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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
ATSIŠAUKIMAS J VISUOMENĘ

| Jungtiniu Tautu Generalinės Asamblėjos debatų 
programą yra įdėtas “kolonializmo” klausimas su Ame
rikos delegacijos pataisa, kad buty svarstomas ir So
vietų kolonializmas Ryty Europoje.

Šiuose debatuose bus proga Vakartį demokratijoms 
iškelti tautu pavergimo politiką, kurią Sovietų Rusija: 
praktikuoja vadinamose satelitinėse šalyse* ir ypatingai 
Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj.

Šias tris Pabaltijo respublikas Rusijos valdovai 
okupavo savo ginkluotomis jėgomis, sulaužydami taikos 
sutartis, pasirašytas .su jomis, prievartos ir teroro prie
monėmis užkorė joms priešingas gyventojų norams ko
munistines valdžias, sukonfiskavo bankus ir pramonės 
miestuose ir sukolektyvino- privatinius tikins sodžiuje, 
paversdami laisvus ūkininkus komunistinių dvarų bau
džiauninkais.

'Tūkstančiai Lietuvos ir kitų dviejų Pabaltijo val
stybių piliečiui tapo išgabenti į prievartos darbo stovyk
las šiaurinėje Rusijoje*, Sibire ir •centralinėje Azijoje, 
ir dabar šių tautu jaunimas yra siunčiamas dirvonų 
piešti Kazachstane. ,

Žodžiu, Sovietų Sąjungos valdžia vykdo šių tautų 
atžvilgiu genocido, turtui plėšimo ir darbo žmonių iš- 
.naudojimo politiką, kurios nežmoniškumas dažnai pra
neša senųjų kolonialiniu imperijų valdymo metodus 
Azijoje* ir Afrikoje tamsiausiais kolonializmo laikais.

Šita komunistinės Rusijos politika privalo būti de- 
ma.skuota ir pasmerkta Jungtinių Tautų Generalines 
Asamblėjos debatuose. 1

Amerikos Lietuvių 'Taryba kreipiasi j plačiąją lie
tuvių visuomenę, kviesdama ALT skyrius, draugijų są
ryšius, atskiras draugijas, klubus ir kitokius lietuvių 
sambūrius, .nedelsiam siųsti rezoliucijas JAV atstovui 
Jungtinėse 'Tautose ambasadoriui Ją mes Wadsworth, 
(2 Park Avenue, Nevv York, N. Y.); valstybės sekreto
riui (’hristian A. Herter (l)epartment of Statė*, Wa- 
shington, I). C.) ir prezidentui Ihvigtli I). Eisenhovver 
(VVhi'te 1 louse, AViushington, D. C.):

a) paremiant pataisą, prie rezoliucijos apie* kolo
nializmą ;
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b) prašant iškelti ,sovietui genocido ir kolonializmo 
politiką Lietuvoje, .Latvijoje* ir Estijoje;

c) raginant JAV delegaciją, su prezidento ir val- 
tybės sekretoriaus parama, reikalauti, kad Sovietų Ru

sija tuojau ištrauktų savo armiją bei policiją iš Pabal
tijo valstvbiu žemiu ir leistu jn žmonėms laisvu baisa-

imu išsirinkti savo valdžias.
Kaip pavyzdį čia pridedame A. L. 'T. Vykdomojo 

nulieto rezoliucijos teksią, kurį kiekviena organizaci- 
gali panaudoti tokia forma, kokia jai geriau liks.

SLA vasarnamyje, Atlantic City, N. J., penktosios ap
skrities išvykos metu sudaryta laikina komisija busimo 
SLA seimo rengimui. Iš kairės į dešinę: A. Gustus, J. Bar- 
ry, adv. S. Briedis, A. S. Trečiokas ir SLA sekretorius dr. 
M. J. Vinikas.

Artėjant Metams į Pabaigę Nepamirš 
kim Atlikti Pagrindinę Pareigę

Labai svarbu mokėti duokles iš anksto. - Musų 
organizacijos geras stovis priklauso nuo dides

nio narių prieauglio

Sąmoningas narys prisideda prie organizacijos gerovės 
ir tuo pasitarnauja savo paties labui

•Lf

Rūpinantis Susivienijimo augimu didelės reikšmės turi ne 
tik naujų narių prirašymas, bet ir esamų išlaikymas organiza
cijos eilėse. Norim ar ne, bet kiekvienais metais po tam tik
rą skaičių netenkame 
seserį išskiria iš musų t
ma, kad ne nuo musų 
netekimo priežasties.

Yra ir kitų priežasčių, kurių dėlei netenkame vieno kitę 
nario. Tai dirbtinų priežasčių rūšis ir, žinoma, su jomis turi
me kovoti.

| į laisvojo pasaulio delegacijas 
Jungtinėse Tautose. Paverg
tųjų Seimas “reiškia savo vi
sišką pritarimą Jungtinių 
Tautų bot kuriai akcijai, pa
gal Jungtinių Tautų Chartos 
nuostatus užtikrinti visuotinį 
respektą tautų apsisprendimo 
principui ir užtikrinti šio 
principo vykdymą.”

Konkrečiai Pavergtųjų Sei
mas šaukiasi į laisv uosius 
Jungtinių Tautų narius, kad 
Jungtinės Tautos ryšium su 
Chruščevo iškeltu 
klausmu:

“(a) patvirtintų 
įsakmiai kiekvienai
ir tautai nenusavinamą teisę 
be jokio išorinio įsi kišimo 
ar spaudimo laisvai nuspręsti 
savo likimą, savo valdymosi 
formą ir savo tarptautinius 
ryšius;

“(b) kiekvieną bet kurios 
valstybės ar tautos pajungi
mą, — nepaisant kokio pavi
dalo tas pajungimas bebūtų, 
— kitos valstybės valiai dek- 

| laruotų tautų apsisprendimo 
visuotinio principo pažeidimu, 
kurio pašalinimą laikytų sa
vo tiesioginiu rūpesčiu;

“(c) kviestų panaikinti vi
sas koloninio viešpatavimo ir 
vienos valstybės ar tautos pa
jungimo ar priklausomybės 
kitai formas, vistiek po kokia 
legalumo skraiste tokie san
tykiai butų slepiami ir kokia 
bebūtų jų istorinė kilmė;

“(d) nutartų, kad vieninte
lė tikra priemonė valstybės 
ar tautos apsisprendimo tei
sei vykdyti yra laisvi rinki
mai, Jungtinėms 
žiūrint;

“(e) įsakmiai 
aukščiau minėti
kintini Albanijai, 
Čekoslovakijai, 
vijai, Lenkijai, Lietuvai, 
munijai ir Vengrijai”.

Prie šio Pavergtųjų Seimo 
atsišaukimo į JT laisvuosius 
narius pridėtas memorandu
mas apie teisinę ir faktinę so
vietinio kolonizmo padėtį 
Centro ir Rytų Europos kra
štuose.

Pavergtųjų Seimo pilnatyje 
apsilankė ir žodį tarė tautinės 
Kinijos ambasadorius dr. T. 
E. Tsiang’as, Filipinų dele
gatas JT R. Bagatsing’as ir 
Australijos delegatas JT W. 
C. Wcn'tworth’as. Specialiam 
Pavergtųjų Seimo posėdžiui 
Vengrijos kluasimu pirmi
ninkavo Pavergtųjų Seimo 
pirmininkas V. Sidzikauskas. 
Pavergtųjų Seimą sveikino 
Azijos Tautų Antikomunisti
nės Lygos pirmininkas Ku- 
Chcng-kang. Kor.

savo narių. Ne vieną SLA brolį ar 
tarpo negailestinga mirtis ir, supranta- 
priklauso išvengti šios natūralios nario

I
desirc.

pri-Tautoms

Nepamirškime pažiūrėti į mokesčių knygelę

/

and
įsirašyti

American

nu nuošimčiu.
mus,

kainos pakilo po karui

kur jis tarnauja.

Pavertųjų Seimas Atsakė Kremliui

metines ir pasisakė

komisionierius sako,
priim-

and further, be it delegacijos įga- ju

nariai, 
išsamiai

Dc-
kad

statės in 
the freely 
desire of

padauginti jau
namais. Aktuarui 
reikalus, dėl ku- 
atvykęs, tos pat

F. 
ca 
vo 
ti

klausimu.
bandymo 
pajungti 

Pavergtų-

kad 
tai-

globėją 
60 mc- 
proga, 
ir sek- 
drauge

not only 
evcrywhere, 
the most 
colonialism

Washingtono Darbo I 
praneša,

the
submitted an

sa- 
kai- 
me- 
rug-

tuos 
buvo 
popietį prezi d e n t a s 
ir sekretorius Vinikas

government 
withdraw from the 
of Lithuania and 
other two Baltic 
army and police

nutartų, 
principai

Bulgarijai, 
Estijai, Lat- 

Ru-

Pavcrgtųjų Seimo pilnatis 
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RESOLVED to request the 
American Delegation at this 
session of the United Nations 
General Assembly to expose 
the hypocrisy of the Soviet 
Russia’s govemment by a 
comprehensivc presenta t i o n 
of the plight of the peoples 
of Lithuania, Latvia and Es
tonia under the ir/human rule 
of Communism; finally, be it 

RESOLVED to urge the 
American Delegation, with

the strongest support by the 
Secretary of Statė Mr. Her
ter and by President Eisenho- 
wer himself, to insist that the 
Soviet Russian 
forthwith 
territory 
of the 
Statės its
force, and let thęir peoples 
e 1 e c t their govcnarments in 
conformity with their freely 
expressed will and

S u k rusk ii i K‘! Neatidėliokime! Stipriai ir vieningai 
paremkime Lietuvos žmonių troškimą laisvės ir nepri
klausomybes!

AMERIKOS LIETUVHJ* TARYBOS 
VYK 1)0 J/. 1 SI S K O MI TETA S.

SLA Prezidentas Dargis Lankėsi Centre
Su Sekretorium Viniku ir Aktuaru Aptarė Daug Reikalu

A RESOLUTION 
by Lithuanian American Council

W HERBAS, the delegation 
of the Soviet Union to the 
XV session of the General 
Assembly of United Nations 
introduccd a resolution pro- 
posing that all colonial count
ries, trustecship territories 
and dependent territories be 
given “complete indepcrJdance 
and frccdom in building up 
of their national 
conformity with 
c.xpressed will 
their peoples”;

WHEREAS, 
Delegation 
amendment to the Soviet anti 
colonialist resolution urging 
to c.xpcnd its meaning by 
inclusion of the colonial coun
tries held by Soviet Russia in 
Eastern and Centrai Europe 
as well as in Asia;

WHEREAS, the Commu- 
nist. govemment of Soviet 
Russia in 1940 has invaded 
by its armed forces the ter
ritory of the Independent Re
pu blic of Lithuania and of 
the other two Baltic Statės, 
in violationi of its treaty ob- 
ligations with these count
ries, and imposed upon their 
peop'es most cruel regimes 
of Communist dictatorship,

cntirely alien to the desirc 
and spirit of the people and 
only held in powcr by the ocr 
cupational ,forces of Soviet 
Russia;

WHEREAS, with these dic- 
tatorial regimos as its tools 
and by brutal means of cocr- 
cion and terror, Soviet Union 
turned the three formerly 
independent Baltic statos — 
Lithuania, Latvia, and' Es
tonia — into Russian colo- 
nies, dcstroying their natio
nal sovercignities, depriving 
their people of political and 
civil rights, confiscating their 
properties and redueing their 
vvorkers and farmers to the 
status of serfs, mcrcilessly 
cxploitcd to the benefit of 
of the ruling class of Cęm- 
munist Eupire, therofore, be 
it •

RESOLVED that. the Lithu
anian American Council cx- 
presses its vvholchearted sup
port of the proposal to con- 
demn colonialism 
in Africa būt 
and especially, 
vicious form of
practiced by Soviet Russia’s 
tyranny in the Baltic counr 
iries,

Ruošiantis prie Susivieniji
mo naujo vajaus ir Centre 
esant daug svarbių reikalų 
aptarimui, spalio 29 dienos 
ryte į Centrą* atvyko musų 
organizacijos prezidentas Po
vilas P. Dargis, kuris drauge 
su sekretorium dr. Viniku ir 
aktuaru Goodfanb, tuos rei
kalus aptarė.

šeštadienio ryte posėdžiavo 
prezidentas Dargis, sekreto
rius dr. Vinikas ir aktuaras 
Goodfarb. Jie svarstė praei
to deimantinio seimo padary
tus nutarimus ir pavestus 
Pildomąja! Tarybai juos vy
kinti, kad didžiulią organiza
cijos šeimą 
nais naujais 
atlikus 
rių jis 
dienos 
Dargis
apsvarstė kitus ., skubiuosius 
ir su jų pareigomis susijusius 
reikalus, taipgi plačiai kalbė
jo ir apie busimą naują vajų 
naujų narių telkimui į Susi
vienijimą, nes prezidentas ir 
sekretorius įeina į Vajaus Ko
misiją, kurią sudaro keturi 
Pildomosios Tarybos 
Šį Vajaus klausimą
apkalbėjus, nutarta greitoje 
ateityje sukviesti visų Va
jaus Komisijos narių posėdį

ir jame aptarti busimą vajų 
ir nustatyti gaires jo vedi
mui, kad jis butų sėkmingas. 

Kadangi tos dienos vakare, 
spalio 29 dieną, SLA nario 

Bručo salėje, 86-16 Jamai- 
Ąvenue, Woodhavene, bu- 
suruoštas pobūvis pagerb- 
Susivienijimo iždo

adv. Steponą Briedį jo 
tų amžiaus sukaktiess 
tai prezidentas Dargis 
rotorius dr. Vinikas
su žmona, dalyvavo pobūvyje 
ir pasakė momentui pritaiky
tas kalbas. Kaip prezidentas, 
taip ir sekretorius patenkin
ti, kad jie turėjo progą daly
vauti pobūvyje, suruošdame 
pagerbimui organizacijos iždo 
globėjo ir žymaus veikėjo.

Sekmadienio ryte, ■ spalio 30 
dieną posėdyje dalyvavo ir 
iždo globėjas adv. S. Briedis. 
Šis visas posėdis buvo pašvęs
tas aptarimui busimo vajaus, 
kad jį padaryti tikrai sėkmin
gu, kad jo metu lietuviai ir 
lietuvaitės galėtų
lengvomis sąlygomis ir turėtų 
didesnes naudas.

Posėdžiui užsibaigus, pre
zidentas Dargis išskrido į na- 

kad pirmadienio ryte
galėtų būti savo kasdieninėse 
atsakomingosc pareigose teis
me,

Rekordinis Pragyve
nimo Kylimas

liojimus, pratęsti JT spccia- 
cialaus referento Vengrijos 
klausimu, L. Munro, įgalioji
mus ir pareikalauti Sov. Są
jungą, kad ji vykdytų JT nu
tarimus Vengrijos

Dėl Kremliaus
savo propagandai 
buvusias kolonijas

Seimas priėmė atsišaukimą

IŠ 
partamentas 
rugsėjo mėnesį buvo rekordi
nis pragyvenimo produktų 
kainų pakylimas ir dar kils 
šį mėnesį, sako valdžios kai
nų raportas prieš prezidento 
rinkimus. To paties Darbo 
Departamento apskaičiavimu, 
pragyvenimo produktų kainos 
pakilo 1.3% aukščiau negu 
buvo prieš metus laiko. Rug
sėjo mėnesį kainų pakilimas 
buvo aukštesnis negu kurį ki
tą mėnesį per pusaštuntų me
tų Eisenhovverio administraci
jos laiku.

Robert Meycrs, darbo sta
tistikos
kad kitų reikmenų kainos pa
kilo 11.4% republikonų ad
ministracijos laiku, abelnai 
kiekvieną mėnesį pakilo vie-

Kaip prarandama narystė

Viena tų dirbtinių nario netekimo priežasčių yra išsibrau- 
kimas iš organizacijos. Ne vienu atveju tas įvyksta nejučio
mis, nepasirūpinus pačiam nariui sumokėti už savo apdraudą 
duokles nustatytu terminiu. Susivienijimo nuostatai, kaip ir 
visų kitų apdraudos organizacijų įstatai, duoklių sumokėjimą 
laiko pačia pagrindine sąlyga narystei išlaikyti. Toliau musų 
organizacijos nuostatai reikalauja duokles mokėti iš anksto 

už mėnesį ar daugiau. Kartu yra numatoma ir tam tikra leng
vata: duodama trijų mėnesių terminas .duoklėm mokėti, jei jų 
negalima sumokėti iš anksto. Tačiau jų nesumokėjus nei per 

tuos tris mėnesius, narys jau patenka į suspenduotą stovį.
Tokiam suspenduotam nariui taip pat yra kelias savo na

rystei atnaujinti. Bet ne visi tuo pasinaudoja ir tuo budu po 
kurio laiko nutraukia savo ryšius su organizacija, kurioje jis 
turėjo gerą ir naudingą apdraudą.

Kiekvienas pasirūpinkime išlaikyki narystę

Metų pabaigoje sudaroma Valstijų Apdraudos Departa
mentams SLA stovio raportą. Jame tenka nurodyti ir neteku
sių narių skaičių. Organizacijai yra svarbu, kad netekusių 
narių skaičius butų kuo mažiausias, nes tuo parodoma, jog 
organizacijos stovis yra išlaikomas reikalingoje aukštumoje.

Organizacijos aukštuma bus išlaikyta, jei tik ji turės na
rių prieauglį, vadinasi, turime daugiau prirašyti narių nei jų 
netenkame. Siekiant geresnio prieauglio kartu turime steng
tis sulaikyti dėl duoklių nesumokejimo pasitraukiančius na
rius. Pirmoje eilėje savo narystės išlaikymu turi pasirūpinti 
pats narys, o kartu ir kuopos valdyba turi paskatinti tuos na
rius, kurie pamiršo atlikti šią svaroią pareigą savo pačių nau
dai.

Duoklių reikalas primenamas dabar, kada artėjame prie 
metų pabaigos, nes jiems pasibaigus turėsime nustatyti ko
kiame kelyje esame, o labai svarbu, kad būtumėm pačiame 
geriausiame kely. Turime siekti, kad nei vienas narys neap
leistų organizacijos eilių ir todėl pažiūrėkime į savo mokes
čių knygeles, ar, nėra pavojaus prarasti narystę ir apdraudą. 
Jei yra kokia skola, tai pasistenkime ją išlyginti ir tuo išveng
ti negeistinų pasėkų.

Tenka džiaugtis SLA narių sąmoningumu, nes didelė dau
guma moka duokles pavyzdingu laiku. Jei čia užsimenama 
duoklių sumokėjimas, tai tik tam, kad priminus tiems, kurie 
gali būti pamiršę šią pareigą atlikti arba net nežino, kokios 
yra duoklių nesumokejimo pasėkos.

Patriotiniai nusistatęs lietuvis, įstojęs į Susivienijimą, yra 
apsisprendęs ir jis stengiasi savo narystę išlaikyti gerame sto
vyje. Tuo jis prisideda prie organizacijos gerovės ir savo pa
ties labo, nes SLA apdrauda kiekvienam užtikrina geriausią ap
saugą medžiaginiams nuostoliams išvengti.

Koberc Meyers sako, kad 
Kainos paimu -m. (11 uma- 
no aamniistiacijos metais 
jos paano po auti am pašau- 
mnam Kai m ir ivorejos muo 
inciu. Aocmai kieKvieną me
nesį kainos pakilu ciemoKiatų 
administracijos metais 1%.

Daroo Departamentas 
ko, kad įvairių reikmenų 
nos paKilo 12o.8 rugsėjo 
nesį įskaitant liepos ir
piučio mėnesius. Valdžia pa
teikia tokius duomenis pasi
naudodama 1947-9 metų lai-

kotarpiu.
Apskaičiuojama, kad rug

sėjo mėnesį algos pakilo tik 
vienu centu į valandą 100,000 
darbininkų, kurių kai kurie 
dirba caroplanų išdirbystėse.

Palyginus Darbo Departa
mento paduotą pragyvenimo 
ir kitų reikmenų kainų paki
limą su darbininkų algų paki
limu, tai darbininkai gavo la
bai mažą pakėlimą.

PastatytaNauja opera
dar viena lietuvių tautinė ope
ra “Duktė”. Tai trečioji kom
pozitoriaus Klovos opera. Li
breto—Tilvyčio ir Gustaičio. 
Dekoracijos—Songailai tęs.
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MUSŲ REIKALAI

SLA Trečiosios apskrities 
metinis suvažiavimas

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje trečioji apskritis gy
vuoja Pittsburgho apylinkėje. 
Jai ilgus metus pirmininkauja 
ilgametis ir energingas veikė
jas Stasys F. Bakanas, kuris 
yra nemažai narių įrašęs į 
musų brolišką organizaciją ir 
pirmininkavęs praeito Susi
vienijimo Deimantinio Seimo 
rengimo komisijai. Dabar tas 
nenuilstantis ir, galima saky
ti nepavaduojamas veikėjas, 
būdamas trečiosios apskrities 
pirmininku, kviečia apskrities 
metinį suvažiavimą ir prašo 
apskrities ribose gyvuojan
čias kuopas išrinkti atitinka
mą skaičių delegatų ir pri
siųsti suvažiaviman. Butų la- 
bai gerai ir girtina, kad visos 
tos apskrities ribose gyvuo
jančios kuopos atkreiptų dė
mesį į pirmininko Bakano 
prašymą ir dalyvautų suva
žiavime.

Suvažiavimas, kaip praei
tos savaitės TEVYNEJE bu
vo pranešta, įvyks sekmadie
nį, lapkričio mėnesio 20 die
ną, 2 valandą po pietų Lie
tuvių Piliečių svetainėje, 1723 
Jane Street, S. S. Pittsburgh, 
Pa. Suvažiavime, kaip meti
niame, bus svarstomi svarbus 
reikalai, išklausyti vykdomų
jų organų pranešimai ir ap
svarstyti apskrities, kuopų ir 
visos organizacijos reikalai. 
Prezidentas Povilas P. Dargis 
dalyvaus suvažiavime ir pa
darys pranešimą einamaisiais 
reikalais, tad bus svarbu ati
važiavusiems kuopų delega
tams pasiklausyti pranešimo 
apie dabartinę organizacijos 
būklę ir nustatyti gaires atei
ties darbams.

X—0—X
Organizacijos narių 
sugyvenimas būtinas

Musų broliškos organizaci
jos nariai, suprasdami broliš
kumą, vieni su kitais gražiai 
sugyvena, vieni kitiems, rei
kalui esant, kiek galint pa
gelbsti. Tai girtinas tokių el
gęsis. Jei kartais ir pasitaiko 
kokių nors nesusipratimų na
rių ar vydomųjų organų tar
pe, tie nesusipratimai išsiaiš
kinami vietoje ir užbaigiami 
broliškoje-fraternalėje dvasio
je.

Bet tarp daugelio narių pa
sitaiko ir tokių, kurie dėl į- 
vykusių kokių nors mažos 
vertės asmeniškų dalykėlių, 
vietoj tarp savęs išsiaiškinti 
ir baigti gražiuoju, juos nori 
padaryti visuomeninio pobū
džio, rašo į pašalinę spaudą, 
šmeižia tuos asmenis, kurie 
pasišventusiai dirba kuopai 
bei visai organizacijai naudą 
nešančius darbus. Tai nėra 
broliškas elgęsis ir tokius na
rius negalima pagirti. Tačiau

SLA Reikalai ir Veikla
SLA penktosios apskrities išvykos dalyvių dalis

Sėdi p. Ona Vinikienė ir A. Gustus. Stovi iš kairės 
į dešinę: A. S. Trečiokas, J. Barny, Mrs. Bany, J. Trečio
kienė, Mrs. Gustaitienė, Mrs. Gustus ir adv. S. Briedis.

Gražus Buvo SLA Penktos Apskrities Pobūvis 
SLA Vasarnamyje, Atlantic City, N. J.

Šių metų spalio mėn*. 21-23 
dienomis ŠIA Vasarnamyje 
įvyko tradicinė ŠIA 5-tos 
apskrities ir Lietuvių Spau
dos Klubo išvyka. Ši išvyka 
yra tradicinė, nes tokios iš
vykos ruošiamos du kartu į 
metus. Pavasario metu susi
renkama tokiu laiku, kada 
SLA Vasarnamis atidaromas 
vasaros sezonui, o rudenį su
sirenkama tuo laiku, kada va
sarnamis uždaromas žiemos 
laikotarpiui.

Tokios išvykos tęsiasi apie 
porą dienų, tai tas duoda ge
rą progą išsamesniam apkal
bėjimui įvairių klausimų, ku
rie liečia ŠIA ir bendrai vi
suomenės reikalus. Saulėtos 
dienos, pajūrio oras bei drau- 
gišgi pasivaišinimai sudaro

Iš Susivienijimo Septintos Apskrities 
Įvykusio Suvažiavimo

PITTSTON, PA. — Susi
vienijimo Lieatuvių Ameriko
je 7-tos apskrities suvažiavi
mas įvyko Lietuvių Piliečių 
salėje. Apskrities pirminin
kas A. Miliauskas pakvietė 
kuopų atstovus užimti vietas 
ir paskyrė mandatų komisiją 
iš trijų asmenų: M. Stanislo- 
vaitienę iš 35 kuopos, Kižį iš 
7 kuopos, ir Kavaliauską iš 
50 kuopos.

Mandatų komisijai tvar
kant kuopų atstovų sąrašą ir 
suvažiavime esant žymių sve
čių, pirmininkas pakviečia 
St. Gegužį, ŠIA centrinį vice 
prezidentą pakalbėti. Pirmiau
sia Gegužis pasveikina susi
rinkusius ŠIA Pildomosios 
Tarybos vardu ir pareiškia, 
kad būtinai reikia gerbti tuos, 
kurie atlieka didelį darbą da
lyvaudami ŠIA Seime, ap
skrityje ir kuopų susirinki
muose. Kalbėtojas pareiškė, 
kad jam yra garbė čia kal
bėti, nes prieš 70 m. ŠIA įsi
kūrė šioj apylinkėj ir gyvuoja 
ilgesnį skaičių metų, negu 
šio suvažiavimo dalyviai. Ge
gužis pareiškė, kad šita lie
tuvių organizacija daug nu
dirbo išeivijos lietuviškų kul
tūrinių darbų ir įrašė daug 
amerikiečių lietuvių. Nors šioj 
kripty neatsiekta kiek norė
ta atsiekti, bet visgi turėjome 
gerų rezultatų,* nors tai buvo 
sunkus darbas tiek atsiekti.

Justinas Bučinskas, 50 kuo
pos atstovas, kalbėjo kiek 
trumpiau, bet jo kalba buvo 
įdomi, nes jis turi gerą skonį 
pasirinkti kalbai žodžius. Jis 
pareiškė, kad jaunimo mažai 
turime ŠIA, tad musų išgalės

tokius narius už tą negražų 
elgesį negalima perdaug kal
tinti’ nes jie taip daro nesu
prasdami ' tikro broliškumo- 
fraternalizmo dvasios, kokiu 
yra musų Susvienijimas. To
kiems nariams patartina su
sipažinti su fraternalizmu- 
broliškumu ir vengti bereika
lingų ir neapgalvotų išsišoki
mų, * 

gerą nuotaiką pasitarimuose.
Daug laiko pašvęsta apta

rimui tinkamo prisirengimo 
ir gero aptarnavimo delegtų 
busimo ŠIA Seimo metu, ku
ris įvyks Nevvark, N. J. Tam 
tikslui sudaryta preliminarė 
ir laikina komisija, kurion į- 
eina: SLA 5-tos apskrities 
pirmininkas adv. S. Bredes, 
SLA Kontrolės Komisijos pir
mininkas A. S. Trečiokas, S. 
L. A. Jaunuolių Komisijos 
narys A. Gustus ir paterso- 
nietis J. Barry.

Bendra nuotaika pobūvio, 
pasidėkojant gerų gaspadinių 
gabumui, kurios pagamino 
skanius valgius ir dalyvius 
pavaišino, taipgi Atlantic Ci
ty saulėta jura sudarė šir
dingo, draugingo ir linksmaus 
ūpo dalyviams. Rep.

nedidžiausios, nes nėra daug 
jaunų lietuvių, kurie kartu 
su senesniąja karta dirbtų 
lietuviškus darbus. Vadovau
jamuose postuose irgi neturi
me didelio skaičiaus jaunų 
narių, o senesnės kartos ei
lės retėja ir negalime atlikti 
tiek darbo, kiek atlikdavome 
pirmiau.

Kalbėtojas pareiškė, kad 
jam žinoma iš nuvykusių į 
Lietuvą ekskursantų, kurie 
asmeniškam pasikalbėjime pa
sakė, kad su sesute gavo tik 
asmenijkam pasikalbėjime pa- 
20 minučių pasikalbėti gim
toj bakūžėj, o vėliau atsikvie
tė į Vilnių ir galėjo slaptai 
išsikalbėti apie viską. Bet tie 
patys, kurie taip pasakoja, 
pasirašė po korespondencija, 
kad jie laisvai kalbėjosi ir 
visur lankėsi, nes tie kurie 
davė savo parašą po kores
pondencija, buvo neraš'tingi.

Pirmininkas dar pakvietė 
pakalbėti J. Gegužytę-žalo- 
dienę, SLA pirmos apskrities 
sekretorę, bet ji nekalbėjo

Mandatų komisija perskaitė 
kuopų atstovų vardošaukį, iš 
kurio pasirodė, kad tik 7 kuo*- 
pos atsiuntė 34 delegatus. 
Šį kartą daug kuopų neda
lyvavo suvažiavime. ženkle
lius kuopų atstovams prise
gė: V. Liumbienė, M. Greš- 
taraitienė ir E. Naujalienė.

Vice pirmininkas A. Am- 
brozaitis perskaitė 9 asmenų, 
vardus, kurie atvažiavo būti 
kartu su 7-tos apskrities1 de
legatais. Jie visi buvo iš pir
mos apskrities ribų, tai jiems 
visiems suteikta balsavimo 
teisė.

Praeito suvažiavimo proto
kolą perskaitė N. Bajorienė, 
kuris priimtas. Trys protoko
lai perskaityti iš apskrities 
valdybos posėdžių ir priimti. 
N. Bajorienė buvo valdybos 
posėdyje ir išrinkta 7-tos ap
skrities sekretore vieton mi
rusio Juozo Maceinos.

Raportus išdavė šie valdy
bos nariai: Pirmininkas A. 
Miliauskas tvarkė posėdžius 
ir dirbo rengiant piknikus.

Vice pirmininkas A. Ambro- 
zailis pranešė, kad buvęs po
sėdžiuose ir parašęs praneši
mą į organą Tėvynę. Sekre
torė dirbo piknike, dalyvavo 
posėdžiuose. Iždininkas Ipo
litas Urbonas perskaitė iždo 
stovį, kuriame dabai* randa
si virš 12 šimtų.

Apskrities įeigos būna tik 
iš parengimų, ir iš tų jeigu 
dalis duodama kuopoms. Se
kamais metais taipgi bus ren
giamas piknikas viešame par
ke.

Nauja valdyba išrinkta iš 
šių asmenų: pirmininkas A. 
Miliauskas, vice pirmininkas 
A. Ambrozaitis, sekretorė N. 
Bajorienė, iždininkas I. Ur
bonas, iždo globėjai V. Ta- 
mulaitis ir J. Evanauskas, or
ganizatoriai V. Kamarauskas 
ir M. Greštaraitienė.

Užbaigus apskrities posė
džius, jaunuolė SLA 7 kuo
pos nare Petronėlė Renaldi, 
dukrelė buvusios Grabliaus- 
kaitės — ponios Renaldi, su
giedojo Lietuvos himną gra
žia lietuvių tarme ir išlaikė 
melodiją.

Visi dalyviai buvo pavai- 
. sinti skania vakariene ir išsi- 

gėrimais. Gaspadinės buvo 
šios ponios: Tunkevičienė,
Maceinienė ir Miliauskienė. 
Patarnavo prie stalų: A. 
Griškonytė ir Tunkevičius.

Valgant ir besikalbant bu
vo linksmumo, jaunuolė S. 
L. A. 7 kuopos narė Danna 
Tunkevičiutė pagrojo akorde
onu.

J. V. Stanislovaitis.

SLA 208 Pirmosios 
Motery Kuopos Sėk
mingas Parengimas

CHICAGO, ILL. — SLA 
208-tos pirmosios moterų 
kuopos rengiama rudeninė 
pramoga ketvirtadienio vaka
rą, spalio 20 dieną Dariaus- 
Girėno svetainėje, praėjo su 
gražiu pasisekimu. Visi susi
rinkusieji linkmoj nuotaikoj 

* praleido vakarą kuris davė 
kuopai nemažai pelno. Be to, 
beveik visi grįžo į namus lai- 
mėją dovanas, kiti net po ke- * 
lias, kurias pasiskyrė pagal 
savo skonį, todėl ir šie buvo 
patenkinti.

Didžiausia dovana buvo 
graži žalia vilnonė antklodė 
(afghan) kurią padirbo kuo
pos sekretorė Virginia Šim
kus. Ją laimėjo Mr. Edward 
Lass, kuris pirko bilietėlį iš 
kuopos finansų sekretorės 
Anna Jagiella. Kuopos antra 
dovana buvo $10.00 pinigais 
(kuopos pirm. Pauline Dran- 
gelienės aukota) ir tą laimė
jo darbšti kuopos narė Mar- 
tha Kuper. Buvo daug įvai
rių ir naudingų dovanų, vi
sos kuopos narių aukotos, ir 
laimėtojai turėjo vargo kurią 
pasirinkti.

Tenka pagirti šios 208-tos 
moterų kuopos nares, kurios 
taip gausiai prisidėjo, kaip 
darbu taip ir dovanoms, kad 
padarius šios kuopos metinius 
parengimus taip sėkmingais.

NG-.

Philadelphia, Pa.

ŠIA 135 KUOPOS 
narių mėnesinis susirinkimas 
bus Lietuvių Muzikos Svetai
nėje, 2715 E. Allegheny Ave
nue ir Tilton gatvė, sekmadie
nį, lapkričio 6 dieną, 2 valan
dą po pietų.

Randasi narių, kurių mo
kesčiai yra gana užsivilkę, 
tad prašau jus pribūti susi- 
rinkiman ir duokles užsimo
kėti. Raginu taipgi narius 
ir nares kviesti numatytus as
menis priklausyti prie musų 
bendros organizacijos, arba

I SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES" į

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

į katos Komisija, ŠIA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYCIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.

t Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y. g

Širdies Sveikata ir Nesveikata
(Tęsinys)

ARTERIJŲ SKLEROZE
Prie sklerozes įvyksta arterijų šie- 

nelių tuštokoj imas, sukietėjimas, Tik
rumoj, apart arterijų sienelių pakitimo 
įvyksta jų tako susiaurėjimas, kas veda 
prie kraujo apykaitos sulėtėjimo, net vi
siško susllojimo dėl indo užsikimšimo.

Dažniausia arterijų .sklerozė paliečia 
seno arba senesnio amžiaus žmones, bet 
būna atsitikimų, kad šia liga suserga ir 
viduiiuiam amžiuje.

Arterijų sklerozė dažniausia palie
čia galvos—.smegenų ir širdies arterijas. 
Prie sklerozės arterijų sienelėse pradeda 
atsirasti i laukus panaši medžiaga it ko
ki žvyneliai, medžiaga vadinama choles- 
lerirm.

('bolesteri.no ir pas .sveikti žmogų 
kraujuje yra. Arterijų sklerozė atsiran
da kuomet pakrinka cholesterino suvar
tojimo procesas, jo išmetimas iš organiz
mo. Kraujuje pradeda susidaryti cho
lesterino atsargos. Cholesterinas prade
da nusėsti an’.t arterijų sienelių, atsiraii- 
da sienelių sustorėjimai. Šie sustorėji- 
mai, kaip minėjau, kliudo kraujo tekė
jimui, o kartais net užkemša kraujo in
dą visai—Įvyksta arterijos tromboze. l)ė- 
ka cholesterino—arterijų sienelėse pra
deda augti jungiamasis audinys, atsiran

da kalkių, arterijų elastingumas mažėja, 
jos darosi trapioj, kraujo apytaka lėtė- 
j<‘i, audiniu mityba blogėja. Sklerozuota 
urterija turi palinkimą prie spazmų, kas 
dar labiau pablogina kraujo .apytaką ar
ba pradeda iššaukt i širdies srity didelius 
skausmus — ajigi.ua pektoris arba steno
kardija vadinamus. O kartais net dalis 
širdies raumenų mityba sukrinka. Įvyk
sta taip vadi minias širdies raumenų in- 
tarktaš. Kartais sklerozė paliečia ir pa
čius širdies raunami s, kas veda, prie šir
dies vožtuvų susirgimo, prie širdies plos.

Prie galvos sniegenų i.ndii sklerozės 
.susilpnėja atmintis, sumažėja proto dar
bingumas, pablogėja miegas, alsi randa 
nervuotumas, galvos sopėjimas, svaigu
lys, palinkimas alpi i. Pagaliau gali 
sprogti galvos smegenų kraujo indas, 
kraujas išsilieja i smegenis — Įvyksta 
apopleksija — sirokas prie kurio gali 
suminkštėti paliesta smegenų dalis. Ko
jose, kuriui indai paliesti sklerozės, atsi
randa silpnumas, skausmai, tampymai.

•Visų kūno arterijų sklerozė retas da
lykas. Dažniausia kenčia širdis, galva, 
inkstai, kojų arterijos. Sklerozės atsira
dimui didelės svarbos turi mityba. Anks
tyvos senatvės, arterijų sklerozės, nutu
kimo, padidėjimo kraujo spaudimo — 
viena iš svarbiausių priežasčių yra ne
tikslinga mityba. Chroninis persivalgy
mas yra daugelio ligų priežastis.

(Bus daugiau)

i

priduoti jų vardus ir antra
šus man, kad galėčia asme
niškai tuo reikalu juos maty
ti. Gavimas ir prirašymas 
naujų narių, tai priklausan
čių narių yra šventa pareiga.

Z. Jankauskas,
Finansų sekretorius.

Toronto, Canada
Iš Bendro Rudens Baliaus

Bendras ŠIA 236 kuopos 
ir Sporto Klubo “Vytis” ru
dens balius, * nesutraukė per
daug svečių, bet atsilankiu
sieji galėjo smagiai praleisti 
laiką ir laisvai pasišokti. Šia
me parengime daug prie lo
terijos pasidarbavo L. Ricke- 
vičienė ir O. Margo, bufete 
J. Margo, prie durų tarnybas 
ėjo R. Preikšaitis, L. Kirkilis, 
J. Šulcas ir V. Dobilas. Lote
rijos laimikių ir kitų dovanų 
įteikimą gražiai pravedė A. 
Paulauskas.

SLA 236 kuopos finansų 
sekretorė persikėlė į kitą bu
tą. Ją galima pasiekti skam
binant tel. HU 5-2357.

Į jaunuolių komisiją įėjo 
žinomas “Vyčio” futbolinin
kas J. Vėlyvis. j. b.

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

PACKAGE EXPRESS and travel agency, inc.
Llcensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue
NEWARK, N. J., 312 Market Street

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

BOwling Green 9-6992 
•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musų įstaigose. •Prie firmos ištaigą yra krautuvės. •Siuntinių pristatymas garan
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 0 va), vakaro kasdien, šeštadie- 

, nlais Lr sekmadieniais 9-4 vai.
MUSŲ SKYRIAI:

46 VVhithead Avė. 
SOUTH RIVER, N. J. 

CLifford 7-6820

78 Second Avė. 
NEW YORK 3, N. Y.

ORegon 4-1540

107 So. Vermont Avė. 
LOS ANGELES 4, CAL 

DUnkirk 5-6550

643-47 Albany Avė. 
HARTFORD 6, CONN.

CHapel 7-5164

124L No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, ILL. 

HUmboldt 6-2818

11601 Jos. Canipau Avė 
DETROIT 12, MICH. 

TOįvnsend 8-0208

109 Burnet Park Drlve 
SYRACUSE, N. Y. 

GRanlt 8-8435

126 Tilgham St. 
ALLENTOWN, PA.

IIEmlock 5-0415

1900 Floet St. 
BALTIMORE, MD.

DIckens 2-4240

397-A West Broaduay 
SO. BOSTON 27, MASS.

AN*drew 8-2718 •

832 Nortli 7th St
PHILADELPHIA 28, Pa

VVAlnut 8-1747

2240 Profeasor
CLEVELAND 13, OHIO 

SUperior 1-1164

Rumford, Maine

Mirė Lillian Lobikytė,
SLA 299 Kuopos Narė

Šių metų spalio 16 dieną 
mirtis išskyrė iš gyvųjų tar
po Lillian Lobikytę, Susivieni
jimo 299 kuopos narę. Sek
madienio ryte ji jau nesikėlė, 
nes naktį ji užmigo amžinai. 
Buvo ištekėjusi už Walter 
Drakšos, Ji buvo gimusi 1920 
metais gruodžio 31 dieną, pri
gulėjo prie 3 draugijų angliš
kų ir prie 3 lietuviškų: Lietu
vos Dukterų draugystės, SLA 
299 kuopos ir S. L. Darbinin
kų.

Nuliudime paliko dukterį 
Viktoriją 2 metų ir Walter 
6 metų. Taipgi paliko motiną 
Viktorija Lobikis čia gyve
nančią, brolį John gyvenantį 
Detroit, Michigan', ir seserį 
Mrs. George Lard, gyvenan
čią Brownsville, Maine. Lil
lian buvo gera dainininkė, par 
rengimuose dažnai dainuoda
vo ir linksmindavo susirinku
sią publiką.

Mes reiškiame Walteriui ir 
visiems giminėms gailią užuo
jautą, o Tau, Lillian, lai bū
na lengva ilsėtis lietuvių ka
puose prie gražaus kelio A- 
merikos žarnelėje.

Jonas Kaulaicze.

I Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Brooklyn, N. V. — Susivie

nijimo Lietuvių Amerikoje 
38 kuopos ruošiama metinė 
tradicinė vakarienė įvyks lap
kričio mėnesio 19 dieną, 7:30 
valandą vakare, Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpose, 280 
Union Avenue, Brooklyne. 
Vakarienė bus pagaminta į- 
vairių rūšių, taipgi netruks 
lengvų ir stipresnių gėrimų 
troškulio numalšinimui. Ren
gėjai prašo įsigyti bilietus iš 
anksto ir užtikrinti sau vie
tas vakarienei.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje trečios apskrities me
tinis kuopų atstovų suvažia
vimas kviečiamas šių metų 
lapkričio mėnesio 20 dieną, 2 
valandą po pietų, Lietuvių 
Piliečių svetainėje, 1723 Jane 
Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 
Apskrities pirmininkas S. F. 
Bakanas prašo visas apskri
ties ribose gyvuojančias kuo
pas išrinkti atitinkamą skai
čių atstovų ir prisiųsti suva
žiaviman. Patenkinkite ap
skrities pirmininko prašymą.

Narių pareiga patiems lan
kyti ir raginti savo draugus 
lankyti SLA kuopų ir apskri
čių parengimus.

Taipgi dalyvaukite kuopų 
susirinkimuose ir ruoškitės 
žieminiams parengimams.

J

o

Lr sekmadieniais 9-4 vai.
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
« W *>

PROTOKOLAS
SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio 11*14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

Įnešimas ir 
kaip Seimo

(Tęsinys)
Delegatas F. Motuzas įnešė, dėl. HeJen Čižauskas 

parėmė, kad Daktaro-Kvotejo raportas butų priimtas, 
kaip išspausdintas Seimo Darbų Knygoje, 
raportas buvo Seimo vienbalsiai priimtas, 
Darbi) Knygoje išspausdintas.

18. Prezidentas P. Dargis pakviečia 
redaktorių M. L. Vasil išduoti raportą.

o

v

“Tėvynės”

“Tėvynės” redaktorium ir pa-

s

“Tėvynės” Redaktoriaus Raportas
51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui 
liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Pennsylvan ia

Gerbiamieji Seimo Delegatai ir Delegatės:

Praeitas Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 50-tas 
Seimas, įvykęs 1958 metais Chicagoje, išrinko mane 
Susivienijimo organo 
vedė man atsakomingas pareigas, kurias aš stengiausi 
atlikti pagal savo geriausį supratimą. Pirmoje eilėje 
visuomet stačiau savo broliškos organizacijos—Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje—reikalus, ir stengiausi 
palaikyti narius vienybėje, neskirstydamas juos į poli
tines ar religines grupes, nes taip patvarko organiza
cijos Konstitucija, kurios prisilaikydamas raginau na
rius palaikyti vienybę ir visiems bendrai dirbti ir ug
dyti savo brolišką apdraudos ir pašalpos organizaciją. 
Taip dariau dėl to, kad, mano supratimu, bendrai dirb
dami, ypač dabartiniu svarbiuoju musų tautai mo
mentu, galime daugiau gerų darbų atlikti savo orga
nizacijai ir lietuvių tautos labui. Ar tokis mano nu
sistatymas buvo teisingas ir naudinigas Susivienijimui, 
palieku spręsti jums, gerbiamieji, Penkiasdešimt Pirmo 
Seimo delegatai ir delegatės.

Apie organo “Tėvynės” 
kinti, nes visi nariai kas savaitė jį gauna ir mato.' 
Aš stengiausi organą padaryti kiek galima įdomesniu, 
bet reikėjo skaitytis su vieta, kurią labai dažnai už
imdavo’ įvairus Sekretoriaus pranešimai, kaip Pildo
mosios Tarybos suvažiavimų protokolai ir kiti oficialus 
raštai, tad labai dažnai pasitaikydavo, kad kitiems, 
ne Susivienijimo reikalams, raštams mažai vietos be
likdavo.

Kaip aukščiau minėjau, stengiausi prisilaikyti Su
sivienijimo Konstitucijos ir organą vesti tokioje dva
sioje, kad jis tarnautų visiems nariams vienodai, bet 
kaip visur pasitaiko visokių nepasitenkinimų ir nesu
sipratimų, taip įvyko tarp “Tėvynės” redaktoriaus ir 
labai mažos dalelės narių. Pasitaikė ir tokių musų 
organizacijos veikėjų, kurie, nesusipažinę gerai su Su
sivienijimo, Konstitucija, mano, kad į organą redakto-

4

turinį man nereikia aiš-

rius turi viską dėti ką tik jie' sumano ir viename ar 
Į kitame suvažiavime praveda, siunčia redaktoriui ir 

reikalauja jų raštus talpinti organe. Turime atminti, 
kad organo “Tėvynės” redaktorius pirmiausia turi va- 

j duotis organizacijos gerove, prisilaikyti Susivienijimo 
Konstitucijos patvarkymų, Seimų nutarimų ir Pildo
mosios Tarybos patvarkymų. Jeigu to nesilaikytų ir 
talpintų organe tokius raštus, kurie vienokiu ar kito
kiu budu daro nepamatuotus priekaištus narių išrink*- 
tai ir Seimo užtvirtintai Pildomajai Tarybai bei Seimo 
išrinktoms komisijoms, tai jis nebūtų organizacijos 
organas, o priešas, leidžiamas Susivienijimo pinigais.

Todėl, šio Susivienijimo 51 Seimo gerbiami delega
tai ir delegatės, geriau susipažinę su “Tėvynės” re
daktoriaus pareigomis, geriau supras redaktoriaus pa
dėtį. “Tėvynės” redaktoriaus pareigos yra daug 
sunkesnės, negu kitų, privačių, laikraščių. Kiti laik
raščiai turi vieną vienokią ar kitokią liniją ir jos lai
kosi, tačiau “Tėvynės” redaktorius privalo laikytis 
Susivienijimo ir lietuvybės linijos, nes Susivienijime 
priklauso įvairių politinių ir religinių įsitikinimų žmo
nės, todėl “Tėvynė” turi būti vedama ibepąrtyviškai ir 
visiems vienodai tarnauti.

Redaktoriui buvo prisiųsta viena tokia rezoliucija, 
kurioje kritikuojama Pildomoji Taryba ir daromi įvai
rus priekaištai. Kadangi rezoliucijos prisiuntėjas 
griežtai reikalavo ją talpinti organe ištisai, tai jos 
nuorašai buvo pasiųsti Švietimo Komisijai ir SLA 
Prezidentui Povilui P. Dargiui, kad jie padarytų nuo
sprendį ką redaktorius turi daryti su tokia Susivieni
jimo Konstitucijai ir nusistovėjusiai tvarkai priešta
raujančia rezoliucija? Minėti asmenys redaktoriaus 
prašymą patenkino, padarė nuosprendį ir tuo viskas 
baigėsi.

Organą nenaudojau jokiems asmeniškiems reika
lams. Su pašaliniais Susivienijimui palankiais laik
raščiais nereikė polemikų vesti, jie labai dažnai, rei
kalui esant, duodavo daug vietos raštams Susivieniji
mo reikalais. Ypatingai jie kreipė rimtą dėmesį pa
skelbus vajus naujų narių telkimui į organizaciją ir 
net patys redaktoriai kartas nuo karto ragindavo 
nepriklausančius lietuvius rašytis. Į Susivienijimui 
priešingą spaudą nebuvo kreipiama jokio dėmesio, bet 
ir jie per praeitus du metus labai mažai rašė bei pasta
bas darė Susivienijimui. Todėl šia proga reiškiu gilią 
padėką visų Susivienijimui prielankių laikraščių re
daktoriams už paramą musų broliškai organizacijai.

Nuo praeito Susivienijimo 50 Seimo beveik be 
jokios pertraukos buvo vykdomi vajai naujų narių 
telkimui į organizaciją. Vieniam vajui užsibaigus buvo 
paskelbtas kitas, kurių vienas tęsėsi iki šiam Seimui. 
Geresniam vajų pasisekimui, Pildomoji Taryba pagei
davo pirmo “Tėvynės” puslapio agitacijos vedimui.y 
Todėl nuo pradžios vajų agitaciniams raštams buvc 
skirta viena plati skiltis pirmam “Tėvynės” puslapy

Susivienijimo Vajai Narių Gavimui

Kita pirmo puslapio dalis buvo užpildyta kitais įvai
riais raštais, daugiausia lietuviško turinio. Iš poros 
Pildomosios Tarybos narių buvo padarytos pastabos, 

kad pirmam puslapy neibutų dedama jokių pasaulinių 
žinių, tačiau išsikalbėjus paaiškėjo, kad daugelis Susi
vienijimo narių skaito tik vienų “Tėvynę” ir jie nori 
žinoti kas dedasi pasaulyje, ypač šiuo kritišku musų 
tautai momentu; su tuo sutiko ir Pildomosios Tarybos 
nariai.

“Tėvynės“ Priedas “Atžalynas”
Praeito 50 Seimo išrinktoji Jaunuolių Komisija 

sumanė prie “Tėvynės” leisti priedą vieną kartą mė
nesyje jaunuoliams lietuvių ir anglų kalbomis ir parin
ko jam vardą “Atžalynas.” Pildomoji Taryba su tokiu 
Jaunuolių Komisijos sumanymu sutiko ir jo leidimui 
paskyrė lėšų. Iki šiam Seimui “Atžalyno” išleista 
penki numeriai. Jį redaguoja Jaunuolių Komisijos 
išrinktoji redakcinė komisija, kuriai vadovauja V. 
Virbickas. “Tėvynės” redaktoriui pavesta peržiūrėti 
“Atžalynui” skiriamus raštus, kad jie,atitiktų Susivie
nijimo dvasiai.

Sveikatos Skyrius “Tėvynėje”
Praeitas Susivienijimo Seimas išrinko Sveikatos 

Komisiją iš Dr. Ml. Nasvyčio, Dr. D. Pilkos ir Dr. V. 
Tercijono. Komisija, tarp savęs susitarusi, pasiskirstė 
kuriais mėnesiais kuriam reikės rašyti Sveikatos Sky
riuje. Jie rašė po keturius mėnesius, o jei kuris dėl 
vienokios ar kitokios priežasties negalėjo pats rašyti, 
tai surado pavaduotojus. (Dr. D. Pilkos sveikatai pa
šlijus ir negalint rašyti, už jį rašė prof. V. Tumėnienė, 
kuri vėliau pavadavo Dr. V. Tercijoną ir baigė rašyti 
apie vaikų auklėjimą.

Mano manymu, visų aukščiau suminėtų daktarų 
“Tėvynės” Sveikatos Skyriuje tilpę raštai įvairiais 
sveikatos klausimais buvo naudingi visiems “Tėvynės” 
skaitytojams. Todėl, šio Susivienijimo 51 Seimo pro
ga, aš reiškiu gilią padėką visiems Sveikatos Skyriuje 
rašiusiems daktarams. Iš jų raštų sužinojo kaip už
laikyti sveikatą ne tik suaugę žmonės, bet ir moterys 
sužinojo kaip auklėti vaikus.

“Tėvynes” Bendradarbiai
Per praeitus du metus “Tėvynės” bendradarbių 

buvo daug. Vieni jų rašė Susivienijimo reikalais, kiti 
įvairiais lietuvybės klausimais, bet daugiausia bendra^ 
darbių buvo iš įvairių kolonijų, rašiusių apie Susivie
nijimo kuopų veiklą ir abelnai apie lietuvių veiklą, ir 
jų dėka “Tėvynė” buvo galima padaryti įvairesnė, nes 
seniai yra žinoma, kad daugelis lietuvių, senesnio am
žiaus, nors ir nieko kito neskaito, bet iš savo miesto 
tilpusią korespondenciją visuomet perskaito. Kiti 
bendradarbiai rašė kitais klausimais.

Nemažai raštų gauta iš Amerikos Lietuvių Tary
bos, Lietuvos Laisvės Komiteto ir kt. Jiems buvo 
duota vietos, ypatingai Amerikos Lietuvių Tarybai, su 
kuria bendradarbiauja Susivienijimas Lietuvos laisvi
nimo ir kituose lietuviškuose darbuose, taipgi ir Susi
vienijimo Seimų nutarta bendrai dirbti su Amerikos 
Lietuvių Taryba kovoje už Lietuvos išlaisvinimą iš 
raudono imperializmo. Todėl visiems bendradarbiams, 
šio Deimantinio Seimo proga, reiškiu nuoširdžią pa
dėką.

Kaip su bendradarbiais-korespondentais, taip ir 
su visais nariais santykiai buvo geri, narių sugyveni
mas buvo tikrai broliškas, per praeitus du metus re
daktorius negavo nei vieno rašto, kiršinančio narius 
vienus prieš kitus. Tokis narių tarpusavio sugyveni
mas parodo, kad jie supranta savo broliškos organi
zacijos reikalus ir moka gražiai sugyventi.

Geri santykiai buvo ir su musų organizacijos 
vadovybe—Pildomąją Taryba. Aš buvau ir esu tos 
•nuomonės, kad tik bendrai dirbant galima atlikti daug 
gerų darbų Susivienijimui, savo tautos žmonėms ir 
musų senai tėvynei Lietuvai. Todėl visuose darbuose 
stengiausi kooperuoti su Pildomosios Tarybos nariais, 
o jie kooperavo su manim. Prezidentui Povilui P. 
Dargiui atvykus į Centro patalpas, kiekvieną kartą su 
juo pasitariau, taipgi su Sekretorium Dr. M. J. Viniku 
ir kitais. (Dažniausia tekdavo tartis su Sekretorium 
Viniku, kaip butų galima daugiau lietuvių ir lietuvai
čių įrašyti į SLA ir padauginti narių skaičių. Taigi, 
šio Susivienijimo 51, Deimantinio, Seimo proga, aš 
nuoširdžiai dėkoju. visiems Pildomosios Tarybos na
riams už nuoširdų kooperavimą su manim.

Per praeitus du metus teko dalyvauti keliuose 
apskričių ir kuopų parengimuose. Kur tik buvau 
kviečiamas, jei tik darbo sąlygos leido, skaičiau būtina 
pareiga patarnauti apskritims, kuopoms ir suruoš
tuose vienokio ar kitokio pobūdžio parengimuose pa
sakyti kalbas.

Sąlygos Darbovietėje
.Kaip pirmesniais keliais metais, taip ir praeitus 

du metus, darbo sąlygos buvo nepavydėtinos. Norint 
padaryti taupumą, reikėjo suredaguoti, prirašyti ir 
pačiam, su maža išimčia, visą laikraštį surinkti ir 
korektūras perskaityti. Aišku, kad, tokiom sąlygom 
esant, reikėjo dirbti neribotą skaičių valandų, neiš- 
imant ir Amerikos didžiųjų švenčių.

Baigdamas dar kartą primenu, kad praeito Susi
vienijimo 50 Seimo man pavestas redaktoriaus parei
gas stengiausi atlikti pagal savo geriausį supratimą 
ir išlaikyti organą bepartyvišką, kokiu yra ir pats 
Susivienijimas, kad jis atitiktų visų narių dvasiai.

Linkiu Susivienijimo 51, Deimantiniam, Seimui 
kuogeriausios nuotaikos! Linkiu atlikti kuogeriausių 
kūrybinių darbų ir nenukrypti nuo tikrojo lietuviško 
kelio, kurį mums parodė pirmieji organizacijos stei
gėjai, ugdytojai ir kurį mums nurodo SLA Konstitucija.

Lai gyvuoja Susivienijimas Lietuvių Amerikoje! 
Lai visų suvažiavusių delegatų širdyse plaka lietuvy
bės jausmas ir lai visiems rupi Seimo metu padaryti 
gerų nutarimų Susivienijimo patobulinimui ir ateities 
darbams gairių nustatymas!

M. L. VASIL, 4 
“Tėvynės” Redaktorius.

Delegatas J. Varkala įnešė, dėl. A. Gegužienė pa
rėmė “Tėvynės” redatoriaus raportą priimti kaip jis 
išspausdintas Seimo Darbų Knygoje. Įnešimas ir ra
portas Seimo delegatų vienbalsiai priimtas kaip iš
spausdintas Seimo Darbų Knygoje.

(Bus daugiau)
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Kai Rinkimų Diena (antra
dienis, 
ateis, turėsi vykti į tą vietą, 
kur registravaisi, arba į ku
rią nors kitą oficialiai balsa
vimui paskirtą vietą. Jei ta 
vieta bus ta pati, kur regis
travaisi, rasi prie to pačio 
stalo tuos pačius rinkimų in
spektorius ir tas pačias sura
šymo knygas. Be to, ten bus 
keli kiti žmonės, stebį balsuo
tojus, 
stalų. Šie žmonės yra politi
nių partijų darbuotojai, ku
riems yra įstatymais leista 
stebėti balsavimo eigą. Pa
prastai kiekvienai partijai yra 
leista turėti du tokius stebė
tojus prie balsavimo urnos.

Kai Rinkimų Dieną atvyk
si prie stalo, rinkimų inspek
torius dar kartą tavęs pak
laus pavardės. Radęs knygoje 
tavo registracijos metu duo
tą informaciją, jis uždengs 
tavo parašą ir paprašys dar 
kartą pasirašyti. Tada jis pa
lygins abu parašus tapatybės 
patikrinimui.

Perėjus šią procedūrą, gali 
balsuoti. Jei vartosi balsavi
mo mašiną, 
moki ją naudotis prieš einant 
į balsavimo vienutę. Jei nesi 
tikras, paprašyk oficialaus 
rinkimų asmens, kad parody
tų, kaip balsavimo mašiną 
naudoti. Jei atitinkamai ne
mokėsi naudotis, tai tavo bal
sas gali būti prarastas. Jei
gu vartosi balsavimo kortelę, 
nepamiršk pažymėti “X” vi
duryje cirkelio ar keturkam
pio, esančio šalia tavo pasi
rinkto kandidato pavardės.

Įėjus į balsavimo vienutę, 
jei vartosi balsavimo mašiną 
ar kortelę, kiekvienu atveju 
balsuok, už ką tik nori. Nie
kas nežinos, kaip tu balsuosi. 
Balsavimo kortelėje tavo pa
vardė neužrašyta. Nei jos nei 
mašinos pagalba negalima pa
tikrinti, už ką tu balsavai. 
Nąsvarbu, kuriai partijai pri
klausai, kai registravaisi, gali 
balsuoti už bet kurį kandida
tą, nežiūrint, kuriai partijai 
jis priklausytų.

Nutark, už kurį kandidatą 
balsuosi, PRIEŠ eidamas į 
balsavimo vienutę. Gali su 
savim pasiimti kandidatų są
rašą, jei nori, bet neik į bal
savimo vienutę iš anksto ne
apsisprendęs. Tokie neapgal
voti momento nutarimai yra 
neteisingi kandidatų ir tau
tos atžvilgiu ir jie parodo, 
kad savo balsavimo teisės ne
naudoji apgalvotai. Be to, jei 
užimsi per ilgą laiką balsavi
mo vienutėje, kol apsispręsi, 
negalėsi laiku pabalsuoti, nes 
kiekvienam asmeniui yra leis
tą nuo trijų ligi penkių mi
nučių vienutėje.

Tačiau, jei prieš ateidamas 
balsuoti apsvarstė! kandidatų 
nuopelnus ir nusistatei, už 
kuriuos balsuoti, tai turėsi 
pakankamai laiko balsavimui. 
Pabaigus balsuoti balsavimo 
mašinos budu, tavo balsas 
bus užregistruotas, kai apleis
damas balsavimo vienutę ran
keną pastumsi atgal. Balsuo
jant rinkimų kortelių budu, 
sulenk kortelę, pasiimk su 
savim ir išeidamas iš vienu
tės, įmesk į urną.

Tai įvykdžius, kaipo pilie
tis pasinaudojai demokratinio 
valdymosi budo privilegija ir 
užregistravai savo asmeninę 
nuomonę, kuri bus įskaičiuo
ta.

Balsavimas yra paprastas,

Kelionės įspūdžiai iš Daug Miestų ir Valstijų
Lėktuvu išskridau iš Chica- 

gos į New Yorką ir esant šeš- 
dienio popiečiui, ne t u r ė j a u 
progos su kuo nors pasimaty
ti. Traukiniu Bostoną pasie
kus apsistojau pas Joną Ro
maną, Lietuvių Radio valan
dos vedėją, kuris mane pa
kvietė porą savaičių prieš ma
no išvažiavimą. Su bostoniečių 
Feliksu Zalecku praleidom ke
lias valandas aplankydami ke
lias vietas ir turėjom progą 
pasisvečiuoti. Prieš apie 30 
metų Zaleckas važinėjo po 
Ameriką su Vanagaičio Dzim- 
dzi Drimzi lošimais, Chicagoj 
dar ir dabar jie turi daug 
draugų nuo to laiko.

Sekmadienį turėjau progą 
pasimayti su prel. Virmausku, 
So. Bostono parapijos klebo
nu. Su 
trumpai prisiminiau apie savo 
krikštų sūnų. Ji turi kitus du 
sūnūs kun1. Juozą Naudžiuną, 
Cambridge parapijoj ir kun. 
Andrių Naudžiuną, prie Drau
go redakcijos Chicagoje. Prieš 
kelis metu jis gyvenęs Buenos 
Aires Argentinoje, per 3 me
tus išmoko ispaniškai kalbėti, 
dabar Chicagoj būdamas kun. 
Naudžiūnas yra dažnai paski
riamas į ispanų bažnyčią pasa
kyti pamokslą ispaniškai. Su 
artimu giminaičiu Simonu Ja
kubausku ir jo žmona trum- 

bet labai svarbus aktas. Jis 
yra teisė, nuo kurios’priklau
so musų laisvė. Žmonės ko
vojo ir mirė dėl šios teisės. 
Tau gi reikia tik laiko, pas
tangos... ir apgalvojimo.

American Council.

pai tarėm kelis žodžius, nes 
jis nesijautė gerai. Teko už
sukti *į A. Ivas '(Ivaškevi
čiaus) Real Estate raštinę ir 
tą vakarą telefonu pasikalbė
jau su jo žmona. Ivaškevičius 
nepriklausomybės laikais buvo 
nuvažiavęs į Lietuvą, kur nu
sivežė nemažai pinigų ir pri
sidėjo prie Klaipėdos krašto 
prijungimo prie Lietuvos.

Pasimatymas su kitais
Man buvo malonu susipa

žinti su dr. Juozu Leimanu, 
Vyčio mėnesinio žurnalo re
daktorium, kurį rytojaus die
ną mačiau Worcesteryje. Pas 
kitą artimą giminaitį, Vy
tautą Stelmoką, dažnai užsuk
davau į jo Real Estate rašti
nę ir turėjom daug ką kalbėti. 
Mano jaunų dienų draugo 
John Shork (Šarkus) žmona 
pranešė, kad jos vyras mirė 
prieš metus laiko. Mes į Ame
riką vienais metais atvykom, 
jis tuojaus įstojo į Bostono 
kolegiją, būdamas neturtingu 
Šarkus dirbo ir mokinosi die
nomis ir vakarais. Prieš pir
mąjį pasaulinį karą jis buvo 
žinomas matematikos eksper
tas svetimtaučių tarpe. Sugrį
žęs iš kariuomenės jis užbaigė 
mokslą ir buvo paskirtas Bos
tono kolegijos technologijos 
mokytoju ir profesoriaus pa- 

gelbininku, taip pat jis buvo 
metinio Technologijos žurnalo 
techniškas redaktorius. Atsi
radus Radio, Šarkus buvo eks
pertas mechanikas ir buvo 
pirmas atsukimo radio iš Bo
stono į Romą, Italiją, pasi
kalbėjime. Jonui Šarkui mi
rus, lietuviai neteko mylimo 
ir garbingo žmogaus svetim
taučių mokslininkų tarpe.

Užsukau į So. Bostono Lie
tuvių Salę, radau pažįstamų, 
be Jono' Romano buvo J. Le- 
kys, gerai žinomas lietuvių 
veikėjas ir C. Pratapas, kuris 
jau sulaukė 92 metu amžiaus, 
bet gerai jaučiasi ir mano at
važiuot į Chicagą šį rudenį 
aplankyt pažįstamus. Iš Bos
tono nuvažiavau į Brocktoną, 
pirmiausia užėjau pas Anną 
Kašėtą, žymią visuomenės vei
kėją ir drabužių krautuvės sa
vininkę ir pasiteiravau apie 
jos brolį Joną Kašėtą, kuris 
prieš 40 metų buvo veiklus lie
tuvis atletas lengvoj atletikoj 
ir sunkaus svorio kilnojime. 
Užsukau pas prel. Praną Stra- 
kauską, Brocktono parapijos 
kleboną ir jo motiną, sulau
kusią 92 metus amžiaus, bet 
ji nuo darbo nepasitraukia, 
bet vis truriasi apie kleboni
ją. Su prelatu pasikalbėjom 
ilgiau, nes prieš du metus 
man būnant net jis buvo iš
važiavęs į kitą miestą.
Parimčiau Lietuvių Bakūžę

Užėjus pas K. Jurgeliuną, 
radau jį su žmona, ir jis pa
rodė man namą ir didelį daržą 
su daržovėm ir gėlėmis apso
dintą. Pasikalbėjus jis pasi
sodinęs mane į savo vežimą 
apvežė aplink Brocktono mies
tą, aprodė miesto pagerini

mus ir užsuko į Brockton 
Fair, kur randasi lietuvių Da
riaus-Girėno Bakūžė. Bakūžė 
gražiai ištaisyta su lietuvišku 
kryžium ir dideliu lietuvišku 
laikraščiu apie 6 pėdos aukš
čio iš medžio išdrožinėta su 
lietuviškais pagražinimais. Su
grįžus į So. Bostoną, vakare 
buvau pakviestas ant vakarie
nės pas mano giminaitę Helen 
Jackson (Jakubauskas), be
valgant atvažiavo kitas gimi
naitis Edwark Jackson (Jakur 
kauskas) su žmona, tai man 
buvo malonus šeiminiškas va
karas.

Rytojaus dieną traukiau į 
Worcesterį ir užėjau pas Juo
zą Krasinską, radau sėdintį 

KALEDOS IR NAUJI METAI ARTĖJA
SIŲSK dovanų siuntinį su drabužiais savo draugams ir giminėms. 

DARYK tatai dabar — SIŲSK per

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
Licensed by Inturist

Kiekvienas siuntinys apdraustas. Pristatymas garantuotas. 
Gavėjas nieko nemoka.

Visuose musų skyriuose yra didelis pasirinkimas rudens ir 
žiemos r ei lai am s daiktų žemomis kainomis.
Aplankykite musų jums artimiausi skyrių, kur gausite visas 
informacijas.

MUSŲ SKYRIAI:
39 Second Avė. Tel. AL 4-5456

600 Sutteir Avė. Tel. DI 5-8808
428 Springfield Avė. Tel. BĮ 3-1797
126 — 4th St., Tel. FO 3-8569
99 Main St. Tel. MII 4-4619 

Tel. PR 3-0979

NEW YORK 3, N. Y., 
BROOKLYN 7, N. Y..
NEWARK 3, N. J„ 
LAKEWOOD, N. J„ 
PATERSDN 1, N. J.
PASSAIC, N. J., 211 Monroe St.
VINELAND, N. J., Wcst Landis Avė. (Greek Orthodoic Bldg.) 
The Vineland Branch open Friday. Saturday and Sunday only. 
PITTŠBURGH 3, PA., 1015 Eaat Carson St. Tel. HU 1-2750 
PHILADELPHIA 41, PA., 4925 Old York Rd. Tel. DA 4-4401 
NEW HAVEN, CONN., 6 Day St. Tel. LO 2-1446 
WATERBŲRY, CONN, 6 John St. Tel. PL 6-6766 
WORCESTER, MASS, ' “ “ *
SPRINGFTELD, MASS, 
CLEVELAND 13, OHIO.

HAMTRAMCK, MICH 
DETROIT, MICH, 
GRAND RAPIDS, MICH,

SAN FRANCISOO, CALIF.

6 Day St.

174 Millbury St. 
1716 Main St. 
2683 West 14th St.

CHICAGO 22, ILL., 2222 W. Chicago Avė. 
., 9850 Jos. Campau

7300 Michigan Avė.
414 Scribner Avė. N.

su savo žmona ir sunum Juo
zu, Jr. Kitą vakarą Krasinsko 
sūnūs pasodino mane ir savo 
tėvą į vežimą pavažinėti. Pir
miausia nuvažiavom į Lietu
vių Klubo vasarnamį prie eže
ro. Yra užeiga ir didelė salė, 
iš kurios žiūrint pro langą at
rodo, kad namas stovi ant 
vandenio. Kitoj pusėj ežero 
parodė Maironio Parką, o 
kiek toliau sustojom prie Lie
tuvių Veteranų Organizacijos 
namo, kur yra svetainė ir apa
čioj užeiga. Prie baro mus pa
sveikino veteranų komandie- 
rius Waškas, taip pat tenai 
radom Lietuvių Klubo vasar
namio gaspadorių Pupką.

(Bus daugiau)

Tel. SW 8-2868 
Tel. RE 2-7163 

Tel. TO 1-1068
Tel. BR. 8-6966 

Tel. TR 3-1666
Tel. VI 1-5355

Tel. GL 8-2256
2076 Sutter St. Tel. FI 6-1571
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Lietuvės Moterys Dalyvaus 
, Tarptautinėje Parodoje

Kaip praeitais keliais me
tais, taip ir šiemet lietuvės 
moterys turės savo skyrių 
tarptautinėje moterų parodo
je. Paroda vyks Armory Re- 
giment patalpose, 34 Street 
ir Park Avenue kampas, ji 
tęsis visą savaitę, nuo lapkri
čio 7 dienos iki lapkričio 13 I 
dienai, . Visą savaitę kasdien 
bus skirtingų tautų progra
mos. Lietuvių programa bus j 
lapkričio 13 
Lietuviai
gausiai dalyvauti ir 
syti programos.

dienos 
privalėtų

popietį, 
tą dieną 
pasiklau- 

Rep.

VLIKas Posėdžiaus
/ New Yorke
Vyriausio Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto metinė se
sija įvyks šių metų lapkričio 
mėnesio 11 ir 12 dienomis, 
Baltic Freedom House patal
pose, New Yorke. Bus pateik
ti vykdomųjų organų ir įvai
rių komisijų pranešimai ir 
aptariami kiti su VLIKo veik
la susiję reikalai.

Detroit, Michigan
Papildymas Aprašymo

Neseniai Tėvynėje buvo pa
rašyta apie detroitietį Edvar
dą Keblaitį, žymios ir ener
gingos Susivienijimo veikėjos 
B. Keblaitienės sūnų, kada 
jis būdamas New Yorke lan- 
kėkėsi Tėvynės redakcijoje. 
Ten pasakyta, kad Edvardas 
Keblaitis dalyvavo veteranų 
suvažiavime ir ta proga ap
lankė redakciją. Aš noriu pa
pildyti, kad jis x suvažiavime 
dalyvavo ne tik kaipo vetera
nas, bet jis jau antram termi
nui perinktas Michigan Statė 
komandierium. Mums, detroi- 
tiečiams yra didelė ganbė tu
rėti tokį gabų ir patriotingą 
čia gimusį ir augusį jaunuo
lį. Detroitietis.

Oxford, Conn.

Mirė Buvusios Revoliucijos 
Veikėjas Bronius Vaivada

Savo ūkyje Oxford, Conn. 
spalio 28 dieną mirė Bronius 
Vaivada, 82 metų amžiaus. 
Velionis buvo gimęs Plien iš
kiliose,. Šakių apskrities, 
revoliucinę veiklą buvo 
verstas bėgti iš Lietuvos, 
vykęs į Brooklyną, N. Y. 
vo’veiklus revoliucinio nusis
tatymo jaunuomenės tarpe. 
Vėliau įsigijo nemažą ūkį Ox- 
forde, tarpe Seymour ir Wa- 
terbury, Connecticut. Čia jis 
išaugino gražią lietuvišką šei
mą: 5 sūnūs ir tris dukteris. 
Vienas sūnūs žuvo Amerikos 
kare su Japonija.

Mirdamas Bronius Vaivada 
paliko žmoną Mortą, seserį 
Prancišką Bukšnaitienę, brolį 
Viktorą, 4 sūnūs, 3 dukteris 
ir 12 anūkų. P. B.

♦ . 
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Norwood, Mass.
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Už 
pri- 
At- 
bu-

Sušildykim Vargstančius

Ateina šalta ir gili žiemu
žės. Visi kas gyvas stengiasi 
pasiruošti Butikti ir praleisti 
ją įmanomai geresnėse sąly
gose. Šalta ir gili žiema ypa
tingai paliečia musų senąją 
tėvynę Lietuvą ir tremtyje, 
šaltajame Sibire ir Vokietijo
je, esamus brolius lietuvius.

Žiemą reikalingas šiltesnis 
drabužis, sotesnis maistas. 
Kada žmogui daug ko trūksta 
tai dar prisikabina visokios li
gos, nors jų netrūksta ir per
tekliuje esantiems. Vaistai 
kartais yra reikalinkesni ne
gu maistas. Mes, Amerikos 
lietuviai gyvename visko per
tekliuje. Lietuvių priežodis
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ŠIA Centro Įstaigos Tarnautojui 
PIJUI BUKŠNAIČIUI ir šeimai, 

svainiui BRONIUI VAIVADAI mirus, 
gilią užuojautą reiškia

BENDRADARBIAI

sako: “sotus alkano nejau
čia”. Dėsimės, kad tokiais ne
buvom ir nebusimo. Daug kas 
asmeniškai savo giminėms ir 
draugams suntinėliais sušel
pė, bet daug yra tokių, kurie 
Amerikoj neturi nei giminių 
nei draugų, o galų gale ir 
adresų. Tokiems būtinai rei
kalinga bendra visų šalpa. 

I Bendromis jėgomis padėkime 
visiems į vargą patekusiems 
sušilti, fizižkai ir dvasiškai.

Norwoodo BALF vietinis 
skyrius kasmet ieško formų, 
kaip ir kada rasti geresnė 
proga, kad visi galėtų pada
ryti gerą darbelį kenčian
tiems. šiemet greit tokia ge
ra ir linksma proga visiems 
ateis,
Lapkričio (Novęmber) 6 die
ną, sekmadienį, Norwwodo 
Lietuvių namų salėje, 13 St. 
George Avenue su atsidėjimu 
norwoodiečiai ruošiasi pada
ryti didelį banketą su ska
niais užkandžiais, gražia ir 
linksma programa ir su pra
moginiu orkestrui šokiams.

Meninę programą išpildys 
Worcesterio ir Providence 
meno dainų ir muzikos viene
tai, muziko Jon'o Beinoriaus 
vadovaujami.

Visas pelnas šio parengimo 
skiriamas vargstantiems lie
tuviams, vaistams, drabu
žiams ir maistui pirkti. Neat- 
silikime nei vienas nepasinau- • 
doję šia proga, 
gražų 
senelis 
laukia.

Iki
Kviečiame norwoodiečius, bo
stoniečius, broktoniečius ir 
kitų apylinkių lietuvius.

BALE 22 Skyr. Valdyba.

senimui ir jaunimui.

Padarykime 
darbelį, o šv. Kalėdų 
jau nebetoli. Visi jo

pasimatymo bankete.

Danbury, Conn.

Mirė Vincas Vaitkuiiskas

Šių metų spalio 16 dieną 
mirė Vincas Vaitkunskas 
(William Vaitkins), gyvenan
tis 13 Washington Avenue, 
Danbury, Conn.

Velionis buvo gimęs 1891 
metais Jončionių kaime, Vil
niaus apskr. Atvažiavo į A- 
meriką 1909 metais. Buvo ve
dęs Stasę Radzevičiūtę.

Liko sūnūs Feliksas, duktė 
Elena, žentas Povilas Sclelo- 
nis ir trys anūkės.. Rep.

Pittsburgh, Pa.
IŠ MANO APYLINKES

jos visos

Noriu parašyti keletą žo
džių apie savo apylinkę, kur 
aš gyvenu per ilgus metus. 
Prieš keletą metų čia buvo 
nemažas būrelis lietuvių, bet 
dabar jų skaičius sumažėjo. 
Yra pasilikusių dar apie de
šimts šeimų, ir
priklauso prie Susivienijimo. 
Žinoma, jaunesni išvažinėjo į 
kitus miestus darbų jieškoti, 
nes čia darbai labai sumažė
jo, visos dirbtuvės išsikėlė į 
kitus miestus, tad čia lietuvių 
liko tik sesesnio amžiaus žmo
nės.

Dabar iš čia 
mano artimiausi 
yra Dominikas 
Kapšiai, kurie yra mano pa- 
rapijonai žemaičiai, kaip ir 
aš. Jie išaugino 5 dukras, ku
rių 4 ištekėjusios. Viena duk
ra ištekėjus 
mo Adomo

♦
naus, kuris 
biznis gerai

v • gyvenančių 
kaimynai 

ir Leonora

už visiems žino- 
Marčulaičio su
turi vaistinę ir 

sekasi. •

Dabar teko sužinoti, kad 
ir paskutinė dukra Ailina ir
gi ruošasi ištekėti. Taigi kolo
nijoj įvyko kelios vestuves,

I

apie kurias Tėvynėje parašiau, 
tai negaliu pratęsti nepaminė
jęs ir p. Kapšų dukrelę.

Atlėkė karvelėlis,
Ir atnešė naujienėlę;
Visų buvo daug kalbėta, 
Kam Ailytė pažadėta.

R. Paplauskis.
t9

Lietuvių Bibliografi
nei Tarnybai 15 Metų

I

Lapkričio 11 dieną sukan
ka 15 metų nuo Liet. Biblio
grafinės Tarnybos įsteigimo. 
Nei 5, nei 10 metų sukakčių 
neminėjome, o 25 metų tik
rai neteks susilaukti. Apie 
3,000 knygų ir brošiūrų sure
gistravome, jų tarpe kitomis 
kalbomis tremtyje apie 
išeivijoje — 23%! Liet. 
XVT t. 30 p. žinias apie 
veiklą tenka papildyti.

Per paskutinius metus iš
leista knygų lietuvių kalbo
mis: 1958 m. 141, 1959 m. 
176, 1960 m. 86.

Kitomis kalbomis: 1968 m. 
34, 1959 m. 47, 1960 m. 34.

Apie DP spaudą rašome 
LE Vt. 155 p., apie Lietuvių 

103-

9%, 
Enc. 
LBT

• v

nau-
1959

BiblA Instit. —XVI t.
104 p.

KL Nr. 4 aprašyti 55 
ji leidiniai ir skelbiama
bei 1960 m. periodikos straip
snių bibliografija.

Malonėkite prie tos progos 
atsiliepti, ar laikote LBT rei
kalinga išeivijoje įstaigėle, o 
taip pat ir dėl “Knygų Len
tynos”, nurodyti jos truku
mus, iškelti naujų sumanymų 
ir tt. Iš anksto už tą dėkoja
me.

Taip pat malonėkite atsi
liepti dėl musų pastabų apie 
Lietuvoje rengiamą naciona
linę liet. B-ją (73-74- pusla
piuose). Ar verta mums iš
leisti b-ją iš savo rankų laisv. 
pasauly?

Leidėjas iš KL leidimo tu
ri didelį moralinį pasitenki
nimą ir gryną mater. nuosto
lį, administracijai prenumera
tos pinigų pakanka atsilygin
ti paštui už KL ir surinktų 
leidinių persiuntimą (Pasl. L 
Arch.). Taigi apie įprastą su
kakties proga banketą nega
lime net ir svajoti.. Atleiski
te ! Antra vertus Danvillc 
yra tolokai nuo stambesnių 
lietu v. kolonijų...

Iš anksto dėkinga jūsų L. 
B. T. O. štai dar ir musų sos!

Pinigų nereikia, bet jei ne- 
renkate KL komplektų,. teiki
tės grąžinti mums šių metų 
Nr. 1, jau jo pritruko, o nau
jų prenumeratorių atsiranda.

Geriausios sėkmės 1961 m. 
jūsų leidinio platinime.

»

Kultūros Fondas
'JAV LB Kultūros Fondo 

dabartinė valdyba per pirmuo
sius savo veiklos metus nuo 
1958. VII. 1 d. iki 1959. VII. 
3 dienai padarė apyvartos už 
$5,929.75. Stambesnieji išmo
kėjimai buvo ■
prof. Vaclovo Biržiškos “Alek- 
sandryno” I tomą, $1,000 pre
mija Lietuvių Enciklopedijos 
redakciniam l^olcktyvui, 
$514.98 
Kalbą” ir “C 
$250.00 jaunimo 
paremti.

$1,560 už

“Gimtąuž leidinius
Knygų Lentyną” ir 

literatūrai

Per antruosius veiklos me
tus nuo 1959. VII. 3 d. iki 
1960. IX. 22 d. KF apyvarta 
siekė $6,019.41. Stambesnieji 
'išmokėjimai $2,551.48 už 
“Aleks a n d r y n ą” (jis buvo 
gautas iš rišyklos 1960. VIII. 
19 d.), $1,680.40 už Jonynie
nės vadovėlį “Lietuvos Lau
kai” tjis išėjo iš spaudos 1959i ■.

i
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m. gale. Pagal lietuviškas pro
gramas pritaikintas V-tam 
pradžios mokyklos skyriui, bet 
juo gali naudotis visos lietu
viškos vargo mokyklos), 
$503.57 “Gimtąja! Kalbai”, 
$500.00 Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui ir $100.00 “Lituanus” 
žurnalui.

“Aleksandrynui” iki šiol iš
leista $4,296.48. Jo II tomas 
prof. Mykolo Biržiškos sure
daguotas, perašytas ir dabar 
prof. dr. P. Jonikas peržiūri 
kalbą. Šių metų gale numaty
ta išleisti lietuviškas elemen
torius I-mam pradžios mokyk
los skyriui ir prof. Vlado Jar 
kubėno kurinių 3 sąsiuviniai.

Jonynienės vadovėlis “Lie- 
tuvos Laukai” yra 220 pusi., 
iš kurių 11 spalvuotų ir gausu 
šiaip iliustracijų/ Kaina $3.00. 
“Aleksandryno” I tomas yra 
448 pusi. Jame telpa lygiai 
100 senųjų lietuvių rašytojų, 
rašiusių prieš 1865 metus bio
grafijos, bibliografijos ir bio- 
bibliografijos. Jo kaina $7.50. 
Abi knygos gražiai įrištos į 
kietus viršelius ir geras spau
dos darbas. Pirmą spaudino 
Vijeikis, antrą
Sukrautos ir gaunamos pas 
KF valdybos pirmininką Joną 
Švedą
Chicago 50, Illinois.

Stepas Paulauskas.

Morkūnas.

1347 So. 48-th Court,

joms reikės iš naujo išmokti 
darbą arba mažų mažiausiai 
susipažinti r»u darbo reikalavi
mais. Moters, kuri iš anksto 
pasiruošia darbui, turės ge
resnes galimybes už tas, ku
rios darbui nėra pasiruošu
sios.

Butų taip pat naudinga šių 
dienų namų šeimininkėms pa
galvoti apie galimybes nau
jos rūšies darbuose. Pavyz
džiui, turėdami nepakanka
mai paruoštų dar b i n i n k ų, 
darbdaviai gali priimti mote
ris įvairiems darbams, kurie 
anksčiau moterims buvo ne
prieinami. AC.

Vijūnas Vladas, Simono sūnūs, 
gyveno Detroite, Mich.

Vilčinskienė-Medišauskaitė Julija.
Vindašlenė Ona ir sūnūs Vinda- 

šius Vytautas.
Alenckas Antanas, Juozas ir 

Vincentas, Jurgio ir Elzbietos su- 
nss.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

61 WEST 82-ND STREET, 
NEVV YORK 24, N. Y.

Moterų Darbas Ima Atvirkščią Kryptį

kad moterims virš 35 
amžiaus bus sunkiau 
darbo.
taip įvyks, reikš, kad

Pcr praėjusių dešimties me
tų laikotarpį buvo pastebėta, 
kad moterys grįžta į darbą, 
sulaukusios 35 metų amžiaus, 
kai jų vaikai pradeda lankyti 
mokyklas. '

Paskutinėse statistikose yra 
pailiustrųta, kad dabar dirba 
apie 36% moterų virš 35 me
tų amžiaus. Prieš dešimt me
tų dirbo tik 30% moterų. Da
bar atrodo, kad šis polinkis 
krypsta į atvirkščią pusę. 
Darbo Statistikos Biuras pra
neša, 
metų 
gauti

Jei
moterys stovės prieš vis di
dėjančią kompeticiją su vy
rais gauti darbą. Biuras taip 
sako: “Didesnio vyrų skai
čiaus kompeticiją turėtų su
mažinti didėjančią moterų 
darbo jėgą”. Tai gal skamba 
techniškai, tačiau šių žodžių 
reikšmė yrą aiškiv

Šiems žodžiams priežastis 
yra paprasta: 1960-1970 me
tų laikotarpyje bus daug di
desnis jaunuolių skaičius, ieš
kančių darbo, šis /padidėjimas 
susidaro dėl didelio skaičiaus 
užaugusių vaikų, gimusių An
trojo Didžiojo 1 Karo metu ir 
po jo, didelio “baby boom” 
metu. Tikrumoje ši karta bus 
kaip tik darbo ieškojimo pe- 
rijode ir 'susidursi šu į darbą 
grįžtančiom vidutinio amžiaus 

i/ ' . '
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moterim.
Ši padėtis pasidarys prob

lema musų ruošos šeiminin
kei, kuri šiandien jau galvo
ja sugrįžti į darbą po kelių 
metų, kai jos vaikai paaugs. 
Priežastys, kurios tą verčia 
taip galvoti, yra aiškios, ji 
norėtų sutaupyti pinigų savo 
vaikų tolimesniam lavinimui, 
ar padėti savo vyrui išmokėti 
už šeimos namą, ar sutaupyti 
daugiau pinigų vėlesnėms die
noms.

Ji gali dabar jau nusistaty
ti, kokį darbą norėtų dirbti 
ir turėtų pradėti tam ruoštis 
kiek galint greičiau. Ji taip 
pat turi sutikti su faktu, kad 
jai teks greičiausiai susidurti 
su jaunų vyrų ' kompeticiją, 
kurie ieško galimybių savo 
karjerai.

Jos naudai pirmųjų šio de
šimtmečio penkių metų laiko
tarpyje yra vienas taškas, ir 
tai yra, kad dar nebus pakan
kamai paruoštų jaunuolių 
“centriname” amžiuje, tarp 
25 ir 45 metų, todėl darbda
viai turės savo dėmesį kreip
ti į sekančias grupes: senes
nius darbininkus, moteris ir 
jaunuolius.

Be abejo, kad kai kurios 
moterys, grįžtančios į darbą, 
gali pasitikėti savo sugebėji
mais ir patyrimu, kuriuos jos 
jau turi, tačiau daugumoje

Paieškojimai
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Yorke paješkomi asmenys:
Šalna uozas, Mykolo sūnūs, iš 

Grybėnų kaimo.
Sandaraitė-Capaitienė Petronėlė.
Sangavičius Mykolas.
Šetkauskas Česlovas, iš Miklausių 

km., Sangrūdos vals.
Sinkevičius Antanas ir jo šeima, 

gyvenę Bostone.
šiupšinskas Jonas, Jono sunuh, 

iš žiupos vienk., Stakliškių vals., 
Alytaus apskr.

Skarupskas Anupras , Klemensas 
ir Stasys, Stasio ir Barboros sūnus, 
iš Mašiškio vienk., Šėtos vals.

Skazemaitė Kazė-Regina.
Smailys Petras ir Simas. zz 
Smitka urgis.
Stonys Jonas, Jurgio sun., gyve

nęs Toronte, Canada.
Surdokas Česlovas, iš Miklausių 

km., Sangrūdos vals.
Tarasevičius Petras.
Truskienė-Paškevičiutė Elena.

:: Tel. STagg 2-5043 '
Matthew P. Baltas

BIELIAUSKAS !
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON : 
Reikalų vedėjas

;; 660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

;; NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

• (at Forest Parkvvay Station) Į
Woodhaven 21, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu- ' 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse
• miesto. '

; Laidotuvių Direktoriai: !
F. W. SHALINS IR

: J. B. SHALINS
: Tel. VIrginia 7-4499
'..g.'g..*.g.

I
 HITLERIS IR MUSSOLINI |

“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai z 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 5 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 8 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko- 2 
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą.

• Prisiuntė $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais 8 
straipsniais. Prisiuntė $5 metinės prenumeratos gaus šiuos 2 
numerius veltui. Rašyti:
LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III. |Savaitinė

✓ Ranka
Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Spalio 29 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
■' X ‘

PETER DŪLES, 85 kp., Edvvardsvillc, Pa., gimęs ba- 
laiudžo 6, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ba
landžio 1, 1923 m., mirė spalio 3, 1960 m. Velionio 
žmonai, Elzbietai Dudes, pomirtinės išmokėta __ $696.00 

MIKAS SPŪDIS, 116 kp., Maltby, Pa., gimęs rugsėjo
29, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gegu
žės 7, 1929 m., mirė spalio 15, 1960 m. Velionio 
vaikams: William, Mihael ir Anthony Spudžiams, 
ir Anh Antanaitis, pomirtinės išmokėta----------- 723.00
pomirtinės išmokėta _______________ -_______  $723.00

JOHN KUBILIS, 126 kp., Nevv York, N. Y., gimęs sau
sio 12, 1899 m., Ekaterindarc, Rusijoje. Prie SLA 
prisirašė sausio 2, 1940 m., mirė spalio 12, 1960 
m. Velionio žmonai, Helen Kubilis, pomirtines iš- 
mokėta _______________ __________ _____ $1,000.00

MARY HAND, 168 kp., Stamford, Conn., gimus liepos
12, 1902 m., Brantford, Conn. Prie SLA prisirašė 
sausio 2, 1944 m., mirė spalio 10, 1960 m. Velionės 
sunui, Robert J. Hand, pomirtinės išmokėta ____ $500.00

-ni i

1

ir 1 d. ___

6 s. .
3 d.. -------

Viso .........-................................... _________  $2,919.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso----- $135,261.16

Išmokėtos ligojo pašalpos
P. MOSTEIKIEN®,18 kp., Westville, III. Sirgo 8 sav. ir 3 d.
J. ARMONAS, 46 kp., Terre jHoutc. Ind. Sirgo 8 s.
J. KRUOPIS, 46 kp., Terrc Houtc, Ind. Sirgo 9 s.
A. RADZEVIčIENS, 66 kp., Ansonia, Conn. Sirgo
V. URBONAS, 92 jkp.. Courlney, Ta. Sirgai 5 s. ir
J. STANYNAS, 103 kp., Johnston City, III. Sirgo 6 s. ir 4 d
O. ONUšAITIENfi, 105 kp., Dayton. Ohio. Sirgo 3 s. ............
M. RIMOKA1TIEN®, 108 kp., Canton, III. Sirgo 8 s. ir 5 d. .....
V. KUPRIS, 115 kp., VVilkcs Barrc, Pa. Sirgo 4 s. ir 5 d. ........... _
A. SPRANAIITEN®, 134 kp., Chicago, III. Sirgo 6 s. —..........
J. RAjCINSKAS, 143 kp., W. Scranton, Pa. Sirgo 3 s. ir 4 d.__ ’
F. RIAUBA, 236 kp., Toronto. Canada. Sirgo 10 s. ir 2 d. ...________
J. GRIGAS, 278 kp., St. Catharines^ Canada. Sirgo 8 s. ir 4 d. 

POLGRIMIENfi, 278 kp., St, Catharines, Canada. Sirgo 9 s. _ 
BURBA, 299

p. 
A.

J l rO#

kp., Rumford, Me. Sirgo 8 s.

Viso —____
Nuo pradžios šių

1to?
. '/A

fv

_ $38.82
24.63
90.00
18.00
33.75
30.00
9.00

44.50
__ 40.00
— 27.00

29.00
-I 176.00
_ 176.0J)
— 94.00
— 84.00

.............-____________________ $914.70 
metų bendrai viso _______  $25,510.55

J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

r •

M.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose - 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už 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., VilJe Lasalle, Montreal, P. Q. Canada 
ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”.

ISfiJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta 8. MIGHELfiONO važiuojant pažiūrėti Amerlko*

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto Iki Paclfiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių lmperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių keva; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gy\gena 
rezervatų indėnai; Nuostab’vs požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! 8u gražiais paveikslais. 
Ilžateakiuaiems knygą tuoj pat paaiunUame. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
686 East Broadway So. Boston 27, Mass.

i NAUJIENOS
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Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENŲ

I

NAUJIENAS

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina, vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančių^ straipsnius ir "Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 
prenumerata, yra tokia: JAV ir Kanadoje $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse - 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metu. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite čekj arba money Orderį 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois
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