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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

MACMILLANO SU CHRUSČEVU 
PASIKALBĖJIMAS MASKVOJE

Chruščevas Nepritaria Berlyno Svar
stymui be Čekoslovakijos ir Lenkijos

Didžiosios Britanijos ministeris pirmininkas Mac
iui lianas praeita savaitę viešėjo Maskvoje ir apie dvi 
valandas kalbėjosi su Sovietų Sąjungos diktatorium Ni
kita S. Chruščevu. Sakoma, kad jiedu daugiausia kal
bėjosi politiniais klausiniais. Nors pranešimai apie tai 
nieko nesako, bet galima spręsti, kad jie kalbėjosi nusi
ginklavimo klausiniu, nes su jais kartu dalyvavo Con 
O’Neill, Macmillano nusiginklavimo ekspertas, ambasa
dorius Sir Patrick Reilly ir Lloyd, Britanijos užsienio 
reikalų ministeris. Maskvos agentūros pranešimu, 
Macmillanas su Chrušėevu turėjo ir asmeniškų pasikal
bėjimų, tačiau nepranešama, kokiais reikalais jiedu as
meniškai kalbėjosi.

Macmillanas su savo patarcjais-palydovais, matyt 
mandagumo sumetimais, aplankė Sovietų Sąjungos vi
ce prezidentų S. R. Rašidov, nes pats prezidentas Vo- 
rošilov tuo metu buvo susirgęs. Taipgi Britanijos mi
nisteris pirmininkas Macmillanas savo valstybės amba
sadoje suruošė veisės Sovietiniams vadams.

Chruščevas nepritaria Vokietijos klausimo svarstymui
Macmillano su Chrušveču 

pasikalbėjime, kaip spauda 
praneša, buvo svarstyta Vo
kietijos klausimas, tačiau tuo 
reikalu neprieita prie susita
rimo. Po pirmojo pasitarimo 
Chruščevas pareiškė, kad di
džiosioms valstybėms neįma
noma svarstyti Vokietijos 
reikalą nepaikviečiant į pasi- 
tarmą kitų dviejų valstybių 
Čekoslovakijos ir Lenkijos. 
Prisimindamas apie orinius 
kelius ir konvojus į izoluotą 
Berlyną, Chruščevas tarp kit
ko pareiškė, kad Sovietų Są
junga nebūtų tik stebėtoja, 
jei kiltų pavojus raudonajai 
Vokietijai, bet tam butų pa
sipriešinta ir nebūtų leista 
pažeisti komunistų valdomos 
Vokietijos.

Chruščevas taip drąsiai kal
bėjo ne Macmillanui asmeniš
kai, bet Maskvos rinkiminia
me susirinkime, kada Brita
nijos ministeris pirmininkas 
buvo išvykęs iš Maskvos apie 
100 mylių į rytus apžiūrėti 
atominio tyrinėjimo institutą.

Iš Cbruščėvo pasakytos to
kios kalbos galima daryti iš
vadą, jog Maskva nedarys jo
kių nuolaidų dėl Vakarų Ber

lyno susisiekimo pavedimo 
kontroliuoti rytinei Vokieti
jai. Jo manymu turėtų būti 
sukviesta vyriausybių galvų 
konferencija išsprendimui to 
klausimo. Chruščevas taipgi 
savo kalboje puolė Vakarus 
už atominių ginklų bandymą, 
tačiau jis nieko neprisiminė 
apie Sovietų Sąjungos kari
nių ginklų gaminimą ir ruoši
mąsi karui.

Valstybės Sekretorius 
71 mėty amžiaus

Valstybės Sekretoriui John 
F. Dulles, kuris šiuo metu 
randasi Walter Reed ligoni
nėj, vasario 24 dieną sulaukė 
71 metų amžiaus. Jis po ope
racijos, kaip pranešama, jau
čiasi gerai, bet gydosi nuo ki
tos ligos. Vasario 26 dieną jis 
buvo sukvietęs į ligoninę auk
štuosius valdžios pareigūnus 
ir su jais turėjo pasikalbėji-' 
mą Berlyno krizės reikalu.

Valstybės departame n t a s 
praneša, kad sekretorius Dul
les tokią ilgą konferenciją tu
rėjo pirmą kartą nuo to lai
ko, kai jis pradėtas gydyti 
nuo vėžio ligos.

rtĮ 
U ,U

Iš SLA Pildomosios Tarybos Posėdžių
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Praeitos savaitės penkta
dienį, šeštadienį ir sekmadie
nį Susivienijimo centrinėse 
patalpose posėdžiavo Susivie
nijimo Pildomoji Taryba. Da
lyvavo visi tarybos nariai: 
prezidentas Povilas P. 
Dargis, vice prezidentas Juo
zas Maceina, sekretorius dr. 
M. J. Vinikas, iždininkė Nora 
Gugienė, iždo globėjai E. Mi- 
kužiutė ir adv. S. Briedis, ir 
daktaras kvotėjas dr. S. Bie
žis.
> Nors posėdžiai tęsėsi tik 3 
dienas, .bet per tą trumpą lai
ką apsvarstyta ir išspręsta 
daug svarbių organizacijos 
reikalų. Dabar einančio Va
jaus Komisija, kurią sudaro: 
prezidentas P. P. Dargis, vice 
prezidentas J. Maceina, sek
retorius dr. M. J. Vinikas ir 
daktaras kvotėjas dr. S. Bie
žis, pasidžiaugė iki šiol gau
tais vajaus daviniais ir pla
čiai apkalbėjo tolimesnę va
jaus eigą, kad vajų padarius 
dar sėkmingesnių ir iki jo pa
baigai padvigubinus organiza
ciją naujais ir jaunais na
riais.

šeštadienio popietį Jaunuo
lių Komisijos nariai turėjo 
savo atskirą konferenciją. 
Jie svarstė ir jieškojo būdų 
kaip butų galima jaunuolius, 
čia gimusius ir atvykusius iš 
anos pusės Atlanto įtraukti 
į Susivienijimą ir jo veiklą. 
Po išsamaus pasikalbėjimo ir 
įvairių nuomonių pareiškimų, 
padarė pasiūlymų Pildomajai 
Tarybai.

Bendras Pildomosios Tary
bos ir Jaunuolių Komisijos 
narių pasitarimas įvyko tuoj 
po Jaunuolių Komisijos fon- 
ferencįjos. Šiame pasitarime 
Jaunuolių Komisijos nariai 
pateikė savo pasiūlymus. Pil
domoji Taryba, išklausė jau
nuolių pasiūlymus, padarė 
kai kuriuos paaiškinimus ir 
priėmė dėmesį, pareikšdama, 
kad jeigu valstijų įstatymai 
ir aplinkybės leis, vykins.

Po bendro pasikalbėjimo 
Pildomosios Tarybos pastan
gomis, buvo veišės, kuriose 
dalyvavo Pildomosios Tary
bos nariai ir Jaunuolių Komi
sijos nariai. Vaišių metu as
meniškai pasikalbėta ir pasi

dalinta mintimis organizaci
jos reikalais. Vaišės praėjo 
gražioj nuotaikoj ir visi daly
viai buvo patenkinti. Skanius 
užkandžius paruošė p. Ona, 
Vinikienė, kurių buvo įvairių 
ir užtektinai. Netruko ir gė
rimų troškulio numalšinimui.

Pildomoji Taryba posėdžia
vo ir sekmadienį, kovo pirmą 
dieną ir baigė posėdžius vė
lai vakare.

Per tą trumpą trijų dienų 
laiką apsvarstyti ir išspręsti 
visi skubieji reikalai, kurie 
buvo skirti šiam metiniam 
suvažiavimui.

Baigus posėdžius, preziden
tas, vice prezidentas, iždinin
kė ir daktaras kvotėjas išvy
ko į namus, iždo globėja E. 
Mikužiutė pasiliko patikrinti 
sekretoriaus knygas su iždo 
globėju adv. S. Briedžiu.

Nenusaiisinta nė vieno hek
tarų, skundėsi kai kurių Ši
lutės rajono kolchozų delega
tai partinėje konferencijoje. 
Drenažo laukia tame rajone 
12,000 ha. Rajone esą 5,000 
ha visiškai supelkėjusių pievų. 
Grudų kitais metais tame ra
jone numatyta gauti tik 10 
ctn. iš hektaro.

SLA STOVIS YRA LABAI GERAS
Turime Siekti Dar Didesnių Laimėjimų 

Naujų Nariy Prirašymo Darbe
Skaičiai Rodo Aukštį Apdraudą Padengimą

Veik nuo metų pradžios SLA centre vyko didelė 
darbymetė, nes buvo ruošiami raportai valstijų apdrau- 
dos departamentams. SLA raportuose yra daug ir di
delių skaičių. Jie tiksliai parodo organizacijos stovį. 
Pažvelgus į tuos skaičius malonu patirti, jog jie vaiz
duoja labai gerų, musų organizacijos finansinę padėtį 
ir jos pajėgumų. Iš jų matyti, kad Susivienijimo pei
kiamos apdraudos turi aukštų padengimų, ir tuo atžvil
giu SLA pralenkia daugelį kitų apdraudos stambių 
kompanijų ir organizacijų.

Tokios aukštos padėties Susivienijimas pasiekė 
doką įvestų pagerinimų apdraudose, nuostatų pritaiky
mo prie naujai iškylančių reikalavimų ir, žinoma, svar
bų vaidmenį atlieka geras SLA reikalų tvarkymas ir 
vedimas.

Organizacijos geras stovis gali džiuginti visus 
narius, nes tas reiškia, jog Susivienijimas pilnai atlieka 
ir gali tesėti visus savo įsipareigojimus.

Nuo Pačią Nariy Daug Priklauso SLA Pažanga
Prie Susivienijimo kilimo daug prisideda kuopos 

ir patys nariai, Reguliarus duoklių mokėjimas ir išlai-

I

j kymas narystės geram stovyje yra pagrindinės sulygęs 
organizacijai tvirtėti. Bet viena pačių svarbiausių S. 
L. A. augimo sąlyga yra naujų narių gavimas. Šiuo 
klausimu dažnai, pasisakoma TĖVYNĖJE, primenant 
visiems tenkančių, pareigų prisidėti savo darbu prie na
rių skaičiaus didinimo. Dėl to neturime didelio pagrin
do skųstis, nes organizatorių ir veiklių narių pastango
mis į Susivienijimo eiles kasmet ateina keli šimtai nau
jų narių. Tačiau neturime tenkintis gaunamais vai
siais. Vajaus darbe nuolat turime stengtis gauti dar 
didesnį derlių. Kaip nekartų sakyta į šį darbų turime 
jungtis visi, nes nuo musų didesnes talkos priklauso or
ganizacijos augimas, jos pažanga ir ateitis.

Atkreipkime Aplikanty Dėmesį į SLA Pajėgumą
Prikalbindami prisirašyti prie SLA naujus narius 

turime atkreipti jų dėmesį į Susivienijimo gerų stovį ir 
jo finansinį pajėgumų. Nevisi pažįsta Susivienijimų ir 
nekiekvienas gali žinoti, kokia jo padėtis finansine pra
sme. Naujai apsidraudžiančių tarpe yra asmenų jieš- 
kančių turtingų apdraudos kompanijų, galvodami, jog 
jų duodamos apdraudos yra geresnės.- Deja, nepagal
vojama, kiek tokia apdraudos kompanija yra pajėgi 
tesėti savo įsipareigojimus. Tuo tarpu Susivienijimas 
yra vienas pajėgiausių savo įsipareigojimus nariams at
likti kiekvienu metu. Todėl prirašantieji naujus na
rius kiekvienam aplikantui turėtų priminti musų orga
nizacijos pajėgumų. Toji aplinkybė visiems nuliams ga
rantuoja tas naudas, kokias Susivienijimas yra įsipa
reigojęs atlikti.
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J. Rajecko, Lietuvos Atstovo, Kalba Pasakyta 
Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimo Proga 

Philadelphia, Pa. 1959 m. Vasario 22 Dieną

“Vasario šešioliktoji —
simbolis laisvės, simbolis kraujo aukos. 
Vasario šešioliktoji —
diena didžiųjų pažadų prisiminimo”.

Juozas Almis Juragis.

Šia istorine proga prisimin
kime, bent prabėgomis, musų 
pažadą ir didžiąją pareiga 
Vasario šešioliktosios Aktu 
atgimusiai Lietuvai. Pažinki
me ir jos priešą, žvilgtclkime 
ir į jo veidą.

Nepriklausomybės neleng
vai tautų įgijama. Kelias į ją, 
tai kelias į aukštą kalną. Ke
lias į laisvvą nepriklausomą 
Tėvynę — Golgotos kelias. 
To kelio palydovai — aukos 
ir pasišventimas, arba Ohur- 
chillio terminologija sekant, 
prakaitas ir ašaros. Kelias į 
•laisvę kartais esti ilges
nis, kartais trumpesnis. Lie
tuvių tautos didysis penkta
dienis kartą istorijoj truko 
120 metų. Kaip ilgai šį kartą 
tęsis naktis be aušros, kas 
beįspės? Tai musų baidyti ne
privalo. Nes, anot Putino:

“Mus kruvinos skriaudos 
ir dygus vargai,

Ir liūdinčiais kryžiais 
pasvirę kapai,

Tai sėkla šviesaus v 
Lietuvos atgimimo”.

Lietuvio kelias, — Lietu
vos prikėlimo kelias, nežiū
rint kaip ilgai prisikėlimas 
beužtruktų. Nei tautų vaiky
masis, nei išsijungimas iš lie
tuviškos veiklos, lietuvio są
žinės nepatenkins. Tik tauri 
meilė Tėvynei — ramios są
žinės laidas.

Be pareigos svarbu ir sa- 
vygarba. Mes turime pasi
rodyti verti esą ir musų gar
bingos praeities ir musų šių 
dienų šventųjų kankinių. Juo 
labiau, kad jie kentėjo ir ken
čia ne tik už save, bet ir už 
mus. Vertybes, dėl kurių jie 
aukojasi ir kenčia, yra ir mu
sų vertybes. Okupanto pagie
ža mums—atsiliepia ir jiems. 
Tokia būkle uždeda pareigų. 
Jas sulig išgalių stengiamės 
vykdyti.

Lietuvių tautos kryžiaus 
kelias prasidėjo su raudonąja

okupacija. Jis nužymėtas: au
komis, kančia, ašaromis, nu- 
laisivinimu bei nužmoginimu. 
Tūkstančiai tauraus jaunimo 
garbingai žuvo atviroj ir ne-
a

dygioj kovoj. Kiti žuvo kalė
jimuose ir Sibiro tremtyje. 
Tėvų Žemei: “mes nešėm 
daug aukos gėlių”. Jas tebe
nešamo. Tai pavergto lietuvio 
duoklė Dievui ir Tėvynei.

Kita dalis lietuvių pasiekė 
laisvuosius Vakarus. Jos ir 
senesnės išeivijos, irgi, kovo
ta ir kovojama. Tai ne ginklo 
kova. Ji įvairavo sulig gyve
namos aplinkos. Pirmiausia 
imtasi sugriauti okupanto 
skelbiamą mitą, kad esą lietu
viai savo valia apsisprendę 
už komunizmą. Pastangos to

kią klastą demaskuoti apvai
nikuotos J. A. Valstijų Kon
greso tyrinėjimais. Kongreso 
Komitetas, Kerstenui vado
vaujant, visapusiškai ištyręs 
reikalą priąjo išvados, kad 
Sovietų Sąjungos tvirtinimai 
apie tariamą laisvę Baltijos 
tautų į Sovietų Sąjungą įsi
jungimą neparemti nei teise 
nei faktais. Tai didelis Lietu
vai patarnavimas. Ir ne tik 
Lietuvai, bet ir bendrai lais
vajam pasauliui. Taja me
džiaga jis irgi domisi ir nau
dojasi, kai jam gręsia rau

donoji klasta.
Laisvųjų lietuvių taip pat 

nuopelnas, kad persekiojimų, 
trėmimų bei genocido Lietu
voje garsas, irgi, per visą 
laisvąjį pasaulį nuaidėjo. 
Tuomi, irgi, pasitarnauta ir 
Lietuvai ir kitoms valsty
bėms. Tų ir kitų klausimų kė
limu ir Altas ir Vilkas daug 
nusipelnę. Vliko šiemet veik
los jau 15 metų. Alto dar 
daugiau, šių metų Vasario 16 
impozantiškas Senato ir At
stovų Rūmuose minėjimas, 
didžiumoj jo nuopelnas.

(Nukelta į 3 pusi.)

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėeslui $3.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneeeiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų .piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo- bus

SLA VAJAUS

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę, už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentale arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų j mėnesi už kiekvieną $1,000.00 a.pdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. \ Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:
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KUPONAS
Pasitaręs įstojimo j SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 

apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.
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Baigti ir išsiuntinėti 
valstijoms raportai

Per praeitus du sausio 
vasario mėnesius Susivieniji
mo Centre buvo tikra rugia- 
piutė. Sekretorius dr. Vinikas 
ir tarnautojai dirbo prie val
stijoms ruošiamų metinių ra
portų, kurie kovo pirmą die
ną turėjo būti išsiųsti vi
sų tų valstijų, kuriose Susi
vienijimas įregistruotas, Ap- 
draudų Depart amentams. 
Praeitą savaitę raportai baig
ti, juos pasirašė prezidentas 
P. P. Dargis, sekretorius dr. 
M. J. Vinikas, ir iždininkė N. 
Gugienė, ir tą pat dieną, va
sario 28, jie išsiųsti visoms 
valstijoms, kurių priežiūroje 
musų organizacija veikia.

Raportus ruošiant, jei ku
rių kuopų sekretoriams ar 
kitiems kuopų pareigūnams 
vienu ar kitu neskubiu reika
lu nebuvo atsakyta, tai buki
te kantrus ir palaukite, o visi 
gausite atsakymus.

- - - - - - - - - - :o:- - - - - - - - - -
Vasario Šešioliktosios 
minėjimai

Visose didesnėse vietose, 
kurios tik gausiau apgyven
tos lietuviais, Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 41 
metų sukaktis gražiai pami
nėta. Minėjimus patriotingie- 
ji lietuviai gausiai lankė ir 
pinigiškai prisidėjo prie Lie- j 
tuvos laisvinimo 
los, tas parodo, 
nepamiršta savo 
vynės Lietuvos, 
ko minėjimus ir 
nigiškai paremti
darbus už jos išlaisvinimą iš 
vergijos jungo.

Tiesa, dar yra ir tokių vie
tovių, kuriose nebuvo pami
nėta lietuvių tautai svarbi su
kaktis, bet prisiminus seną 
lietuvių patarlę: “Geriau vė
liau, negu niekad, darbas at
likti”. Taigi tos vietovės, ku
rios dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių nesuspėjo tos reik
šmingos sukakties paminėti, 
gali tai padaryti artimiausiu 
laiku.

vedimo by- 
kad lietuviai 
gimtinės Tė- 
gausiai lan- 
nesigaili pi
di r b a m u s

išvy-

- - - - - - - - - - :o:- - - - - - -— 
Pradėkite ruoštis prie 
vasarinių išvykų

Nors dar nepraėjo žiemos 
ir pavasario patogus sezonai 
įvairių pobūvių ruošimui, ta
čiau jau laikas pradėt galvoti 
ir ruoštis vasarinėms
koms, iš anksto pradėt jieš
koti patogių vietų, kad atė
jus vasaros metui ir norint 
išvyką suruošti, nereikėtų 
skųstis, kad negalima gauti 
patogios vietos išvykoms ir 
dėl tos priežasties kuopos ne
gali išvykų ruošti.

Kad atėjus vasarinių išvy
kti sezonui, nereikėtų skųstis, 
kad dėl negavimo patogios 
vietos, negalima nieko suruo
šti, dabar laikas pradėti tuo 
rūpintis — iš anksto surasti
tinkamą vietą ir ją paimti \ ruošta.

SLA 236 kuopa Toronte 
jau egzistuoja 25 metus. Tam 
reikšmingam įvykiui atžymėti 
š. m. vasario 8 dieną įvyku
siame mėnesiniame susirinki
me nutarta išleisti jubiliejinį 
leidinį. Jame bus patiekta ne 
tik musų kuopos gyvenimas, 
bet ir kitų Kanadoje esančių 
kuopų reikšmingesni gyveni
mo epizodai. Tam tikslui yra 
sudarytas redakcinis kolekty
vas. Šiomis dienomis šis 'ko
lektyvas turėjo pirmąjį savo 
posėdį, kuriame nustatytos 
darbo gairės ir pasiskirstyta 
pareigomis. Posėdyje dalyva
vo kuopos veikėjai: O. Indre- 
lienė, M. Yokubynienė,
džiai, St. Jokūbaitis, J. Dagi
lis ir kiti, apsiėmusiąji šį 
slą įgyvendinti asmenys, 
dinys numatomas išleisti 
šiais metais.

mą lietuviškajai 
Ta pačia proga, D. 
pademonstruos ir 
mus, kuriuos jis 
ankstyvesnėse savo 
plačiame pasaulyje,
pat ir Nepriklausomoje Lie
tuvoje. M. K.

visuomenei. 
Kuraitis 

kitus fil- 
pagamino 
kelionėse 
o taip
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Sveikatos skyrius
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

■

si skyrių, skirtą Susivienljmio Lietuvių Amerikoje narių sveikatos reikalams,~ volą Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 50-tojo Seimo, įvykusio Chicagoje 1958 metais nuo liepos men. 21 dienos iki lie
pos mėn. 25 dienai atsteigtoji ir išrinktoji SVEIKATOS KOMISIJA iš 3 medicinos gydytoją: MO
TIEJAUS NASVYOIO M. D., Komisijos Pirmininko, ir Komisijos narių — DOMINYKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCUONO M. D., nuo tos Komisijos išrinkimo dienos 25 liepos mėn. 1958 metų.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENE, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

Pun-

v • tik-
Lei-
dar

įsiti- 
d au

ta uvo 
žmo-

Musų Mirusieji

Sausio 28 dieną po ilgos ir 
sunkios ligos Oakvillėje, On
tario mirė ilgametis 236 kuo
pos narys Jonas Mankus. Ve
lionis buvo susipratęs, pavyz
dingas ir tolerantiškas lietu
vis. Būdamas socialdemokra
tas, jis giliai gerbė kitų 
kinimų žmones, per tai 
gelio savo pažįstamų 
gerbiamas ir mėgiamas
gus. Jo laidotuvėse, kurios į- 
vyko Toronto Mount Pleasant 
kapinėse, dalyvavo skaitlin
gas būrys draugų, bendra
minčių ir šiaip lietuviškos vi
suomenės.

Vasario 12 dieną nuo šir
dies priepuolio darbovietėje 
mirė kitas musų kuopos na
rys Antanas Paršeliunas. Tai 
buvo palyginti dar jaunas, 
ramus, kuklaus budo žmogus. 
Jo žmona ištreMta Sibiran 
sunkiai sirgo, kas kėlė velio
niui didelį rupesnį ir širdgė
lą. Arčiau jį pažinusieji ma
no, kad šis skaudus rūpestis 
ir pakirto velionies gyvybės 
stygą. Gražiose laidotuvėse 
musų kuopos vardu jautrų 
atsisveikinimo žodį 
Paulauskas. A. 
palaidotas Park 
nėse Toronte.

tarė A. 
Paršeliunas 

Lawn kapi-

Kuraitis

St. Catharines, 
Canada

Pranešimas Susivienijimo
278 Kuopos Nariams

Š. m. kovo mėn. 7 dieną, 
šeštadienį, 6 valandą vakare 
šaukiamas kuopos metinis su
sirinkimas, kuriame bus ren
kama nauja kuopos valdyba.

Susirinkimui patalpas mie
lai sutiko duoti musų kuopos 
nariai pp. Dauginai savo bu
te, 47 Currie St., St. Catha
rines. »

Po susirinkimo kuopos se
sės rengiasi pavaišinti skania 
kavute.

Kviečiame visus kuopos na
rius skaitlingai dalyvauti.

SLA 278 Kuopos Valdyba.

Wilkes Barre, Pa.
Pagerbe SIzA 7-tos Apskri

ties Ilgameti Iždininką

šeštadienio vakare, vasario 
dieną, Povilaičių užeigoje,

apskrities 
Mockevi- 

nesveikatos, 
suvažia- 

iždininko 
metų.
Nelė Ba-

gerbiamam 
o jo žmo-

skanią va- 
pirminin-

gerą darbą ap- 
taupymą apskri-

buvo pakviestas 
buvęs SLA vice

programą buvo 
pakalbėti pats 

A. Mockevi- 
Jis išreiškė didelę padė

kuopoj. Ar nebus jis suorga
nizavęs savo kuopą, kurioj 
per ilgus metus sekretoriauja. 
Palinkėjo jam ilgiausių metų 
ir įteikė garbės svečiui SLA 
Albumą nuo sekr. dr. M. J. 
Viniko. Taipgi nuo 7-tos ap
skrities įteikė gražią auksinę 
plunksną ir paišelįį.

Baigiant 
pakviestas
garbės svečias 
čius.
ką apskrities valdybai už su
rengimą šio pobūvio, o taip
gi SLA prez. P. Dargiui ir 
sekretoriui dr. M. J. Vinikui 
ir svečiams už atsilankymą.

Programos vedėjas A. Mi
liauskas padėkojo šeiminin
kėms M. Povilaitienei ir V. 
Lumbienei už taip skaniai pa
gamintą vakarienę, kuria sve
čiai buvo labai patenkinti.

Po visam buvo dainuota ir 
vaišintasi alum ir kitais gė
rimais.

Anot Maceinos
’ buvo labai smagus, kaip lietU- 
I viškos vestuvės.

Nuo savęs tariu visiems 
nuoširdų ačiū už atsilanky
mą.

Adomas Miliauskas,
SLA 7-tos apskrities pirm.

■pobūvis

New Haven, Conn.
SLA 142 Kuopos Veikla

VI. Šaulys per- 
Bendruomenės

aukos išlaiky-
lituanisti-

pa- 
pa-

dvi 
Lietuvos 

“Lietuvių Žiny-

VAIKO SVEIKATA
AT A UJA GI M10 SVEIKA TOS 

APSAUGA

pasaulio 
patirtus 
aprašęs 

— daug

Atvyksta Dan

Š. m. kovo 7 d. Torontan 
iš Čikagos atvyksta Ameri
kos lietuvių žinomas veikėjas, 
laikraštininkas ir biznierius 
Dan Kuraitis, kuris šv. Jono 
parapijos salėje rodys savo 
pagamintus filmus. Dan Ku
raitis yra ne tik visuomeni
ninkas, bet ir aistringas ke
liautojas, keliais atvejais ke
liavęs ipo įvairias 
vietas ir tų kelionių 
įspūdžius įdomiai 
knygoje Daug kraštų
žmonių. Be to, būdingesnes 
kelionių vietas jis yra nufil
mavęs. Praėjusiais metais jis 
su grupe amerikiečių turistų 
buvo nuvykęs už geležinės už
dangos, kur lankėsi Lenkijo
je ir Sov. Sąjungoje. Ten lan
kydamasis jis, kiek sąlygos 
leido, stebėjo sovietinį gyve
nimą ir kai kuriuos jo reiški
nius užfiksavo filmo kamero
je.

Šį filmą su atitinkamais 
paaiškinimais D. Kuraitis 
prieš kurį laiką demonstravo 
Čikagos lietuviams, atskleis
damas žiūrovams dalelytę re
alaus, propaganda neužteršto, 
sovietinio gyvenimo.

SLA Toronto 236 kuopa 
nutarė pakviesti keliautoją 
pademonstruoti šį įdomų fil-

7
300 E. Northampton Street, 
7-tos apskrities valdyba su
rengė (pagerbimo pobūvį bu
vusiam ilgamečiui 
iždininkui Antanui 
čiui, kuris dėl
praeitam apskrities 
vime, rezignavo iš 
pareigų, išbuvęs 14

Pradedant valgyti 
jorienė prisegė 
svečiui baltą gėlę, 
nai korsage.

Pavalgius tikrai 
karienę, apskrities
kas Adomas Miliauskas pa
aiškino kokiam tikslui šis po
būvis yra surengtas, tai yra 
Antano Mocklevičiaus pager
bimui už jo 
skrity ir už 
ties pinigų.

Pirmiausia 
pakalbėti
prez., apskrities pirm, ir iždo 
globėjas Viktoras Kamaraus
kas, pasveikino gerb. svečią 
ir padeklamavo gražų eilėraš
tį.

Taipgi sveikino garbės sve
čią buvęs 115 kuopos narys 
Jurgis Ivanauskas, kuris pri
sižadėjo sugrįžti į Susivieniji
mą ir papasakojo keletą juo
kų.

Pakviesti pakalbėti bing- 
hamtoniečiai, 50 kuopos na
riai. Jų kuopa priklauso 7-toj 
apskrity — A. Lėpa, P. B. 
Balčikonis, J. Kavaliauskas ir 
Chrs. Stanulis. Lėpa ir Bal
čikonis dalyvavo su žmono
mis.

Jie pasveikino gerb. svečią 
ir palinkėjo jam geros sveika
tos.

Kalbėjo 115 kuopos pirm. 
V. Tamulaitis ir apskrities 
organiz. Marė Banelienė, taip
gi J. Agonis ir P. Urbonas ir 
organiz. Nelė Bajoriepė.

Perskaityti laiškai su svei
kinimais nuo 
vilo Dargio ir 
M. j. Viniko.

Paprašyta, 
garbės svečio
čiaus šeimos nariai — posū
niai, podukros, žentai ir anū
kai, kurių buvo 14.

Programos vedėjas A. Mi
liauskas pakviečia kalbėti S. 
L. A. vice prezidentą ir 7-tos 
apskrities sekretorių Juozą 
Maceiną, kuris geriausia pa
žysta garbės svečią su kuriuo 
ilgai jam teko apskrity dirb
ti. Jis nušvietė A. Mockevi
čiaus darbus apskrity ir savo 

j

Vasario mėn. kuopos susi
rinkimas įvyko r e g u 1 e r i a 
tvarka 243 Front St. Lietu
vių svetainėje. Po praeito su
sirinkimo protokolo skaitymo 
ir atstovų pranešimo, finansų 
sekretorius 
skaitė A. L.
New Haveno apylinkės raštą 
su prašymu 
mui šeštadieninės
nes mokyklos. Laike susirin
kimo atvykę minėtos apylin
kės atstovai paaiškino gyvu 
žadžiu reikalo esmę. Kaip vi
sada taip ir dabar musų SLA 
kuopa neliko abejinga lietu
viškam reikalui. Buvo keli 
siūlymai, bet susirinkimas 
balsavo už 10 dol. auką.

Kuopos lėšomis įsigyta 
vertingos knygos “ 
istorija” ir
nas”. Nutarta kad narys pa
ėmęs knygą skaityti per se
kantį susirinkimą turi knygą 
atnešti kitam nariui pasiskai
tyti.

Nutarta Vasario 16 minėji
mą atskirai neruošti, bet 
kuopos veiklą suderinti su ki
tomis lietuviškomis organiza
cijomis. Pasiūlyta ir susirin
kimo paremta laike minėji
mo Vasario 16 Lietuvos lais
vinimo reikalui auką kuopos 
vardu įteikti 10 dolerių.

Baigiant susirinkimą su
manymuose nutarta šiais me
tais suruošti banketą. Tam 
reikalui išrinkta komisija iš 
trijų asmenų, kuriems paves
ta išdirbti planą ir, parinkti 
geriausią laiką,
tas butų sėkmingas.

Susirinkimas tuo ir baig
tas.

(Tęsinys)
Burnos gleivinė yru lengvai sužalo^ 

jania, tai nepatartina jos valyti, kaip tas 
neretai mutinį] daroma; Taip vadina
mas prišoktas trumpai liežuvis, t. y. su
rištas tampriai ir trumpai su burnos 
gleivine, yra fiziologinis reiškinys, aug
damas liežuvis darosi laisvesnis ir nesu
daro kliūčių, nė valgant tirštą maistų, nė 
kliudo vėliau kalbėti. * Tai klaidinga yra 
kai kurių tėvų baimė ir noras, kad gydy
tojas paliuosuot.ų liežuvį chirurginiu b.u- 
du,. Ta priemone ne tik nereikalinga, 
bet žiauri, ir gali atidalyti vartus infek
cijai.

Kaip apsaugoti naujagimį nuo al
suojamų takų infekcijos, kuria apsikre- 
čia suaugę ar kiti nariai ? Labai žalingas 
yra paprotys lankyti pagimdžiusio mo
terį ir jos naujagimį, kaip tų mėgsta gi
minės, draugai, net pažįstami, ar kaimy
nai, manydami, kad tas yra jų prieder
mė ir mandagumas. O jie nesupranta, 
kad net jų chroninės alsuojamų takų li
gos, netik ūmios, gali kitus užkrėsti, o 
naujagimiui sudaro didelį pavojų. Ne
turįs atsparumo, neįgijęs imuniteto jis 
suserga sunkiai; sloga pereina giliau į 
bronchus ir plaučius, ir gali baigtis lem
tinai. Motinai susirgus sloga, reikia ja 
izoluoti nuo sveiko kūdikio, jeigu to ne
galima, nes ji maitina, tai turi nešioti 
kaukę, bent užrišti nosį ir burną, kuo
met artinasi, prie jo.

1/as naujagimį abiejų lyčių neretai 
pasirodo ypatingas reiškinys, kuriuo»su
si rūpina tėvai, būtent krūčių patikrini
mas ir pieno sekrecija iš spenelių. Tai 
atsitinka veikiant, motinos barmenams, 
kurie su jos krauju patenka vaisiui ir 
iššaukia reakciją po gimdimo. Šis reiš- 
kinis yra nepavojingas, nereikalauja gy
dymo. Bet mėginimas spausti pienų iš 
krūčių yra pavojingas, gali iššaukti už
degimą ir net votį. Tuo labiau pavojin
gas yra mėginimas čiulpti pieną iš spe
nelių savo lupomis, kaip netolimoje pra
eityje darydavo nekultūringos motinos,

nesuprasdamos savo nehygieniškų prie
monių.c •

Taipogi veikiant motinos hormo
nams, gali pasirodyti pas naujai gimu
sias mergaites iš lytinių, organų gleivės, 
net su krauju. Tie reiškiniai .praeina 
greit savaimi, tai ir jais nesi rūpinki)n.

A^lUJAGIMIO MAITINIMAS

Maistas yra labai svarbus kūdikio 
sveikatai, bet ir čia pnsitaiko pamatiniu 
klaidų.

Ievai privalo suprasti ir atsiminti, 
kad joks kitas maistas negali atstoti na
tūralų maistą.— motinos pieną! Pažvel
kime, kai]) yra gamtoje, kaip maitinosi 
žinduolių vaikai. Jie yra gamtos aprū
pinti motinos pienu. Prie žinduoliu ru- 
sies priklauso ir žmogaus naujagimis, 
tai einant gamtos^lė^niu, jis turi, teisę 
gauti savo motinos pienų. Deja, kylant 
civilizacijai, vis mažesnis motinu skai- € 
čius atlieka vienų iš pamatinių savo 
priedernių, jai gamtos paskirtų.

Pat irimai ir mokslas rodo, kad kū
dikis maitintas motinos pienu, nors 
trumpai, nors mėnesį, ar dvi savaites, 
auga ir vystosi geriau, negu dirbtinai 
maitintas. Tam susideda įvairių prie
žasčių : motinos pienas yra kūdikiui sa
vo rūšies pienas; jis gauna betarpiai iš 
krūties j bumų nesuteršta; moters pie
nas veikia teigiamai į vaikų florų; vys
tosi prielankios bakterijos virškinimui, 
kurios apsaugoj51 uuo susirgimų, 
viduriavimų.

Tikrų klinčių kūdikį žindyti yra 
labai mažai ir retai. Reikia tik noro ir 
patyrimo. Pas pirmų kart pagimdžiu
sių gali pienas atsirasti kiek vėliau, bet 
dėl to nereikia nustoti vilties ir kantry
bės !

Atsižvelgus į didelį moters pieno 
svarbumų naujagimiui jaunam kūdikiui, 
kai kuriose šalyse, Europoje, 
plati propaganda už natūralų 
steigiami centrai, kur galima gauti mo
ters pieno, kurį atiduoda motinos turin
čios perdaug pieno savo kūdikiui. Ypač 
silpni, prieš laikų gimę, ar sergantieji 
gauna jį, jeigu dėl rimtų kliūčių negali 
gauti savo motinų pieno.

(Bus daugiau)

• v

e

kad banke-

nuo

vedama 
maistą,;

SLA prez. Po- 
sekretoriaus dr.

kad atsistotų
A. Mockevi-

patogiam vasaros meto lai
kui. Taip padarant, daugiau 
išvykų vasaros metu bus su-

Vasario 16 Minėjimas

Minėjimas atšvęstas vasario 
15 dieną, sekmadienį, šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje 

’ 10 valandą. Atlaikytos šv. 
mišios su įpritaikytu pamoks
lu, už kenčiančią Lietuvą ir 
žuvusius bei išblaškytus Sibi
ro taigose musų brolius bei 
seseris.

3 valandą po pietų baž
nytinėje salėje ALT New Ha- 
veno skyrius po vadovyste p. 
V. Šilko suruošė Vasario 16 
minėjimo aktą. ALT pirmi
ninkas V. Šilkas savo įžangi
niame žodyje jausmingai api
budino musų tautos 
nę sunkią padėtį ir 
susirinkimą pravedė 
gai.

Meninę dalį atliko 
jos bažnyčios choras

dabarti- 
bendrai 
Bekmin-

,parapi- 
sudiedo-

damas Lietuvos ir Amerikos 
himnus ir keletą liaudies dai
nelių, o tautinius šokius 
beį deklamacijas šeštadieni
nės mokyklos vaikučiai. ALB 
pirm. p. Bagdonas trumpoj 
savo kalboj paminėjo, kaip 
sunkiai buvo atkurta ir atko
vota musų Lietuvos nepri- 
klaumybė. Pažymėjo, kad 
Lietuvoje Vasario 16 aktą 
apgynė savanoris savo kruti
nę ir aplaistė savo krauju, o 
Amerikos lietuvis taip pat 
kaip savanoris su patrijotiniu 
entuziazmu mažai uždirbda
mas, bet savo didelėmis me
džiaginėmis aukomis Laisvės 
Fondui ir padėjo atsikurti sa
vo Tėvynei Lietuvai, kuri 
okupacijų metu okupantų bu
vo nualinta ir apiplėšta.

Po šios trumpos kalbos bu-' 
vo pakviesti ir susodinti į re- 
zervuotas garbės kėdes 1918- 
1920 metų buvusieji tuomet 
jaunuoliai bei jaunuolės. Vi
siems buvo prisekta tautinių 
spalvų [juostelės.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo | 
pakviesta p. 
savo kalboje 
buvo atkurta 
klausomybė
liūdnos bolševikinės okupaci
jos.

Lietuvos laisvinimo z reika
lui susirinkusieji į minėjimą

? sumetė aukų $344.75.
Tuo susirinkimas ir baig

tas. Visi susirinkusieji į mi
nėjimą buvo pakviesti į bufe
tą pasivaišinti skaniais už
kandžiais ir putojančiu alu
čiu. O garbės svečiai — vete
ranai buvo atskirai pavaišin
ti skaniais lietuviškais užkan
džiais bei gėrimu. Laike vai
šių pasakyta gražių 
malonių (prisiminimų 
ties laikų.

Palinkėta visiems 
metų.

SLA 142 Kuopos Narys.

j priims narių mokesčius ir su
tvarkęs pasiųs į centrą laiku. 
Bet susirinkimus lankyti jam 
yra uždrausta gydytojo.

Apgailėtina, kad musų kuo
poj nariai mažėja, o likusieji 
sensta ir negalauja.

Elena Sapiegienė.

kalbų ir 
iš praei-

ilgiausių

I
Bridgeport, Conn.

Serga SLA 51 Kuopos 
Finansų sekretorius

*

Los Angeles, Calif.

SLA 75 KUOPOS 
susirinkimas įvyks šv. Kazi
miero parapijos patalpose, St. 
George Street, š. m. kovo mė
nesio 14 dieną, 7 valandą 
karo, šeštadienį.

Prašome visus kuopos 
rius dalyvauti. Ypatingai
rie nėra susimokėję mokes
čius.

va-

na- 
ku-

IfI

Devenienė, kuri 
apibudino kaip 
Lietuvos nepri- 
iki dabartinės

Šių metų vasario 16 dieną 
susirgo SLA 51 kuopos fi
nansų sekretorius Augustas 
Sapiega. Širdies smūgis pri
vertė jį pasiduoti St. Vincent 
ligoninėn, kurioj išbuvo kele
tą dienų. Dabar jis jau ran
dasi savo namuose ir ramiai 
ilsisi. Gydytojai pataria jam 
pasitraukti iš visokio veikimo 
ir užsilaikyti ramiai, jei nori 
ilgiau sveikas pasilikti.

Tad pakol atsiras iŠ kuo
pos narių tarpo kas užimtų 
sekretoriaus vietą, A. Sapie
ga, 479 Greenwood Street,

SLA 75 Kuopos Valdyba.

Ansonia, Conn.

SLA 66 KUOPOS 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
š. m. kovo mėn. 8 dieną, 2 
valandą po , pietų, lietuvių 
bažnytinėje svetainėje.

Visi nariai ir narės malonė
kite dalyvauti šiame susirin
kime, nes yra daug reikalų 
aptarimui ir išsprendimui.

J. Radzevičius,
SLA 66 kuopos sekr. J.

F
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KAZIMIERUI KUPČIŪNUI ATMINTI
Pasiekė mus liūdna žinia, 

šių metų vasario 1 dieną To
ronto mieste Kanadoje mirė 
žymus visuomenininkas ir uo
lus Lietuvos nepriklausomy
bės laikų vidaus politikos da
lyvis Kazimieras Kupčiūnas. 
Jis gimė 1890 metais gegužės 
15 dieną Dobilės kaime, Pa
kuonio valsčiuje, Kauno ap
skrityje. K. Kupčiūnas pra
džioje, (tarp 1904 ir 1907'me
tų) mokėsi Veiverių Semina
rijoje ir vėliau baigė Saulės 
Mokytojų kursus Kaune.

Prieš Pirmąjį Pasaulinį 
rą K. Kupčiūnas buvo 
1910 metų Ž. Kalvarijos
džios mokyklos vedėju. Prasi
dėjus karui K. Kupčiūnas ru
sų mobilizuojamas ir dalyvau
ja pirmose karo linijose. Ka
ro veiksmų eigoje jis patenka 
į vokiečių nelaisvę, iš kur grįž
ta tik karui pasibaigus.

Susikūrus Lietuvos nepri- 
klausomam gyvenimui K. 
Kupčiūnas aktyviai prisideda 
prie lietuviškų įstaigų steigi
mo ir plačiai dalyvauja visuo
meninėje veikloje. Jam kaip 
pedagogui pavedama tvarkyti 
mokyklos Telšių apskrityje, 
kur jis mokyklų 
riaus pareigose 
1920 metų.

Išsipildo didysis Lietuvos 
žmonių troškimas, sušaukia
mas Lietuvos Steigiamasis 
Seimas. K. Kupčiūnas valstie
čių liaudininkų sąrašu išren
kamas St. Seimo nariu.

Ka-
nuo
pra-

instrukto- 
išbuna iki

Vėliau K. Kupčiūnas tarp 
1923-26 metų eina Kauno pra
džios mokyklos mokytojo pa
reigas. Jo darbas švietimo sri
tyje aukštai įvertinamas ir jis 
paskiriams 1927 metais Kau
no apskr. mokyklų inspekto
rium. Bet 1929 m. jis iš tų 
pareigų priverstas pasitraukti 
ir grįžta į mokytojo darbą 
Kauno mokyklose. Bet nepa
lankios sąlygos K. Kupčiūną 
priverčia pasitraukti iš švieti
mo srities. 1937 metais jis jau 
raštinės tarnautojas. Pradžio
je dirba “Amlit” bendrovėje, 
o paskui jau, antrojo pasauli
nio karo metu 1940-1944 me-

T F V V N r
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tais jis buvo finansų ministe
rijos tarnautojas.

Kaip daugelis kitų Lietuvos 
veikėjų, pajutę grėsmę iš rusų 
okupantų pusės, jis pasirenka 
tremties kelią. Šie netolimos 
praeities Lietuvos žmonių iš
gyvenimai daugeliui musų ge
rai pažįstami. Tremties sto
vyklos, pusbadis gyvenimas, 
bet kartu ir mėginimas dirbti 
kūrybinį lietuvišką darbą. Ta
čiau ir šisai laikotarpis pasi
baigia. K. Kupčiūnas emigra
cijos laikotarpiui atėjus pasi
renka Kanadą, kur jis gyveno 
iki savo mirties.

K. Kupčiūno veikla buvo 
plati ir reikšminga. Čia galima 
suminėti, kad jis nuolatos da
lyvavo Lietuvos Mokytojų 
Profesinės Sąjungos darbuo
se, eidamas valdybos nario ir , 
kitas atsakingas pareigas. 
Taip pat ir valstiečių liaudi
ninkų eilėse jis buvo žymus 
veikėjas. K. Kupčiūnas iš jau
nų dienų dalyvaudavo spaudo
je, ypatingai mokytojų žurna
luose ir laikraščiuose.

K. Kupčiūnas, jausdamas ne- Į 
priklausomybės laikais mo- 

trukumą,kykloms vadovėlių
ėmėsi šio darbo. Jis kartu su 
J. Kalniniu ir J. Trinkūnu pa
rengė Skaičiavimo Uždaviny- 
ną ir kitus vadovėlius. Jis ver
tė iš svetimų kalbų knygas, 
kaipo pagalbines žmonių švie
timui ir mokykloms priemo
nes. Paminėtina: Ką pasakoja 
žemėlapis, Išradėjai ir išradi
mai, Kelionė po virtuvę ir tt.

K. Kupčiūnas buvo vienas 
tų uolių ir pasiaukojusių savo 
krašto žmonėms veikėjų, ku
rie sparčiai iškėlė atgimusios 
lietuvių tautos kultūrinę pa
žangą ir 
Lietuvos 
stambių 
mes visi 
mės. K.

. yra labiausia stambus švieti
mo ir plačioje visuomeninėje 
veikloje. Šiandien mus aplei 
dusio ir daugelio 'jo draugų 
pastangomis buvo užgrūdinti 
Lietuvos žmonės tiek, kad net 
ir žiauri rusų okupacija jų ne
įstengia palaužti.

ipadėjo atsikūrusiai 
valstybei pasiekti tų 

laimėjimų, kuriais 
šiandieną didžiuoja- 
Kupčiuno nuopelnai

5

at-

su-

veiki sulaukęs senatvės ?
Aš tokiems klausėjams 

sakau:
— Kaulai braška, visas

kliuręs kai žydo vežimas. Ka
da žmogus baigi 73 metus, 
nieko daug negali nuveikti. 
Detroite yra senelių užeiga su 
svetaine, į kurią sueina sene
liai nemokamai, ten yra viso
kių žaislų: kazyrių, čeikerių, 
pianas, bilijardu stalas, tai 
seneliai susirenka, lošia bin- 
go, bovijasi ir taip liuosą lai
ką leidžia diena iš dienos. Tos 
vietos vardas: Kundig Cen- 
ter. Kurie seneliai neturi na
mų, ten gauna vietą gyventi, 
mokestis 75 doleriai į mėnesį 
su valgiu. Valgyt gauna tris 
kartus į dieną.

Antradieniais 
dieniais pirmą 
pietų būna bingo
čią valandą būna 
Daugiausia į tą vietą sueina 
amerikonų, lenkų, čekų, vo
kiečių. Lietuvių man neteko 
sutikti, nes lietuviai gal neži
no, kad tokia vieta yra, todėl 
čia paduodu tos vietos adre
są, gal ir lietuviai norėtų ten 
nueiti ir linksmai laiką pra
leisti. Adresas yra toks: Kun
dig Center, 2936 Ash Street, 
netoli šventa Jono bažnyčios. 
Bet jeigu kam nebūtų aišku, 
ateikit pas mane, aš parody
siu vietą. Mano adresas: 2765 
Maybury Grand.

ir ketvirta- 
valandą po 
lošimas, tre

kai bos.

Gydymas nemokamas
Kurie seneliai neturi 

gų, ten gauna gydytoją ne
mokamai, taipgi nauga pasus 
autobusais važinėti už pusę 
kainos. Turtingi žmonės su
neša apdėvėtus drabužius, tai 
kurie seneliai neturi už ką 
nusipirkti drabužių, tai tie 
turtingųjų sunešti drabužiai 
jiems išdalinami nemokamai. 
Ir taip tie seneliai gyvena.

Mirė Vincas Budvitis

pini-

šęs K. Nausėdos, kad likusie
ji pinigai nuo palaidojimo, 
butų pasiųsti į Lietuvą sese- 
rei. Nausėdas velionio prašy
mą pildo, pasiuntė seserei į 
Lietuvą kelis siuntinius dra
bužių. K. Nausėdas.

South Boston, Mass.

Nuoširdžiai Dėkojame

Padėka ir atgarsiai pirmo
jo ir 'seniausio lietuviško ra
dio programo 25 metų sukak
tuvių įvairių Talentų Popie
čio ir Gražuolės “Miss Lit- 
huania of N. E.” baliaus, ku
ris įvyko sekmadienį, š 
vasario 8 dieną South Bosto
no Lietuvių Piliečių 
Auditorijoje, South Bostone.

Pirmiausiai išreiškiam šir
dingą padėką So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Klubui ir S. 
L. A. Pildomajai Tarybai už 
jų duosnę paramą, kurią la
bai įvertinam; taipgi dėko
jam už draugiškus 
mus bei biznierių 
radio programos

S. m.

Klubo

p.
p.

Jo-

Detroito Mieste Šalta ir Daug Sniego

Visoj Miohigan valstijoj ir 
Detroito mieste visą gruo
džio, sausio ir pradžioj vasa
rio mėnesi šalta ir prisnigo 
daug sniego. Prie tam dar 
dažnai palyja, gatvės apšala 
ledu ir pasidaro slidžios, au
tomobilių vairuotoijai turi 
daug vargo, taipgi ir pėks- 
tiems vaikščioti yra pavoinga 
ledu apšalusiais šaligatviais. 
Pavoinga vaikščioti šaligat
viais ir dėl to, kad daugelis 
žmonių nenukasa sniegą nuo 
šaligatvių, tai sniegas apšala 
ir pasidaro slidus kaip stik
las. Dar blogiau yra tas, kad 
kai kur vaikai pripila van- 
desn ant šaligatvių, pasidaro 
sau slidžią čiudyklę, o senes
nio amžiaus žmonėms neįma
noma pereiti per vandeniu 
apipiltus ir ledu apšalusius 
šaligatvius. Teko girdėti, kad 
apie 15 žmonių parpuolė, 
skaudžiai susižeidė ir buvo 
nuvežti į ligoninę. Bet kas 
už tuos žmones užmokės li
goninėmis ir už vaistus, nete
ko sužinoti. Miesto valdžia ir 
policija nieko nesako tiems 
žmonėms, kurie nenuvalo ap
šalusius šaligatvius.

Paltieji parduoda namus ir 
keliasi užmiestį

Kaip dabar atrodo, tai už 
kelių metų Detroitas bus ap
gyventas vien juodukų, nes 
paltieji žmonės parduoda tu
rimas nuosavybes juodukam 
ir keliasi gyventi į užmies
tį. Mat jie nenori gyventi 
tarp juodukų ir nenori savo 
vaikus leisti į tas mokyklas, 
kurias lanko juodukai, o juo
dukai vis spriaudžiasi gyven
ti tarp baltųjų. Juodukų čia 
yra didelis prieauklis ir jų 
vis dar atvažiuoja iš pietinių

valstijų.
Detroite yra daug žmonių 

atleistų iš darbo. Atleistųjų 
tarpe yra balltų ir juodų žmo
nių, bet jie gauna bedarbių 
apdraudą, tačiau daugelis jų 
jau išėmė visą bedarbiams 
mokamą apdraudą, darbo ne
gauna ir atsidūrė vargingoj 
kasdieninio gyvenimo būklėj.

Musų mieste daug senelių

Kaip kituose miestuose, 
taip ir Detroite, yra daug se
nelių, kurie gyvena iš senat
vės pensuos — Sočiai Securi- 
ty. Vieni jų gauna didesnes 
pensijas, kiti mažesnes, tas 
priklauso nuo jų uždarbio, 
kiek jie dirbdami uždirbo ir 
kiek jie ir jų darbdaviai už 
juos sumokėjo į Senatvės 
Pensijų Fondą. Yra tokių, ku
rie gauna iš Sočiai Security 
apie 116 dolerių ir iš kompa
nijos 100 dolerių į mėnesį, 
tai tiems daug geriau, sveiki 
gali neblogai gyventi ir dar 
stikliuką išsimesti, o kurie 
nesveikuoja, tiems daktarai ir 
vaistai suėda pinigus.

Yra ir tokių senelių, kurie 
negauna pilnai šimto dolerių 
į mėnesį. Tarpe tokių senelių 
esu ir aš, menkos sveikatos, 
turiu abi skaudamas kojas, 
aukščiau kelių gysUomis krau
jas neina į blausdas ir pėdas, 
tik mažytėmis gyslialėmis 
kraujas įsiskverbia į blaus
das ir pėdas. Daktarai pataria 
man T 
ti, kad mažomis gyslialėmfs 
kraujas nenustotų vaikščioti.

Prisilaikydamas gydytojų 
patarimo, dažnai išeinu pasi
vaikščioti ir sutinku pažįsta
mų lietuvių, kurie manęs ir 
klausia:

— Na, Nausėdai, ką dabar

Jau 13 mėnesių kai 
Vincas Budvitis, buvęs 
vienijimo 352 kuopos organi
zatorius. Velionis buvo vedęs, 
bet su žmona negyveno, buvo 
išsiskyręs. Jis gyveno vienas 
17 metų. Kai išsiskyrė su 
žmona neturėjo pinigų, gali
ma sakyti buvo bernas, bet 
kadangi jis buvo taupus žmo
gus, tai gavęs darbą per 17 
metų sutaupė nemažai turte
lio. Jis buvo gimęs Lietuvoje, 
Tauragės apskrity, Vainuto 
parapijoj. Čia, Detroite, gimi
nių neturėjo, bet Lietuvoje 
paliko dvi seseris ir vieną 
brolį Povilą Kanadoje.

Dešimt mėnesių prieš mir
tį velionis Vincas pradėjo ne
sveikuoti, tai gerai apsigalvo
jęs paskyrė du savo turto pa- 
veldėjus, K. Nausėdą ir B. 
Keblaitienę, ir aprašė vieną 
dalį banke esamų pinigų, ir 
prašė, jeigu su juo kas atsi
tiktų, jį palaidoti, taip ir at
sitiko. Velionis 
1957 metais gruodžio mėn. 21 
dieną. K. Nausėdas ir B. Keb- 
laitienė išpildė velionio Vinco 
prašymą, palaidojo 
kaip savo tikrą tėvą

mirė 
Susi-

Vincas mirė
ožio mėn. 21

gražiai 
ar brolį.

Turėjo nuosavybę
Velionis Vincas

turėjo nusipirkęs 4 kambarių 
namelį, kuriame gyveno vie
nas, ir tame namelyje mirė. 
Du mėnesius prieš mirtį jis 
buvo nusipirkęs gražų mūrinį 
namą, už (kurį buvo užmokė
jęs $13,000. Tas namas liko 
niekam neaprašytas, taipgi ir 
tas namelis, kuriame jis gy
veno niekam neaprašytas, 
banke likę $12,000 irgi nie
kam neaprašyti. Taip esant, 
valdžia paėmė į savo rankas 
ir rugsėjo mėnesį buvo teis
mas parduoti namus, o liku
sius pinigus išmokėti broliui 
Povilui ir seserei Dalės, bet 

kodaugiausia vaikščiot—kol kas dar nieiko nepadary- 
I —X—ta _ naimi neparduoti ir

Budvitis

ta
tuo reikalu nieko nedaroma 
net namai negarsinami parda
vimui. Brolis Povilas 
nesako, o mes, svetimi, 
nieko negalime sakyti, 
taip ir stovi.

Velionis Vincas buvo

nieko 
irgi 
tai

pra-

Ka-
Talentų 
Merkiui 
pirkimo

yra se- 
Tamuly- 
2) Gied-

sveikini- 
skelbimus 
sidabrinių 

sukaktuvių Programos Kny
goje. Dėkojam atsilankiusiai 
publikai, nenuilstantiem dar
bininkam už jų talką šiame 
parengime. Dėkojam rašyto
jui poetui Stasiui Sdntvąrui 
už jo įspūdingą kalbą pasaky
tą tą dieną per musų vedamą 
radio programą, taipgi dėko
jam p. Justinui Vaičaičiui už 
jo pasakytą gražią įžanginę 
■kalbą pačiam parengime. Dė
kojam Talentų Rinkėjam: 
adv. Zuzanai šalnienei, 
Alensandrai Gustaitienei, 
Justinui Vaičaičiui, adv.
nui Grigaliui, ir dainininkui 
Benediktui Povilavičiui, kuris 
puikiai dainavo,, o taipgi pa
vadavo šachmatininką 
zimierą Merkį, kaipo 
Rinkėją. Dėkojam p. 
už prisidėjimą pri^ 
dovanų talentam.

Išrinktieji talentai 
kauti: 1\) Georgiąna 
tė dainavo ir šoko;
ra Karosaitė sakė eilėraštį ir 
skambino pianu; 3) Neringos 
Draugovės skautės vadovau
jant Danutei Venckutei atli
ko montažą “Brangi Tėvy
nė”; 4) Rūtelė Maksvytytė 
pianu paskambino; 5) Akor
deonistas Alfonsas Baika ir 
6) Edvardas Prąkapas sakė 
eilėraštį ir akordeonu grojo. 
Išrinkti talentai buvo apdo
vanoti pinigais ir dovana, o 
kiti talentai gavo dovanėlę už 
dalyvavimą.

Kontestus laimėjusieji

Šokių kontestus laimėjo: 
Polkos kontestą Danutė Pie- 
vokaitė iš Dorchesterio šoko 
su Gediminu Skabeika iš So. 
Bostono; Valco kontestą. Ona 
Kudirkaitė (gražuolė “Miss 
Lithuania of N. E.”) šoko su» 
Thomas Marshall iš Quincy; 
Tango kontestą Aldona Žibin- 
skaitė ir Vytautas Bruzgele- 
vičius iš So. Bostono.

Dėkojam visiem dalyvavu- 
siem talentam, taipgi svečiam 
dalyvautajam, kurie pagraži
no programą savp dalyvavi
mu, būtent: dainininkas Be
nediktas Povilavičius, 
ninkių trejetas

daini- 
Rita Ausė-

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Lawrence, Mass. — Susi

vienijimo 41 kuopos rengiama 
vakarienė dėl kuopos narių ir 
jų draugų įvyks šių metų ko
vo mėn. 21 dieną, 6 valandą 
vakare, Lietuvių Piliečių Klu
bo svetainėje. Rengėjai kvie
čia visus kuopos narius ir 
draugus dalyvauti vakarienėje 
ir linksmai gražioj nuotaikoj 
praleisti laiką.

nijimo 66 kuopos tradicinė 
metinė vakarienė įvyks šių 
metų balandžio mėn. 12 dieną, 
5 valandą po pietų, lietuvių 
parapijos salėj. Rengėjai pra
šo jau dabar pradėt ruoštis 
vakarienei ir balandžio 12 die
ną joje gausiai dalyvauti.

Ansonia, Conn. — Susivie-

Hute, Laima Katauskaitė ir 
Aldona Žibinskaitė; smuiki
ninkas Rimas Budreika; taip
gi 6 šokikės Audronė Lapins
kaitė/ Regina Blauzdžiunaitė, 
Helga Greverytė, Edith Alex, 
Marytė Leitaitė, ir Onytė 
Virbickaitė, kurios pašoko 
“Suktinį”, vad. Onai Ivaškie- 
nei, kuri pagražina daugelį 
lietuviškų bei svetimtaučių 
parengimus, lietuviškai 
džiai mylimais tautiškais 
kiais.

šir- 
šo-

Ma-
jos

Dėkojame visiems

* Dėkojame p. Madiltai 
zurienei iš Lawrenco už 
iškeptą ir padovanotą skanų
kugelį, ir p. Elenai Wadlugie- 
nei iš Dorchesterio už jos pui
kų iškeptą didelį lietuvišką 
pyragą, kurį padovanojo šiai 
radio programai.

Dėkojam Lietuviškiems laik
raščiams už patalpinimą mu
sų parengimų aprašymus bei 
korespondencijas.

Šiame parengime buvo su
važiavę svečių iš Worcesterio, 
Lavvrenco, Lowello, 
do, Brocktono ir iš 
apylinkės ir vietinių 
Matyti buvo daug
veidų, tad nuotaika buvo ga-

na linksma, nes svečiai eida
mi namo iš parengimo, atsis
veikino sakydami: “Pasima
tysim metiniam Lietuvių Ra
dio Korp. piknike, tai yra 25 
metų radio programų sukak
tuvių linksmam ir įdomiam, 
didžiuliam piknike”, kuris į- 
vyks, kaip visuomet, pirmą 
sekmadienį rugpiučio mėne
sio, tai bus rugpiučio 2-rą 
lietuviškam Ramuvos Parke, 
Montelloj.

Pranešam pikniko dieną, 
prašydami užsirašyti šią die
ną ir kitiems pranešti. Prašo
me rengėjų bei organizacijų 
tą dieną nerengti kitų pikni
kų. Ačiū.

Steponas ir
Valentina Minkai.

pe- 
ne- 
at- 
sa-

Pittston, Pa.

Norwoo- 
Bostono 
dalyvių, 
linksmų

SLA 7 KUOPOS 
susirinkimas įvyks kovo 
8 dieną, 2 valandą po pietų, 
Lietuvių Piliečių Klubo sve
tainėje.

Visi nariai prašomi būtinai 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra labai svarbių reikalų 
aptarimui.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

J. Rajecko, Lietuvos Atstovo, Kalba

(Atkelta iš 1 pusi.)
Nuo Lietuvos laisvės šute-, 

mų pradžios iškilo ir kitų 
problemų, surištų su Lietu
vos laisvinimo akcija. Tokiais 
atvejais visi Lietuvos laisvi
nimu susirūpinę veiksniai, ir 
bendrai laisvojo pasaulio lie
tuviai, visomis prieinamomis 
priemonėmis, įsijungia į ben
drąjį darbą.

Kai neseniai kilo nerimas 
dėl tolimesnio Lietuvos atsto
vybės prie šv. Sosto likimo, 
visi geros valios lietuviai, 
sur pasaulyje, 
tė, pergyveno 
lig galimybės 
vas įrodymas, 
eivijoj gyva.

Gyvenamas
tas. Neabejotina, 
vos okupantas siekia užsitik
rinti jėga pagrobtą grobį, pa
vergtų tautų, taigi ir Lietu
vos, sąskaitom Jis siekia sta
tus quo, tariamos taikingos 
koegzistencijos pagrindu. Lie
tuvos diplomatija ir muSų lai
svojo pasaulio 
organizacijos 
jais, stengėsi 
kreipti dėmesį 
kos žalingumą
mą ne tik pavergtam kraštui, 
bet ir laisvajam pasauliui. 
Kremlius suminėta kryptimi 
akciją dar labiau sustiprino.

Sustiprino jis ją ir tariamu 
Berlyno frontu. Tikrenybėje, 
reikalas didesnės apimties. 
Siekiama išsprogdinti Atlanto 
Paktą, sukliudyti Vokietijos 
atsiginklavimą, 
ropos saugumą 
dyti. Keliamas 
tos apimties 
klausimas. Tai
ti ir Lietuvą, nes musų pro
blema sudaro Europos inte
gralinę dalį. Budrumas, vie
ningumas ir šiuo atveju vie
toje. Pavergtų Europos Tau
tų Organizacijos pastangų re-

Vi
tai giliai atjau- 
ir stengėsi, su- 
padėti. Tai gy- 
kad Lietuva iš-

momentas rim- 
kad Lietu-

veiksniai bei 
įvairiais atve- 
kongrečiai at- 

į tokios politi- 
bei pavojingu-

palaužti Eu- 
ir ją parklup- 
vienos ar ki- 
konferencijos 

galėtų palies-

mėn.

kordas, kai paliečiami bandri 
pavergtų kraštų interesai, 
yra impozantiškas. Lietuvos 
delegacijos pavergtų tautų 
seime veikla yra greita, taik
li ir pagirtina.

Sovietų siekimai vis daž
niau lydimi grąsinimų. Tai 
nebūtinai stiprybės ženklės. 
Jis turi didelių vidaus sunku
mų. Revoliucija ten savo vai
kus ėda. Kas vakar buvo ko
munizmo herojus bei pionie
rius —- šiandien išdaviku ar
ba, švelniai tariant, anti par
tiniu apšaukiamas. Dangus 
esti tamsesnis ne tik prieš 
audrą, bet ir prieš aušrą.

Mums džiugu stebėti, kad 
dienų tarptautinėj būklėj 
krašto vairuotojai Lietu- 
okupantą teisingai įverti- 
Lietuvos priešo pėdų mė

tymas jų nesuvedžioja. Svar
bu jo darbai ir tik darbai, o 
ne tuščiažodžiavimas. Antai, 
savo Statė of the Union kal
boj prezidentas Eisenhower 
viešai ir iškilmingai pareiškė: 

“Mies išmokome karčiąją 
pamoką, kad tarptautinės su
tartys, kurias mes istoriniai 
laikome šventomis, komunis
tų praktikoje tėra tik popier
galiai... To pasėkoj mes netu
rime pasitikėjimo jokia sutar
timi, kurios partneriu yra 
munistai”.

Sovietai siekia sutarčių 
laisvais kraštais. Mes jų
rėjome daug ir gražių. Vieną 
jų sekant, Maskva pasirašė, 
kad: “gera valia visiems am
žiams atsisako nuo visų Ru
sijos suvereniteto teisių, ku
rių ji yra turėjusi lietuvių 
tautos ir jos teritorijos at
žvilgiu”.

Toji sutartis, kaip ir kitos 
musų su Sovietais sutartys, 
mums, irgi buvo šventos, bet 
jos Kremliui tebuvo tik po
piergalis. Mes sutinkame su 
rusų patarle, kad pasaulį ga-

Įima melu skersai, išilgai 
reiti, bet melu grįžti atgal 
beįmanoma. Pasitikėjimas 
statomas tik grįžtant prie
vo iškilmingo parašo gerbimo 
ir, to pasėkoj, išsinešdinant 
iš svetimų žemių, taigi ir iš 
Lietuvos. Tai reikštų ir įtam
pos ir šaltojo karo galą, tai 
reikštų ir pasitikėjimo atsta
tymą. Kai taip nėra, tinka 
okupantui lotynų posakis: 
“Timec Danace et dona fe- 
rentes” (Bijau danasčių ir 
dovanomis nešinų). Troikų 
dovanomis pasitikėjimo nenu- 
pirkai ir neatstatysi. Juo la
biau jo neatstatysi grąsini- 
mais ir tuščiais žodžiais. Lin- 
colno žodžiais ir kalba ta
riant: “you can fool some of 
the people all the time and 
all of the people some of the 
time, būt you cannot fool all 
of the people all of the time”.
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Šaltąjį karą palaiko ir pa
sitikėjimą pakerta Sovietų 
praktikuojamas dviveidišku
mas. Kai užgema Afrikoj ne
priklausoma valstybė musų 
okupantas tuojaus pasiskubi
na ją pripažinti. Mes to nepa
vydime. Gerai, kad pripažįsta. 
Bet, kai Sovietų pašonėje at
gimė Lietuva, komunistai ne
buvo greiti jos pripažinti. Te
ko kariauti, kad priversti 
juos lietuvių tautos valią pa
gerbti. Pirma patogia proga 
jie' buvo vėl pirmieji tą valią 
užgniaužti. Afrikoj Kremlius 
stovi už kolonializmo galę, 
bet jo pašonėj, Lietuvoj rau
donasis kolonializmas klėsti. 
Afrikoj ir Vidurio Rytuose 
jis 
mą, 
kia 
do.

Kai Vidurio Rytų valstybė 
pakvietė amerikiečius ją nuo 
gręsiančio komunizmo apgin
ti, Kremlius tai pravardžiavo 
intervencija! Kai Raudonoji 
armija nekviečiama ir nemė
giama užgrobia Baltijos val
stybes
“išlaisvinimu”, 
munizmo nukentėję 
liai neseniai šiame krašte pa
lyginamai švelniai patriukš
mavo, atostogaujantis sales- 
manas iš rytų, kuriam nei 
plaukas ant galvos nenuken
tėjo, juos apšaukė chuliga
nais. Kokį pavadinimą lietu
viai turėtų taikinti tiems, ku
rie ne kiaušiniais 
dė, bet tankus, 
durtuvus į juos 
visa kas jiems
buvo, atėmė arba sutrypė ir 
juos vergais pavertė! Dvigu
ba moralė, dviveidiškumas 
komunistų ir Junt. Tautose 
p r aktikuojamas. Nebereikalo 
neseniai Valstybės Sekreto
rius, Dulles, tą taktiką pas
merkė. Gi vice prezidentas 
Nixon po rytų salesmano 
“atostogų” pareiškė:

(Bus daugiau)

palaiko arabų nacionaliz- 
bet Lietuvoj jis jį smer- 
ir lietuvius patriotus žu-

šių 
šio 
vos 
na.

jie skelbia tai esant
Kai nuo ko- 

jaunuo-

į juos svie- 
lėktuvus ir 
nukreipė ir 
brangiausia

ko-

SU

tu-

Naujieji Vilniaus miesto 
Klinikos rūmai Antakalnyje 
atidaryti gruodžio 5 dieną. 
Klinikinėje ligoninėje yra 300 
lovų, auditorijO(ie 200 vietų. 
Naujoje klinikoje dirba 68 
gydytojai, 238 felčeriai, aku
šerės, medicinos seserys ir ki
ti tarnautojai.

IAIKAS SIŲSTI DOVANAS VELYKOMS
Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 

siuntinius i SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKAGE EXPRESS and travel agency,
(Locenesed by USSR)

RRO6>LYN, N. Y., 1580 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street Tel. MI 2-2452 ir

BOwling Green 9-6992
* Siųsti galima tik naujus daiktus. *Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia 
trumpiausiu laiku. ♦ Visi muitai apmokami vietoje., musų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
* Prie firmos įstaigų yira krautuvės, kuriose galite gauti įvairiausių medžiagų, odų avalynei ir kitą 
ką žemiausiomis kainomis. * Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%. *Neatidėliotinai mes pa
informuojame savo klientus apie siuntinių išsiuntimą ir jų pristatymą. *Klientų patogumui patar
naujama jų gimtoje kalboje.
įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais 

nuo 9 vai. ryto iki 4valz^akaro.
MUSU SKYRIAI

107 So. Vermont Avė. 
LOS ANGELES 4, Calif. 

DUnkirk 5-6550

78 Second Avė. 
NEW YORK 3, N. Y. 

ORegon 4-1540

832 North7th St. 
PHILADELPUIA 23, Pa. 

WAlnut 3-1747

4MMMMMB

t

siunčiančios

Ine.

IN 7-7272 
MI 2-1681

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, m. 
HlJmboldt 6-2818

Norėdami daugiau informacijų reikalaukite musų

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich.

TOwnsend 8-0298

651 Albany Avė. 
HARTFORD, Conn. 

CHapel 7-5164 
firmos katalogų.
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J ieškoma Kaltininkų

Pittston, Pa.

pakraščio lietuvių 
yra kviečiama šiuo-

atgai- 
vieto- 

garsią 
priva-

paruo- 
bus ir 
žaidi- 

kad ir

da- 
dėl

Savaitraščio Sandaros Ban
ketas Bus Gražus

Su jais 
Ona Sha- 
N. J. 
gerai pa

jos vaikai
ir Michalina, vaikai Vik-'

Kaune.
Juliaus, iš
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IŠĖJO NAUJA KNYGA

Amerikos Lietuvių Veikla

šeštadienį, vasario 28 die
ną Tėvynės redakcijoj lankėsi 
Susivienijimo 7 kuopos finan
sų sekretorė, septintos ap
skrities organizatorė ir įžymi 
Wyoming Klonio veikėja Nel
lie Bajorienė iš Pittston, Pa. 
Ji atvyko SLA Centran daly
vauti SLA Jaunuolių Komisi
jos sušaukto j konferencijoj, 
kuri tą pat dieną įvyko cen
trinėse patalpose, tai ta pro
ga pirmą kartą aplankė savo 
organizacijos organo redakci
ją

Tą pat dieną redakcijoj 
(lankėsi Susivienijimo Centri
nis Atstovas Kanadoje Sta
sys Jokūbaitis iš Toronto, Ca- 
nada. Jis irgi, kaipo Jaunuo
lių Komisijos narys, dalyvavo 
jaunuolių konferencijoj, at
stovaudamas ir kitus Jau
nuolių Komisijos narius gy
venančius Kanadoje. Brolis 
Jokūbaitis yra jaunas ir pil
nas energijos dirbti savo bro
liškai organizacijai, jo pas
tangomis Toronte suorgani- 
ta Susivienijimo jau n u o 1 i ų 
kuopa. Jis yra nejudomų nuo
savybių pardavėjas ir tame 
biznyje jam sekasi.

Baigęs pasitarimus, aplan
kė savo gimines gyvenančius 
Elizabeth, N. J., o kovo pir
mą dieną išvyko į namus prie 
savo kasdieninių biznio parei
gu*

New Yorke ir Hartforde 
yra rengiami L. Jarošeko va- 
dovaujamo Čikagos vyrų 
kvarteto koncertai. New Yor
ke koncertas bus šeštadienį, 
balandžio 18 dieną Grand Pa- 
radise didžiojoje salėje. Balan
džio 19 dieną tas pats kon
certas bus duodamas Hartfor
do Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje. Koncertams akomponuos 
muz. Al. 
Yorko.

Rytinio 
visuomene
se koncertuose dalyvauti. 
Koncertus rengia Akademinio 
Skautų Sąjūdžio New Yorko 
ir Hartfordo-Watcr.burio sky
riai.

Vietiniai veikėjai Ona ir 
Stasys Pociai lėktuvu išskri
do į Bermudą porai savaičių 
žieminių atostogų, 
kartu išskrido ir p. 
dienė iš Livingston,

Aš linkiu visiems
silsėti ir linksmai laiką pra
leisti gražioje Bermudos sa
loje. Rep.

Vietinis savaitraštis Sanda
ra rengia metinį banketą su 
įvairia ir turininga programa. 
Jis įvyks sekmadienį, kovo 8 
dieną, Vikins Ballroom. Be 
įvairios ir turiningos progra
mos, bus pagerbtas teisėjas 
Alfonsas F. Wells, jaunas ir 
energingas veikėjas, Ameri
kos Lietuvių Tarybos vietinio 
skyriaus pirmininkas.

Iš praeities žinoma, kad 
Sandaros metiniai banketai 
visuomet būdavo gerai suruo
šti ir juose dalyvavusieji bū
davo patenkinti, šiemet, kiek 
man iš rengėjų teko sužinoti, 
banketas bus daug geriau su
ruoštas, su įdomesnia progra
ma, tai atsilankiusieji nebus 
suvilti ir kiekvienas bei viena 
bus patenkinti ir jo ilgai ne
pamirš. Todėl nepraleiskite 
šio metinio Sandaros banke
to ir visi, vietiniai ir apylin
kėse gyvenanti jame dalyvau
kite. Svarbu ir tas, kad ben-

kiete bus pagerbtas plačiai ži
nomas teisėjas Wells, kuris 
tokio pagerbimo pilnai užsi
tarnavo.

Iki pasimatymo Sandaros 
metiniame bankete kovo mėn.

dieną, Vikins Ballroom.
Aš Busiu.

Kaip pati SLA organizaci
ja, taip ir pavieniai jos na
riai vis labiau įsitikina, kad 
skautai yra gera ir remtina 
musų jaunimo organizacija. 
Štai neseniai “Sąndaroj” te
ko skaityti SLA 352 kuopos 
pirmininko F. Motuzo gražus 
ir šilti atsiliepimai 
tus.

Šia proga noriu 
kad kovo mėn. 8

priminti, 
dieną visi 

I Detroito skautų vienetai ruo
šia didelį pasirodymą, 
vins daugely Lietuvos 
vių, o ypač Vilniuje 
Kaziuko mugę. Tenai
žiuodavo ne tik apylinkės
žmonės, bet ir iš gana tolimi] 
vietovių įvairiausi amatinin
kai, pirkliai ir visoki versli
ninkai su savo išdirbiniais 
bei pasirodymais. Jie keletai 
dienų okupuodavo Vilnių, o 
ypač koncentruodavo didelė
je Lukiškių aikštėje. Tai tik
rai būdavo ko pasižiūrėti, nu
sipirkti, pasigrožėti.

Detroito skautų rengiama 
Kaziuko mugė įvyks buv. liet, 
svetaines viršutinėj ir apati
nėj salėse. Viršutinėj bus iš
statyti bei pardavinėjami į- 
vairiausi pačių skautų 
šti dirbiniai. Taip pat 
populiarių pramoginių 
mų. Teko nugirsti,

Į musų “pipiriukai”, tai skau
tai ir iki 10 metų, kurių vei
kimas ypač paskutiniu metu 
pagyvėjo, žada daugel kuo 
mus nustebinti. Na, o garsio
sios Vilniaus Kaziuko mugės 
verbos bei širdys, sako, bus 
kuo gražiausiai padarytos. 
Netgi žada ir grybų “priaug
ti”. Kiek prisimenu, praėju
siais metais juos tuoj visi iš
pirko. Be to, kiekvienas daly
vis galės išbandyti savo lai
mę, nes veiks gausi loterija.

Jau iš anksto galiu pasaky
ti, kad apatinėj salėj bus į- 
ruošta gera virtuvė, kuri 
veiks visą dieną. Joje bus ga
lima gauti įvairių valgių. To
dėl jau dabar galite žinoti, 
kad tą dieną namie pietų ne
reikia gaminti, nes gausite 
mugėj ių nebrangią kainą.

Iš saro puses patarčiau vi
siems kuo skaitlingiausiai ap
lankyti šią mugę, ir patys į- 
sitikinkite, kad musų skautiš
kasis jaunimas gražiai dirba 
ir veikia. Savo atsilankymu 
ne tik juos paremsite, bet ir 
priduosite daugiau energijos 
bei paskatinimo tolimesnei 
veiklai.

Į šią mugę kviečiami atsi
lankyti ne tik lietuviai, bet ir 
amerikiečiai, kurie galės ar
čiau susipažinti ne tik su mu
sų veikla, 'bet ir lietuviškais 
papročiais, valgiais ir kt. Tai
gi dar kartą kviečiu atsilan
kyti. Ignas Katinėlis.

čia noriu parašyti, kas 
romą jieškant kaltininkų 
įgriuvimo į anglių kasyklą 
Susquehanna upės šių metų 
sausio 22 dieną į Knox Coal 
Co. operuojamą kasyklą. Mi
nima kompanija tik nuomuo- 
ja-rendavoja kasamąją teri
toriją. Tikri savininkai buvo 
ir yra Pennsylvania Coal Co.

Vasario 16-17 dienomis pa
darytas tyrimas valstijos in
spektorių ir apskrities proku
roro. Kodėl šitos ir visos ki
los kasyklos dirbo imdamos 
anglį per šimtą metų ii’ netu-

rėjo panašios nelaimės kaip 
dabar sausio 22 dieną?

Patvarkymas valstijos, kad 
anglies sluogsnis imamas po 
upe turi būt viršui 35 pėdos 
skalos (rock), kad atlaikytų 
vandens spaudimą, o šioje 
kasykloje buvo kasama ang
lis po upe buvo viena pėda ir 
7 coliai storumo akmens ir 
apie 6 pėdos žvyro, tai upėj 
vandens padaugėjus po lie
taus, perlaužė ploną akmens 
sluogsnį ir upės dugnas 40 
pėdų plačio įgruvo nešdamas 
vandenį po žeme, ir 12 dir
bančių darbininkų iki šiai die
nai nesurasta, nes negalima 
įeiti į 7 sluogsnių anglies iš
kastas kelių mylių pločio. Ir 
dar bėda tame, kad vanduo 
užvertė tunelius visokiomis 
liekanomis anglies ir medžio. 

Dabar norima nustatyti, 
kas buvo atsakingas už kasi
mą anglies, nes braižiniai 
(mapos) inžinierių rodo, kad 
neimti anglies už 35 pėdų 
storumo akmens lubų. Brai- 
žinyje buvo pažymėta raudo
nu pabraukimu sustoti.

Anglių kasimą vadovauja 
kvalifikuotas vyras vyriau
sias užveizda (mine fare- 
man). Jis turi atsakyti kur 
būna įsakymai duoti kaip ir 
kas daryti. Vyresnę galią tu
rintis (superindent) irgi nu
sako kaip kasyklą operuoti. 
Dar būna ir federalis ir val
stijos inspektoriai ir šie as
mens radę, kas netvarkoj, ga
li reikalauti uždaryti kasyk
lą *kol nebus prašalintas pa
vojus dirbantiems.

Bet šį kartą nė vienas iš 
turinčiųjų teisę išvengti tos 
tragedijos, nesiėmė ap
saugoti dirbančiųjų ir kasyk
lų pripildymo vandens. Nors 
tyrinėjime paklausti apskri
ties prokuroro ir vyresnių in
spektorių, ar jie žinojo-, kad 
perėjo ruibežių apie 260 pėdų. 
Atsakymas buvo taip.

Dabar kyla klausimas,
bus kas teisiamas už žmogžu
dystę. Pagal Pennsylvanijos 
įstatymus kaltininką galima 
bausti trims metais kalėjimo 
ir dviems tūkstančiais dolerių 
pinigine pabauda. Bet jau 
prabėgo 26 dienos, o vis dar 
12 vyrų, dirbusių nesuranda
ma ir nežinia kada bus suras
ti ir išimti iš anglių kasyklos. 
Jei valdžFa nedovanos pinigų 
dėl išpumpavimo vandens iš 
požemio, tai vargiai ar kom
panija ką darys, nes reikia 
daug darbo ir medžiagos pa
siekti dirbančias vietas, 
našios kompanijos 
toriai) neturi gana 
tą viską ištaisyti, 
ir šį įvykį daleido. 
lies sluogsnis buvo
pėdų storio ir kilo į upes pa
krantę, tai kol upė nusekda
vo buvo gerai. Ateity dar bus 
ir senato tyrinėta kas kaltas

Pa- 
(kontrak- 

kapitalo 
gobšumas 
Jau ang- 
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SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 J amale a Avė.

(at Forest Parkvvay 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. VIrginia 7-4499

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

ir kodėl taip daryta, kad van
duo įbėgo į apie 6 kasyklas, 
nes pilioriai, kurie skiria ka
syklas nebuvo gana stori, 
kad vanduo nesisuktų iš vie
nos į kitą kasyklą, nes visi 
sluogsniai anglies susisiekia. 
Tik kilimai po žeme atskiria 
vandens keliavimą.

Lietuvos Generalinio Konsulo
New Yorke paieškomi asmenys:

Nutautas Vladas, Antano sūnūs, 
inžinierius laivuose, išvežtas Vo
kietijon 1944 metais.

Šimkus Jonas, Kazio sūnūs, tu
rėjo brolį Antaną.

Titlius Henrikas-Andrius, Juozo 
sūnūs, gim. 1915 metais.

Vitartąs Jonas, Juozo sūnūs, gy
venęs Nevvark, N. J.

Zaranka Adomas, Juozo sūnūs.
Zilinkevičius Stasys, Adomo sū

nūs.
Zuperskas Antanas, iš Skersaba- 

lio km., Prienų par.
Balčaitis Stanley, gyvenęs Keno- 

sha, Wis.
Bandžius Boleslovas, sun. Petro.

Butkus Aelksandras ir Pranciš
kus.

Ccrnauskas Vincas, sūnūs Motie
jaus.

Česna Algimantas ir sesuo Irma, 
vaikai Miko.

Davidavičius (Davvidson) Eduar
das, gyvenęs Glasgow, Škotijoje.

Domaševičius Vladas, sūnūs 
rijos.

Draugelytė Ona, iš Kauno, 
busi Spaudos Fondo knygyne. 

. Jocius-Jazbutyte Magdalena.
Kaminskas Kazys, sun. Jono, gy

venęs Aukšt. Šančiuose,
Kicla Antanas, sun.

AlanČių kaimo.
Kniška Viktorija, ir 

Kęstutis 
toro.

Kulakauskas Juozas, Povilas ir 
Vladas, sun. Teodoro.

Kulbokaitė-Vingilienė Magdalena, 
d. Kazio, iš Skriaudučių k„ Mari
jampolės apskr., vyras Vingilis Ka-

KOVO 8 D., SEKMADIENĮ, 3 VAL. PO PIETŲ 
STATLER VIEŠBUTY SKYTOP

32 Street ir 7 Avė., Manhattan, New York
BALLROOM

Iškilminga Akademija
Bus paminėta žymus visuomeninkas

ANTANAS OLIS ir ANTANAS VANAGAITIS
kompozitorius

KALBĖS:

AMERIKOS VISUOMENĖS ATSTOVAS

DR. STEPONAS BIEŽIS iš Chicagos, III., ir 
JUOZAS BACHUNAS iš Sodus, Mich. r

MENINĖJ E PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Brooklyno Operetės Choras, vadovaujamas muziko M. Cibo 
Pianistas Antanas Smetona
Dramos aktorė L. Kašiubaitė

Tą pačią dieną 11 vai. pamaldos Apreiškimo parapijos bažnyčioje

Visus kviečiame atvykti į minėjimą ir tuo pagerbti užsipelniusius lietuvius

AMERIKOS LIETUVIŲ- TAUTINĖS SĄJUNGOS 
RYTŲ APYGARDA NEW YORKE

zimieras, ir dukterys Marija ir Ona, 
gyveno Grand Rapids, Mich.

Leikus Kostas, iš Užpalių m., 
Utenos apskr., gyveno Saginavv, 
Michigan.

lie&komieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6

1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

Savaitine Atskaita Išmokėtų Pomirtinių 
Ligoje Pašalpų

čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Vasario 28, 1959 Motais

Išmokėtos pomirtinės

JUOZAS GIRNIS, 50 kp., Binghamton, N. Y., gimęs 
rugpiučio 10, 1887 m., šalnų kaime, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė birželio 4, 1929 m. Mirė gruo
džio' 10, 1958 m. Velionio žmonai, Annai Girnis, 
(pomirtinės išmokėta __________________________

BARBORA 'LEŠČINSKIENE, 62 kp., Lorain, Ohio, 
gimusi kovo 4, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gegužės 2, 1937 m. Mirė sausio 28, 1959 
m. Velionės dukteriai, Tessic Speigle, pomirtinės 
išmokėta _____________________________________

LIUDVIKAS ALEKSEJUS, 76 kp., Brooklyn, N. Y., 
gimęs vasario 15, 1887 m., Jonuškio viens., Pane
munėlio par., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė sau
sio 9, 1915 m. Mirė vasario 2, 1959 m. Velionio 
dukteriai, Atvirai Aleksejus, pomirtinės išmokėta 

PETRAS PAPEIKA, 164 kp., Frackville, Pa., gimęs 
birželio 13, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė spalio 1, 1918’ m.. Mirė vasario 13, 1959 m. 
Velionio žmonai, Anna Papeikienei, pomirtinės iš
mokėta _______________________________________

ROŽE PAZNANSKIENE, 246 kp., Plymouth, Pa., gi
musi gegužės 2, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė /balandžio 28, 1910 m.- Mirė vasario 7, 
1959 m. Velionės sunui, Leonardui Paznanskui, 
pomirtinės išmokėta ---------------------------------------

TERESE 'KATILIENE, 304 kp., Buffalo, N. Y., gi
mus rugsėjo 26, 1886 m., mirė Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė rugpiučio 4, 1918 m. 'Mirė sausio 

, 14, 1959 m. Velionės dukteriai, Catherine Li-
sandrelli, pomirtinės išmokėta -------------------------

ONA VAIČIŪNIENE, 304 kp., Buffalo, N. Y., gi
musi rugpiučio 10, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė rugsėjo 1, 1918 m. Mirė sausio 12, 
1959 m. Velionės dukteriai, Hclen Vaisiunas, po
mirtinės išmokėta --------------- ------ -------------------- 300.00

„„$2,250.00
„421,727.21

Mass. Sirgo 6 sav.
Mass. Sirgo 5 s. __ 
Pa. Sirgo 8 s.

Viso —------------------ - -----------------
Nuo pradžios šių mietų bendrai viso —

Išmokėtos ligoje pašalpos
B. TUMAVTČIUS, 43 kp., So. Boston,
P. BEINORIEN®, 57 kp., VVorccster,
B. BAKANIENfi, 90 kp., Bridgcville,
A. BIRETTA. 207 kp., Manchcstcr, Conn. Sirgo 3 s. ir 4 d. .
A. BRAZAUSKAS, 207 kp., Manchestcr, Conn. Sirgo 8 s.
B. MEIRONIENE, 275 kp., Springficld, III. Sirgo 6 s. ir 4 d.
J. DUDONIS, 301 kp., Cicero, III. Sirgo 6 s. ir 2 d........................

$36.00
30.00
72.00

— 33.00
__ 72.00

38.00
65.36

Viso __ -------------------- $346.36
Nuo pradžios šių metų bendrai viso .................- $2,955.72

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

Kas nori skaityti sa jokia partiją nesurištą laik
raštį jr 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 ifi lietuviSkosloe 

bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.
PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 

5150, Kanadoje — 5 doleriai. Už lalkražtj galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirbo.
7722 George Stų Ville La&alle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”

Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos
JOJE APRAŠOMA:

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

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslai*. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu: 

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

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
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 to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739. South Halsted Street, Chicago 8, lilinoia

NAUJIENOS

NAUJIENOS




