šimas.

7. Apsvarsčius SLA sekretoriaus dr. M. J. Viniko 
patiektą naują planą: duoti, SLA deimantinės sukak
ties proga, vaikams nuo gimimo dienos iki 18 metų

amžiaus Terminuotas apdraudas, $1,000.00 apdraudos 
už 25 et. mėnesiui, arba $3.00 metams. Adv. S. Bre
des įnešus, E. Mikužiutei parėmus vienbalsiai nutarta 
šį naują planą priimti ir pavesti SLA sekretoriui dr. 
M. J. Vinikui tuojaus pat pradėti jį vykdyti.

8. Apsvarsčius SLA sekretoriąus dr. M. J. Viniko 
patiektą antrą naują planą: duoti, SLA deimantinės 
sukakties proga, jaunuoliams nuo 16 metų iki 25 metų 
amžiiaus papigintas Terminuotas apdraudas $1,000.00 
už 25 et. mėnesiui arba $3.00 metams, plius reguliarus 
SLA konstitucijoje suminėtas narystės mokestis. N. 
Gugienei įnešus, adv. S. Bredes parėmus vienbalsiai 
nutarta šį naują planą priimti ir pavesti SLA sekreto
riui dr. M. J. Vinikui tuojaus pat pradėti vykdyti.

9. Apsvarsčius SLA sekretoriaus dr. M. J. Viniko 
pasiūlymą, perkelti iš SLA turimų “Unassigned Fund” 
į “Contingency Fund” ir juos paskirstyti taip: 
$25,000.00 Term apdraudoms, $25,000.00 vaikų Term 
apdraudoms ir $25,000.00 jaunuolių Term apdrau
doms garantuoti. .Dr. S. Biežiui įnešus, N. Gugienei 
parėmus vienbalsiai nutarta šią transakciją atlikti ir 
tokį Contingency Fondą sudaryti.

10. Apsvarsčius SLA sekretoriaus dr. M. J. Vini
ko paruoštą rezoliuciją įsteigti senoms išmokėtinoms 
pomirtinėms Trust Fund, N. Gugienei įnešus, adv. S. 
Bredes parėmus, vienbalsiai nutarta rezoliuciją priimti, 
tuo supratimu, kad Trušt Fund valdyba bus sudaryta 
atskiru Pildomosios Tarybos nutarimu.

11. Adv. S.-Bredes įnešus, dr. Biežiui parėmus 
vienbalsiai nutarta priimti šias SLA sekretoriaus dr. 
M. J. Viniko paruoštas rezoliucijas, taip, kaip jos su
redaguotos, kurios bus pasiųstos Valstybės Apdraudų 
Departamentui patvirtinti: Juvenile Life — Term to 
Age 16 Certificates and Youth Life — Term From 16 
to Age 25, Juvenile and Youth Term Certificates, Re- 
solution For Setting Up Trust Fund, išmokėtina po
mirtinių globojimui,

Taip pat nutarta šias rezoliucijas laikyti, kaip 
taisykles, šio protokolo 7, 8, 9 ir 10 nutarimams.

SLA prezidentas P. Dargis antrą Pildomosios Ta
rybos suvažiavimo sesiją uždarė 5 valandą po pietų, 
pranešdamas, kad trečioji sesija prasidės 9 valandą 
ryto šioje pat vietoje.

TREČIOJI SESIJA
SLA prezidentas P. Dargis trečią SLA Pildomo

sios Tarybos suvažiavimo sesiją atidarė 1959 m. lap
kričio mėn. 15 dieną 9 valandą ryto Morrison viešbu
tyje, kambarys F, Chicago, III. Šiame posėdyje da
lyvauja šie Pildomosios Tarybos nariai, kurie sudaro 
kvorumą.

P. P. Dargis, prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

12. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas pranešė, 
kad paruošė ir atspausdino naujas aplikacijas: drau
gybos nariams, vaikams ir jaunuoliams ir naujus poli
sus draugybos nariams ir įteikė pavyzdžius kiekvie
nam Pildomosios Tarybos nariui.

Susipažinus su naujomis aplikacijomis ir polisu 
draugybos nariams, E. Mikužiutei įnešus, dr. S. Bie
žiui parėmus vienbalsiai nutarta naujas aplikacijas ir 
polisą priimti, kaip atspausdinta be pataisų ir sekre
toriaus atliktą darbą ratifikuoti.

13. Svarstomi Rytų Nuosavybių Komisijos klau
simai, kurie buvo paliesti SLA sekretoriaus raporte.

Išklausius SLA sekretoriaus pranešimo, adv. S. 
Bredes įnešus, N. Gugienei parėmus vienbalsiai nutar
ta ratifikuoti šilumos įdėjimą SLA name, kuris ran
dasi ant kiemo SLA nuosavybės 307 W. 30-th Street, 
New York 1, N. Y. Taip pat vienbalsiai nutarta pa
vesti SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui, kad apsaugo
jus SLA Centrą nuo įsilaužimų sudėti grotus langams 
iš kiemo pusės, kurie randasi prie laiptų, ištirti ir jei 
pasirodys naudinga įvesti “alarm” sistemą, bei užpa
kalinio namo rūsį įrengti taip, kad tiktų SLA archy
vui, ir atlikti kitus pataisymus.

14. SLA Pažangos Vajaus Komisijos raportą pa

tiekė: prezidentas P. Dargis, sekretorius dr. M. J. Vi
nikas ir daktaras kvotėjas dr. S. Biežis.

Apsvarsčius Vajaus Komisijos raportą iš patiek
tų duomenų paaiškėjo, kad nuo 1959 m. pradžios iki 
lapkričio 1 dienai prirašyta viso 204 nariai apdraudų 
sumoje $167,700.00. Nuo Vajaus pradžios viso prira
šyta 883 nariai bendroje apdraudų sumoje $794,000.00.

Į naują akcidentalę apdraudą įsirašė viso 289 na
riai $312,000.00 apdraudos sumoje. Į Ligoje pašalpos 
skyrių nuo 1959 m. sausio 1 dienos iki spalių 10 die
nai įstojo 46 nariai 98 pašaipos vienetams.

Visų naujai prirašytų suaugusių ir vaikų narių 
mėnesiniai mokesčiai yra $3,054.64.

Aptarus apdraudų vaikams ir jaunuoliams nau
dingumą, draugybos narių reikalus, bei budus naujus 
narius verbuoti, E. Mikužiutei įnešus, N. Gugienei pa
rėmus vienbalsiai nutarta Vajaus Komisijos raportą 
priimti ir atliktus darbus ratifikuoti.

15. SLA prezidentas P. Dargis pakviečia Centrinį 
Atstovą A. Vaitkevičių padaryti pranešimą apie SLA 
150 kuopos stovį ir jo, kaip Centrinio Atstovo veiklą.

Kiek ilgiau užtrukusiame pranešime A. Vaitke
vičius nurodė priežastis, kodėl SLA 150 kuopa atsi

dūrė tokiame stovyje ir pažadėjo pagelbėti kuopos 
valdybai kuopą sutvarkyti artimiausiu laiku, kad vėl 
gražinti kuopą į gerą stovį. Taip pat nurodęs prie
žastis, kas sutrukdė jo, kaip Centrinio Atstovo dar
bą, pažadėjo savo veiklą pagyvinti.

SLA prezidentas P. Dargis trečią Pildomosios Ta
rybos suvažiavimo sesiją uždarė 1 valandą pranešdar 
mas, kad ketvirtoji sesija prasidės 2 valandą po pie
tų šioje pat vietoje.

KETVIRTOJI SESIJA
SLA prezidentas P. Dargis ketvirtą SLA Pildo

mosios Tarybos suvažiavimo sesiją atidarė 1959 m. 
lapkričio 15 d. 2 vai. po pietų Morrison viešbutyje, 
kambarys F. Chicago, Iii. šiame posėdyje dalyvauja 
šie Pildomosios Tarybos nariai, kurie sudaro kvoru-

P. P. Dargis, prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

Šiame posėdyje dalyvauja dr. A. Montvidas, Įsta
tų Komisijos pirmininkas ir Centrinis Atstovas A. 
Vaitkevičius.

16. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja 
apie SLA finansinį stovį. Įplaukų nuo 1959 m. sau
sio 1 dienos iki spalių mėn. 31 dienai buvo: mortuary 
$226,744.71, disability $31,893.88, juvenile $10,860.79, 
P. T. $17,941.97, miscell. $4,407.87, expense $46,257.94. 
Totai $338,017.16.

Investmentų: mortuary $36,701.19, miscell.
$30.05. Totai $36,731.24. Grand totai: mortuary 
$263,445.90, disability $31,803.88, juvenile $10,860.79, 
miscell. $4,437.92, expense $46,257.94, P. T. $17,941.97. 
Grand totai $374,748.40.

Išlaidų iki 1959 m. spalių mėn. 31 d. buvo: mor
tuary $175,863.98, disability $22,435.13, miscell. 
$2,208.41, juvenile $922.31, expense $76,655.06, P. T. 
$500.00. Investmentų: mortuary $47,674.19, disabili
ty $25,000.00, miscell. $300.00, juvenile $25,454.65. 
Totai $98,428.84.

Grand totai: mortuary $223,538.17, disability 
$47,435.13, miscell. $2,508.41, juvenile $26,376.96, ex- 
pense $76,655.06, P. T. $500.00.

Išklausius SLA sekretoriaus pranešimo apie SLA 
finansinį stovį, N. Gugienei įnešus, dr. S. Biežiui pa
rėmus pranešimas buvo priimtas vienbalsiai taip kaip 
patiektas.

17. SLA sekretdrius dr. M. J. Vinikas referuoja 
patiekdamas sąrašą narių, kurių mokesčiai buvo su
mokėti kuopoje1, bet dėl įvairių priežasčių (kaip an
tai, mirus kuopos sekretoriui), tie mokesčiai Centre 
nebuvo gauti. Todėl jis prašo Pildomosios Tarybos 
sutikimo sumokėti šių narių duokles, sumoje $59.86 
iš Exp. Fondo.

E. Mikužiutei įnešus, N. Gugienei parėmus vien’- 

balsiai nutarta leisti SLA sekretoriui Exp. Fom- 
do $59.86, kad sumokėti duokles tų narių, kurių mo
kesčiai buvo gauti kuopoje, bet nebuvo atsiųsti į SLA 
Centrą.

18. SLA iždininkė N. Gugienė referuoja, kad mor
gičiaus aplikacijos No. 370 savininkas iki šiol nėra 
sumokėjęs nei gautų morgičių principinės dalies, nei 
nuošimčių, nei ugnies apdraudos. Todėl siūlo Pildo
mą jai Tarybai apsvarstyti šio morgičiaus klausimą ir 
padaryti nutarimą.

Apsvarsčius mongičiaus aplikacijos No. 370 
klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta paves
ti vice prezidentui J. Maceinai sutvarkyti šio morgi
čiaus klausimą, su teise, jei nebus galima su aplikan- 
tu geruoju susitarti, imti advokatą ir užvesti bylą 
žiūrint, kad SLA investmentas butų pilnai apsaugo
tas.

19. SLA iždininkė N. Gugienė referuoja tik Pil
domosios Tarybos žiniai, kad pasitaiko nesklandumų 
su morgičiaus aplikacijos No.348 savininku.

20. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad Centre yra gautos ir neišspręstos. šios morgičių 
aplikacijos: No. 380, 383, 384 ir 386. Kitas gautas 
aplikacijas aplikantai atsiėmė. Jis siūlo Pildomąjai 
Tarybai padaryti principinį nutarimą ir pavesti Mor
gičių Komisijai, gautus prašymus pagal eilę svarstyti, 
ir jei bus išpildyti visi įstatimiški reikalavimai, apli- 
kantus patenkinti ir duoti morgičius.

Įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta SLA sekre
toriaus pasiūlymą priimti ir pavesti Morgičių Komisi
jai išspręsti gautų morgičių aplikacijų klausimą.

21. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad patenkinus gautas morgičių aplikacijas, SLA lėšos 
duoti morgičiams bus išsemtos. Todėl jis siūlo Pildo
mąjai Tarybai priimti šį nutarimą: Kadangi morgi
čiams duoti lėšos yra išsemtos ir kad neturėti su apli- 
kantais nesusipratimų, morgičių davimą sulaikyti, iki 
pasipildys morgičiams duoti lėšos.

Įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta SLA sekre
toriaus rekomendaciją priimti, taip, kaip buvo pasiū
lyta.

22. N. Gugienei įnešus, E. Mikužiutei parėmus 
vienbalsiai nutarta ratifikuoti duotą $25.00 paramą 
“Laisvės Varpo” radio valandėlei.

23. Apsvarsčius Aleksandras Petraitis Centr. No. 
30888, SLA 159 kuopos nario prašymą ir atsižvelgus, 
kad narys įsirašė į SLA 1918 m. kovo mėn. 1 d. bū
damas 35 metų amžiaus ir išbuvo SLA nariu 41 me
tus ir dabar yra 76 metų amžiaus, E. Mikužiutei įne
šus, N. Gugienei parėmus vienbalsiai nutarta A. Pet
raitis prašymą patenkinti ir išmokėti pusę pomirtinės 
sumos, $300.00.

24. Svarstant SLA Kultūros namo Chicagoje 
klausimą, buvo pareikšta įvairių nuomonių.^

Įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta šį klausimą 
atidėti tolimesnėms studijoms.

25. Įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta pavesti 
SLA Centrui painformuoti Susivienijimui draugingą 
spaudą ir lietuviškas radio valandėles apie naujus pla
nus SLA apdraudose, ypatingai apie apdraudas drau
gybos nariams ir papigintą apdraudą vaikams ir jau
nuoliams, kuri bus teikiama SLA deimantinio jubilie
jaus proga.

24. SLA prezidentas P. Dargis plačiai referuoja 
apie pasiruošimus ir atliktus darbus sušaukti sekantį 
SLA 51 Seimą ir iškelia keletą klausimų, kad gauti 
Pildomosios Tarybos pritarimą.

Apsvarsčius sekančio Seimo klausimą, įnešus, pa
rėmus vienbalsiai nutarta patiektus SLA prezidento 
pasiūlymus priimti, pareiškiant jam padėką už jo dide
lį rūpestį šiuo klausimu.

SLA prezidentas P. Dargis padėkojęs visiems Pil
domosios Tarybos nariams už taip^ rimtą įsigilinimą į 
visus klausimus ir naudingą jų išprendimą, ketvirtą 
sesiją ir SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimą užda
rė 5 valandą po pietų.

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia į Deimantinę Sukaktį
DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas

(Tęsinys)

Pageidavimas ir momen
to ūpas labai retai harmoni- 
zuojasi su tikrove, kuri reika
lauja tikslaus apskaičiavimo 
ir šalto proto sprendimo. Rei
kia ne kaltinti, ne smerkti 
ano laiko pijonierius už ne- 
praktiškumą ir neįgyvendini- 
mą jų užsimotų siekių, bet 
širdingai padėkoti už jų kil
nias idėjas, lakią vaizduotę ir 
idėtą rūpestingą darbą. Juk 
tik anų taurių pionierių pas
tangomis mes šiandien turime 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje ir daug kitų garbingų 
organizacijų, kurios yra daug 
gražių darbų nudirbusios. Kai 
kas pasakys, kad tai maža, 
kad reikėjo didesnį kraitį su
kurti ir palikti didesnius dar
bus. Taip, žinoma, “reikėjo”. 
Bet kai įsigilini į ano laiko 
padėtį, to laiko garbingų tau
tiečių pastangas, jų ekonomi
nį ir intelektualinį pajėgumą, 
tai su pagarba reikia pripa
žinti jiems nudirbus daug ir 
labai daug. Dabar mums leng
va kritikuoti, rasti klaidas ir 
trukumui kai pažvelgiame į 

istorijos klostymąsį, kuriam 
pranašų nedaug rasime.

Kasžin ar šiandien mes 
daug pajėgesni ir gudresni už 
anuosius, nors turime daug 
praktiško patyrimo ir inelek- 
tualių pajėgų palyginus su 
anaisiais. O visgi kalnų nenu- 
vertėme, dažnai tik paviršium 
krapštomės, arba bijodami, 
arba nepajėgdami gilyn verž
tis ir plačiau šakotis. Pvz. im
kime senelių prieglaudą, kurią 
per desėtkus metų kas seimas 
svarsto, komisijas skiria, o 
vis kaip nieko, taip nieko. 
Juo tolyn, tuo labiau traukia
masi reiškant nepajėgumą. 
Arba imkime įsigijimą dides
nių lietuvių kolonijose SLA 
patalpų, kuriose kuopos galė
tų savo veiklą plėsti ir kurios 
pasidarytų lietuviškais cent
rais, kas duotų Susivienijimui 
prėstižo ir naujų narių, kurių 
taip reikia. Kaip žinome da
bar Susivienijimas pajėgtų 
bent vienur, kitur tokius sa
vo namus įsigyti ir išlaikyti 
su atitinkamu sau pelnu. Tuo
met nebereikėtų (kuopoms po 
saliunus landžiot, kur aplinku

ma tikrai nepatraukli. Reikia 
tikėtis, kad šis seimas, minė
damas Susivienijimo deiman
tinę sukaktį, rimtai pažiūrės 
į šį uždavinį — SLA įsigijimą 
nuosavų patalpų ir ras prak
tišką galimybę eiti prie šio 
svarbaus objekto realizavimą, 
kas tikrai šauniai atžymėtų 
taip svarbią sukaktį. Tai butų 
tikrieji deimantai Susivieniji
mo istorijoje ir lietuvybės iš
laikymui.

Pirmasai seimas nustatė 
metinių duoklių po $1.20 
ir įstojimo vieną dolerį, sei
mus laikyti nutarta kas me- 
metai.

Sekamieji seimai
Antrame seime konstatuo

ta, kad jau turima 173 narius, 
kurie sumokėjo, o ižde esama 
$203.31. Nors narių skaičius 
neimponuojantis, bet visgi 
pradžia padaryta ir pati or
ganizacija veikia.

1889 m. ketvirtame seime 
vardas buvo pakeistas į Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje, 
išmetant žodį Visų ir inkor
poruotas Wilkes Barre, Pa. 
valstijoje įgaunant čarterį, kas 
organizaciją legalizuoja ir tei
kia teisę kurti skyrius vadina
mus kuopomis. Ir po šiai die
nai Susivi e n i j i m a s tebėra 
Pennsylvanijos fratemalė kor
poracija. )

Pirmas dešimtmetis Susi

vienijimui buvo tikrai sunkus 
ir ne našus vyriausiai dėl 
dviejų priežasčių. Viena, nesi
rado sugebančių organizatorių 
verbuoti narius į Susivieniji
mą, kuris tuomet buvo neiš
garsintas ir taip pat be pat
rauklumo. Antra ir rimtesnė 
priežastis buvo tais pačiais 
metais įsikūręs ir kitas susi
vienijimas vardu — Visų 
Draugysčių Susivienijimas Vi
sų Draugysčių Katališkų Lie
tuviškų Amerikoje, suorgani
zuotas trijų sulenkėjusių lie
tuvių ir dirbančių lenkams, 
kiek žinoma, su tikslu sugriau
ti pirmąjį Susivienijimą, kaip 
griežtai patriotinį ir nusista
čiusį prieš lenkus. Žinant vie
no ir kito tikslus nesunku su
prasti jų santykius ir iš to iš
plaukiančią kovą, trukdančią 
organizacinį darbą. Taigi tas 
laikotarpis ir buvo lyg merdė
jimo laikas viduje ir tuo pa
čiu kova nukreipta prieš lie
tuvių lenkinimą ir jų atskiri- 
mą nuo pastarųjų.

1896 metais vienuoliktajam 
seimui, kuris buvo laiko
mas dešimtmečio sukaktuvi
nis, valdyba raportavo jau 
2080 narių, kas anuo laiku su
darė didžiausią organizaciją 
Amerikoje. Ji jau pajėgė su
stiprėti ir kitu stambiu laimė
simu, būtent, išleidžiant savą
jį organą — “Tėvynę”, mėne
sinį 16 puslapių mažo forma

to laikraštį, redaguojamą kun. 
J. Žilinsko, kuris ir pirminin
ku buvo. Kun. Žilinskas rū
pestingai vadovavo Susvieni- 
jimui ir santūriai “Tėvynę” 
redagavo, nes patsai buvo to
lerantiškas ir nuoširdus lietu
vis patriotas. Jis mokėjo drą
siai ginti savo organizaciją 
nuo visų priešų ir lietuvius 
mokė mylėti savo gimtąjį 
kraštą. Pvz. tarpe kitko jis 
aiškiai pasireiškia šitaip: “Te
gul priešai loja kaip nori. Su
sivienijimo organas iki šiol 
buvo ir toliaus bus skradžia 
pripildytas straipsniais, pil
nais anos karštos meilės dėl 
musų nuvargintos- tėviškės 
Lietuvos. “Mylėkim Ameriką, 
priimtą musų motiną, bet la
biausia mylėsime ir didesnio 
labo geisime dėl tikrosios mo
tinos Lietuvos”. Savo žo- 
džiams jis pasiliko ištikimas 
darbais.

Kun. J. Žilinskas vienuolik
to seimo vėl buvo išrinktas 
pirmininku. Beje, tuo metu 
tik kunigas tegalėjo būti Su
sivienijimo pirmininku, kaip 
tinkamas asmuo vadovauti.

Dvyliktasis seimas, įvykęs 
Philadelphijoje, Pa. spalio 
19-20, 1897 metais pasižymi 
dviem dalykais. Vienas, mie
sto didžiausiomis ir puošniau
siomis gatvėmis didžiulė eise
na i (paradas), kurioje daly
vavo viršaus 1000 lietuviu — 

pėsčių, važiuotų ir raitų, par 
sipuošusių delegatų ir draugi
jų įvairiais ženklais. Tai buvo 
berods pirmoji vieša lietu
vių demonstracija—.pasirody
mas, kas davė amerikoniško
je spaudoje' palankios lietu
viams rėkiamos. Priartėjus 
prie WasĮiingtono paminklo 
padėta brangus vainikas su 
užrašu anglų kalba: “Dova
na Washingtonui nuo Ameri
kos Lietuvių Susivienijimo 
Draugijų”. Antras, įvedimas 
3 skyrių gyvybės apdraudos: 
1) garbės nariai, moką 50c. 
į metus, už ką gauna Suviv. 
ženklelį ir organą be apdrau
dos; 2) Pirmas skyrius, mo
kąs du dolerius metinių duok
lių už 150 dol. pomirtinės ap
draudos; ir 3) Antras sky
rius, mokąs keturius dolerius 
į metus su 300 dol. apdrau
dos.

1899 metais keturioliktasis 
seimas iš eilės Waterbury, 
Conn. nutaria “Tėvynės” lei
dimą padažninti iš mėnesinio 
į savaitinį, kas ir lyg šiol to- 
bevykinama.
Pirmasai Susivienijimo 
skilimas

šešioliktasis seimas įvyko 
gegužės 21-23, 1901 metais 
Wilkes Barre, Pa., kur Susiv. 
inkorporuotas, taigi “savuose 
namuose”. Delegatai vykdami 
į šį seimą vežėsi medžiagą ne 
Susiv. gerovę ugdyti, o gink

lus kovai, kuri brendo jau per 
nekurį laiką ir kuri šiuo me
tu jau buvo* neišvengiama. 
Vienoje pusėje susigrupavo 
laisvę mylintieji, nepripažįstą 
valdymui “iš viršaus”, kurie 
jau buvo apšaukiami “bedie
viais”, o kitoje kunigija ir 
jai pritariantieji, kurie suda
rė valdybos didžiumą ir, žino
ma, galėję savo valią primes
ti nariams ir pagal savo nuo
žiūrą visus organizacijos rei
kalus vesti. O reikalų vedi
mas neretai pasireikšdavo aš
triu arbitrarumu, kas kėlė vis 
stiprėjančią opoziciją.

•

Seimo išvakarėse kiekviena 
frakcija laikė savus kokusus, 
kuriuose opozicija ruošė pa- 
kaltinimus centro valdybai, 
ypatingai pirmininkui, kuriuo 
buvo kun. A. Kaupas, o pozi
cija verbavo juo didesnį dele
gatų skaičių, kad atsispirti. 
Čia buvo nusitarta kiekvie
nam delegatui įeinant į seimo 
svetainę prisisegti rūtos ša
kelę savųjų atpažinimui. Ne
pamiršta apsirūpinti policijos 
pagalba, jeigu, kad kokios... 
Taigi vietoje siekti brolybės 
kaip fratemalei organizacijai 
dera ir jieškot tikslių kelių ją 
ugdyti, pasiruošta mušiui, ku
ris rytojaus rytą tikrai įvyko 
žiaurioje formoje, kaip mušiui 
tinka, be jokių formalumų ir 
įžangos. z

(Bus daugiau)
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Trečiadienį, gegužės 25 die- 
. ną Tėvynės redakcijoj ir SLA 

Centre lankėsi Juozas Radze
vičius, ilgametis ir nenuils- 

j. tantis Susivienijimo 66 kuo
pos finansų sekreturius-orga- 
nizatorius ir SLA ketvirtosios 
apskrities organizatorius iš 
Ansonia, Conn. Jis atvyko į 

’ Centrą SLA ketvirtosios ap
skrities ruošiamos gegužinės 
reikalais, kuri įvyks birželio 
19 dieną Belleview parke, Wa-

1 terbury, tai ta proga pasikail- 
> bėjo su sekretorium dr. Vini
cku dabar einančio Deimantinio 
. Vajaus reikalais, taipgi atliko 
• ir kitus su jo, kaipo kuopos 

; finansų sekretoriaus parei
gomis susijusius reikalus.
2 Brolis Radzevičius yra ilga- 
~ mėtis Susivienijimo veikėjas,

malonaus budo žmogus, tai su 
juo pasikalbėta busimo Dei
mantinio Seimo ir kitais musų 

‘ organizacijos reikalais. Atli
kęs tuos reikalus centre, dėl 
kurių buvo specialiai atvykęs, 
tos pat dienos popietį išvyko 
į namus.

vą.
Į šį minėjimą kviečiamos 

dalyvauti lietuvių patrijotinės 
organizacijos, draugijos, klu
bai, grupės ir visuomenė. Da
lyviai teikitės įgalioti savo 
atstovą pasakyti kalbą minė
jime. Be to, kalbės žymus lie
tuviai visuomenininkai ir kiti 
svečiai. Bus pritaikinta ir me
ninė dalis.

Šios iškilmės įvyks Lituani- 
ca aikštėje prie lakūnų pa
minklo, Union Avenue, Stagg 
ir Hewes gatvių Brooklyne, 
liepos 16 dieną, 3 valandą po 
pietų. Dalyvavimas laisvas.

Vaišės įvyks tą pačią dieną 
5 valandą po pietų, Lietuvių 
Piliečių Klubo Salėje, 280 
Union Avenue, Brooklyne. Į- 
žanga-auka $2.00 asmeniui. 
Visus nuoširdžiai, kviečiame 
atsilankyti . iš anksto užsisa
kant bilietus.

Dariaus-Girėno 
Fondo Komitetas.

gyvuoja ir 
randasi pa
tai ir SLA 
pirmininkas
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Great Neck, N. Y.

Vyksta Tapybos Paroda

♦

negavo mokesties. Jei sausi
namos balos kolūkio ribose, 
tai darbininkai moka išlaidas 
iš savo darbadienio mokes
ties. Kurie neturi artimųjų 
kaimuose, tai netiki, kad 
dabar Lietuvoje 
neberaikalo už 
džiagos visaip 
tai pasibaisėtina 
tuvių kaimiečių.

J. V. Stanislovaitis.

lis, A. Kisielius, J. Vaičaitis; 
3 dol. — Mrs. Janickas, Mrs. 
Martus; 2 dol.
F. Baldauskas, Darulis, J. Ga
rionis, S. Mockus, Palionis, P.

S. Sčiderskas, A.

P. Akelis,

dedasi, 
siuntinį 
dėkoja, 
padėtis

taip 
Tai 
me- 
jog 
lie-

Akron, Ohio

Lietuvių Dienai Praėjus

Slegus, 
Zent.

linkėjimai iš Kansas 
City, Missouri

Susivienijimo ilgametė iždo 
globėja, Euįfrozina Mikužiutė, 
atstovaudama savo kompani
ją, kurioje dirba, U. S. Trade- 
mark Association metiniame 
suvažiavime, įvykusiame Kan
sas City, Missouri, prisiuntė 
redaktoriui linkėjimus. Į na
mus ji sugrįžo gegužės mėn. 
22 dieną ir jau ruošiasi prie 
Susivienijimo Deimantinio Sei
mo, kuris prasidės liepos mė
nesio 
Pa.

Almus Art galerijoje, 77 
Steamboat Road, gegužės 22 
dieną prasidėjo lietuvio tapy
tojo Telesforo Valiaus kuri
nių paroda, ir tęsis iki birže
lio 12 dienai. Ji atdara kas
dien, išskyrus pirmadienius, 
nuo antros valandos iki 5 va
landai po pietų. Mylintieji me
no kurinius, aplankykite pa
rodą ir pasigėrėkite lietuvio 
menininko gražiu darbu.

operetes ir rengė kitas pra
mogas. Prieš karą tas choras 
lankė Europos miestus su 
koncertais. Dabar jau vokie
čių kalba nevartojama, choro 
narius sudaro visų tautų ame
rikiečiai, namą perdavė žy
dams ir namo vardas pakeis
tas. Bet choras 
dainininkų tarpe 
gyvenusių vyrų, 
35 kuopos vice
Pranas Lukas dalyvauja cho
re ir gegužės 20 dieną turėjo 
koncertą puikiausioj salėj 
Irem Temple, Wilkes Barre.

Vyrų choras iš apie 50 dai
nininkų jau rengia bendrai 
su Apollo Klubu. Moterų dai
nininkių choras irgi susideda 
iš apie 50 dainininkių, tai bu
vo ko pasiklausyti. Moterys 
viršino vyrus, nes jos davė 
keturias solistes, kurios atli
ko sklandžiai skirtingus kuri
nius, gal ir nestipriais balsais, 
bet gana harmoningai.

Su šiuo choru galima ly
ginti čia prieš kelis metus 
dainavusius čiurlioniečius iš 
Cleveland, Ohio ir iš Chica- 
gos Dainavos chorą, Sodeikos 
diriguojamą. Jie dainavo ki
toje salėje, bet lietuviai pame
na jų čia buvimą. Solistų lie
tuvių buvo aukščiau 
salėj iš Metropolitan 
dainininkų.

Akrono Lietuvių Diena, ku
rią rengė ALTo skyrius, pra
ėjo su dideliu pasisekimu. At
silankė gausus būrys lietuvių. 
Atvykęs choras iš Clevelando 
padainavo lietuviškų dainų.

Šventės proga ALTo reika
lams buvo surinkta $212.35 
aukų. Aukojo po 35 dol. — 
9LA 198-354 kuopa, 20 dol. 
— J. Salasevičius, $10.50—A. 
Rudis, 10 dol.
S. Lucas, Wm. Sliesoraitis, N. 
Trumpickas, J. Zdanis, LSS 
20 kuopa; 5 dol. — F. Jan
kauskas, P. Joga, J. Kirtik-

dolerį — P. Ambra- 
Apsiega, Mrs. P. Ba

rauskas, Bartnikas, A. Belet- 
sky, A. Buknis, Cathell, P. 
Gaška, Miss Garionis, A. Gau- 
der, A. Gataveckas, Holish, V. 
Kubilius, Lenkauskas, L. La
pinskas, Mrs. A. Lucas, A. 
Lumpickas, Mrs. A. Malėnas, 
Mrs. Neimanienė, Mrs. Per- 
zanowska, Mrs. Petty, Piktur
na, Mrs. B. Praspal, Ch. Pui- 
shis, Wm. Puishis, F. Pūkas, 
Riitsko, Mrs. P. Rozukas, Ru- 
seckas, Mrs. Smith, Mrs. G. 
Smith, M. Tanitienė, A. Vec- 
lauskas, Mrs. S. Verseckas, V. 
Žitkutė.

Kiti aukojo po mažiau.
Koresp.

Po 1 
zas, J.

Komitetui, kurį sudaro įžy
mus amerikiečiai ir kuris glo
boja Baltijos Valstybių Lais
vės Tarybos organizuojamas 
manifestacijas bei žygius ry
šium su sovietines agresijos 
prieš Baltijos valstybes dvi- 
dešmtmečiu, kurį Maskvos 
propaganda siekia panaudoti 
savo neteisėtai ir netikrai pa
dėčiai užgrobtuose kraštuose 
sustiprinti.

Paieškojimai
Tel. STagg 2-5043 

^atthev P. Baliai i
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME 
Al*. BALTRUNAS-BALTON ; 

Reikalą vedėjas
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

B ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

? pirkti namą bei kitokią nuo- 
7 savybę, sąžiningam ir drau- 
? giškam patarnavimui skam- 
| binkite:

WO 5-5890
į Taip pat patarnavime pinigų 
E ir siuntinių persiuntimui j 
į Lietuvą ir kitus kraštus, 

f J. DAGYS Real Estate 
Jj NOTARY PURLIO
D 114 N. Rockton Avė.

Baltrukėnas, Hooveris Baltijos Valstybių 
Laisvės Globėjas

Buvęs Jungtinių Valstybių 
prezidentas Herbert Hoover 
sutiko pirmininkauti Garbės

11 dieną, Pittsburgh,

Darbo Departamento

sky- 
New 
die-

JAV
Skyriaus Pakeistas Telefo

no Numeris
JAV Darbo Departamentas 

prašo pranešti, kad jo 
riaus, 341 9-th Avenue 
Yorke, nuo gegužės 23
nos pakeistas telefono var
das ir numeris. Iki šiol buvo: 
LAckawanna 4-9400. Naujas: 
PEnnsylvania 6-7700.

Turintieji reikalų su šiuo 
Darbo Departamento sky
rium, šaukite čia paduotu 
nauju telefonu.

Brooklyn, N. Y.

Dariaus-Girėno 27 Metų Skri
dimo Sukakties Minėjimas

Kaip praeity, taip ir šiemet 
yra ruošiamas gražus minėji
mas musų lakūnams Dariui ir 
Girėnui 27 metų sukakties 
skridimo į musų tėvynę Lietu-

Kingston, Pa. •

Pasikalbėjus su Dr. Valibu

apie Be
prieita ir

Apsilankius pas dr. A. J. 
Valibų ir išsikalbėjus 
tuviškus reikalus, 
prie vietinių orga n i z a c i j ų
veiklos tarpe amerikiečių. 
Dabar daktaras Valibus dir
ba kaipo viršininkas, nes jo 
patirtis lietuviškoje dirvoje 
duoda jam pirminybę ir kitur. 
Ponia Valibienė irgi darbuo
jasi lietuvių moterų klube už
imdama viršninkės vietą.

Dabar Valibai didžiuojasi, 
kad ir jų duktė moka įsigau
ti į amerikiečių organizaciją. 
Panelė Bette (Elzbieta) Vali- 
biutė išrinkta moterų trafiko 
klubo pirmininke. Mat Vali- 
biutė dirba vietinėj orlaivių 
stotyje ir tvarko rezervacijas 
užsakydama vietas amerikie
čių linijoms ir į užsienį.

Concordia dainių draugija 
yra tik vyrų choras, buvo vo
kiečių suorganizuotas prieš 
daug metų. Jis turėjo net sa
vo didelį namą tuo vardu su 
erdvia sale, kurioj lietuviai 
prieš dvidešimts metų vaidino

B Mifilg S E a b e assssssssssssssassssssssą

SLA VASARNAMIS 
Atlantic City, N. J.

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City Jums suteikia daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.
Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Modemiški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

' Užsisakyki t kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

ar
SLA

867 W. 80-th ST., NEW VORE 1,
Tel. LAckawanna 4-5529

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATIANTIC CITY, N. J.

Tei. 5-9370

M0S68808

minėtoj 
operos

laiškų 
iš ko-

Dar gavau daugiau 
iš Lietuvos perskaityti 
lukio darbininkų gyvenimo ir 
jų pasibaisėtinų sąlygų. Rašo
ma apie uždarbį ir kokias są
lygas turi auginti gyvulius ir 
kaip valdžia atima pinigus ir 
gyvulius. Dabar įrašysiu nuo 
Dubysos, net už Nevėžio apie 
Baisiogalą ir Ragovos apylin
kes.

Jau yra žinoma, kad nemo
kama už 60 arų žemės mo
kesčių. Apie tai žmonės neži
no, kol jiems išduoda kitą 
patvarkymą, kaip kolūkiečiai 
turi sumokėti. Štai Ariogalos 
rajone karvėms ganiava bu
vo 15 rublių, šiais metais jau 
moka 33 rublius. Už žemę turi 
užauginti meitėlį virš 2 šimtų 

svarų ir atiduoti valdžiai. 
Dar gauna 30 arų žemės, bet 
už tą turi užauginti veršį irgi 
virš 2 šimtų svarų ir atiduo
ti valdžiai, bet tiems gyvu
liams neduoda valdžia pašaro 
nei pinigais nemoka.

Aukštaičiai Baisiogalos apy
linkėj augindavo po penkioli
ka viščiukų, o dabar įsaky
mas duotas užauginti 30 viš
čiukų ir tiek žąsiukų. Jei su
šąlą ar nuo lietaus išstimpa 
tie paukščiai, tai atima se
nius paukščius, o būna dar 
blogiau, jei ir tų neturi, tai 
pinigais po 50 rublių turi su
mokėti iš algos. Dar turi duo
ti ir gyvulių trąšos po ketu- 
rius vežimus ir pelenų po 10 
svarų iš krosnies. Tai aišku 
kodėl lietuviai važiuoja į Si
birą, nes bado verčiami taip 
daro.

Šioj apylinkėj gerai žino
mas SLA narys Mateušas Že
konis gavo laišką iš sesers, 
kuriame rašoma, kad jai ne>- 
sumokėjo už 160 danbadienų 
už tai, kad buk kolūkio pir
mininkas girtuoklis, išsmuge- 
liavo kolūkio derlių ir niekas

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Gegužės 28 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
LEONAS SEPORAITIS, 7 kp., Pittston, Pa., gimęs lie- 

pos 25, 1883 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė liepos 
17, 1921 m., mirė gegužės 2, 1960 m. Velionio duk- 
terei, Pranei Seporaitis-Kaslas, pomirtinės išmokė
ta _______________________________________ $1,000.00

VTTHEKUS BARONAS, 64 kip., Baltimore, Md., gimęs 
sausio 15, 1867 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
vasario 13, 1916 m., mirė gruodžio 1, 1959 m. Velio
nio dukterei, Elizabeth Latvėnas, pomirtinės išmo
kėta _____ __ _______________________________ $97.50

EMILIJA KRIVICKIENE, 68 kp., Lee Park, Pa., gimus 
balandžio 15, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
vasario 13, 1921 m., mirė kovo 18, 1960 m. Velio
nės dukterei, Veronikai Stravinskas, pomirtinės iš
mokėta ____________________________________ $600.00

MARE GITCAS, 101 kp., Paterson, N. J., gimus spalio
27, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė balandžio 
2, 1920 m., mirė vasario 27, 1960 m. Velionės anū
kei, Diana Fleisher, globėjai Alice Fleisher, po
mirtinės išmokėta ______________________ ___  $300.00

JULE GGDELJAUSKIENE, 205 kp., Schenectady, N. Y.
gimus vasario 16, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gegužės 6, 1923 m., mirė balandžio 2, 1960 m. 
Velionės dukterei, Julio Kimun, pomirtinės išmo
kėta _______________________________________ $300.00

Viso ____________ ______ ________ ____  $2,297.50
Nuo pradžis šių metų bendrai viso.........- $74,628.26

Išmokėtos ligoje pašalpos
L. BILBOKAITIS, 34 kp., New Britain, Conn. Sargo 6 sav. ir 1 d. $37.00
P. BERNOTAS, 34 kp., New Britain, Conn. Sirgo 6 s. ------------------
K. POCIUS, 36 kp., Chicago, III. Sirgo 12 s. ...............................................
F. J. SPINGYS, 40 kp., Pittsburgh. Pa. Sirgo 2 s. ir 4 d. ................
A. JAKSEVIČIUS, 50 kp., Binghampton, N. Y. Sirgo 12 s. . ......... .
E. FIGCRAS, 66 kp., Ansonia, Conn. balansas . .......................-......... .
O. GRUBLIAUSKIENfi, 77 kp., Rockford, III. Sirgo 4 s. ir 4 d. _
V. ALEKSYNAS, 77 kp., Rockford, III. Sirgo 7 s. .............................. .
M. S. RUZIENfi, 77 kp., Rockford. III. Sirgo 7 s. ir 6 d. ..................
E. ZALONIS. 112 kp., Seattle, Wash. Sirgo 1 s........................................
A. PAREDNIS, 131 kp., Nonvood, Mass. Sirgo 11 s. ir 4 d..............
A. GRUDIS, 143 kp., W. Scranton, Pa. Sirgo 12 s................ ...............
Z. PASKOVIČIENfi, 164 kp„ Frackville, Pa. Sirgo 1 s. ir 6 d.
J. BAUGIAS, 196 kp., Chicago, III. Sirgo 7 s. ir 1 d. ........................
M. E. M.EDLINSKY, 199 kp., Shaft, Pa. Sirgo 2 s. ir 3 d....................
A. U SIS, 202 kp., Roslindale. Mass. Sirgo 5 s. ----- ------------------------
J. SARAPNICKAS, 278 kp., St. Catharines, Canada. Sirgo 3 s. 108.00 
O. ALENSKIEN®, 299 kp., Rumford, Me. Sirgo 12 s. ...........  47.50

36.00
122.50

32.00
135.00
36.50
29.50
81.00
42.00

9.00
87.41
61.25
15.00
42.00
24.75
30.00

Viso .................................................................... -
Nuo pradžios šių metų bendrai viso __

$976.41 
... $13,079.49 

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681 

BOwling Green 9-6992

BROOKLYN, N. Y., 1580 Bedford Avenue
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street

•Per musu firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musų įstaigose. •Prie firmos įstaigą yra krautuvė®, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki (

niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 8, N. 7
78 Second Avė.
ORegon 4-1540

832 North 7th St
PHELADELPHIA 28, Pa.

WAlnut 8-1747

MC8Ų SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

1241 No. AshJand Avė. 
CHICAGO 22, BĮ. 
HUmboIdt 8-2818

•Siuntinių pristatymas garan- 
6 vaL vakaro kasdien, šeštadie-

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164
11601 Jos. (tampau Avė. 

DETROIT 12, Mich. 
TOvmsend 8*0298 1

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Zutienė-Chachlauskaitė Palioni- 
ja, ir jos sesuo Rimkienė Stefani
ja, Antano dukterys, iš Josvainių 
miesto.

Povilionis Kajetonas, Jono sū
nūs, ir šo sūnūs Edvardas, gyveno 
Cleveland, Ohio, 1436 Russell Rd, 

Rimkienė-Chaclauskaitė Stefa- 
nija, ir jos sesuo Ozutlene Palio- 
nija, Antano dukterys, iš Josvai
nių m.

Ropius Norbertas, Petro ir Ma
rijonos sūnūs, kil. Kaleniškės km.. 
Dūkšto vals., Zarasų apskr.

Sieg Heinrich, ir jo seserys Anni 
ir Maria, gyvenę Klaipėdoje.

Steponavičius Benediktas, Mato 
ir Domicėlės sūnūs, iš Anykščių 
m., Utenos apskr.

Taraškevičius Albertas, gimęs 
Kuktiškėse 1902 m. balandžio 13 d.

Vaičiūnas (whibe) Andrius, Juo
zo sūnūs, gyveno Springfield, Uli- 
nois.

Iieškomiejl arba apie Juos žinan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

HITLERIS IR MUSSOLINI

tarpą.

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

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

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

"Laisvosios Lietuvos’’ 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 

apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

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

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą iaik- i 
raštj u* išgirsti objektyvų lietuvišką žodj visais svar- i 
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA !
"NEPRIKLAUSOMA LIETUI i” tuP daug rimtą bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lletuviškoiioa < 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių. (

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Am e rl koše— Į 
5J5O, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba. ■
7722 George St., Ville Laaaile, Montreal, P. Q, Ctanada.

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“,

IŠĖJO NAUJA KP/YGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MICHELSONO 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 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 kava; 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 .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
686 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai.
šiuo adresu:

Boston 27, Mass

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

i

I

turi savo kprespondęntus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomlauatM 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalui 
liečiančius strąipsnius ir "Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $1LO( 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse - 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį t* 
klu adresu:

NAUJIENOS
1731 Soutli Halsted Street. Cbicago H Uliniu’

NAUJIENOS

NAUJIENOS

>■».. r. nv

i

/




