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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

DIDŽIOJI MOKSLO PAŽANGA- ŽMO
GUS SKRIS Į DANGAUS ERDVES

7 lakūnai - kandidatai kelionei į dangaus erd
ves. - Adenaueris apie Vokietijos ir Anglijos 
likimą. - Priekaištai uniją veikėją Washingto- 
nui dėl politikos nedarbo srityje

Amerikos mokslo pažanga daro milžiniškus šuolius. 
Visose gyvenimo srityse atliekami stambus patobulini
mai. Bet ypatingai didele pažanga padaryta dangaus 
erdvių užkariavimo srityje. Balistinių sviedinių ban
dymai, tobulinant šios šalies karinį pajėgumų, kartu 
padėjo ir grynai mokslinius bandymus atlikti. Tuo 
tarpu, kai už geležinės uždangos daugumas karinių ir 
net. mokslinių bandymų atliekama didžiausioje paslap
tyje, šioje šalyje nauji moksliniai sumanymai visai atvi
rai paskelbiami.

t

Štai šiomis dienomis Pentagonas paskelbė 7 lakūnų 
pavardes, kurių vienas turės launės pirmas pakilti į 
dangaus erdves. Šie visi lakūnai jau turi gerų patyri
mų, nes kiekvienas jų yra skraidęs nemažiau kaip po 
1500 valandų. Jie visi yra vedę ir pastebėtina, kad jų 
šeimos neprieštarauja dėl jų savanoriško pasiryžimo at
likti neišbandytų, taigi neabejotinai pavojingų kelionę. 
Kiekvienas jų geriau, negu bet kas kitas, aiškiai su
pranta bandymo pavojingumų, bet jie visi yra tvirtai 
pasiryžę patarnauti mokslui, savo šalies garbei, palan
kai ir įvykdyti tokį nepaprastų žygį. Jie visi jau atliko 
ilgus bandymus tam tikrose kamerose, kur oras esti iš
pumpuojamas ir aplamai pritaikomos tokios sąlygos, 
kuriose lakūnas gali atsidurti būdamas dangaus erdvė
se. Šia pažanga galima tik džiaugtis, nes daugiausia 
pastangų padėjusi moksliai i uos tyrinėjimuos šalis dabar 
rengiasi padaryti pirmų j į žinau i jos istorijoje dangaus 
erdvūs užkariavimo žygį. Visas šis keliones į dangaus 
erdvę sumanymas gavo vardų Merkurijaus projekto, tad 
X numatomi lakiniai tai kelionei jau vadinami Merku
rijaus pilotais.

Pagal dabartinius projektus numatoma lakūnų pa
leisti į dangaus erdvę hermetiškai uždaroje kabinoje. 
Jis turėsiąs pakilti mažiausia 150 mylių į aukštį ir išbu- 
siųs ore apie 24 valandas. Jis kelis kartus aplėks ap
link žemę ir tam tikru laiku aukštyje išsiskleis parašiu
tai ir lakūno kamera pamažu nusileisiant i žemėm
Adenaueris apleidžia Vakarę Vokietijos kanclerio vietą

Sulaukęs senyvo amžiaus 
Adenaueris savo politiniais 
sugebėjimais vairuoti nepa
prastai sunkiose sąlygose nu
galėtos Vokietijos politiką, 
paskutiniais metais pasidarė 
populiarus Europoje. Jis tu
rėjo pasitikėjimą >ne tik savo 
artimųjų politinių draugų tar
pe, bet jį palaikė, ar buvo pri
versti palaikyti, net ir prie
šingu nusistatymo politiniai 
sluoksniai, kadangi buvo pa
sitikima jo politiniu taktu.

Adenaueris kandidatuoja į 
Vakar; Vokietijos preziden
tus ir neabejojama, kad jis 
šiam aukštam postui bus iš
rinktas. Bet savo kalboje per 
Vokietijos radio tinklą jis pa
reiškė, jog jam pasitraukus 
Vokietijos poltika nepasikeis. 
Jis taip pat pabrėžė, kad ša
lies įstatymai jam leidžia ir 
esant prezidentu turėti įtakos 
į politikos darbą. Atskirai 
tenka pažymėti Adenauerio 
nurodymą, kad Vakarų Vo
kietijos ir Anglijos likimas 
artimai esąs surištas. Jis pa
linkėjo, kad Anglijoje išnyk
tų antivokiškos nuotaikos, 
kurios trukdančios glaumes- 
niam bendradarbiavimui išsi
plėsti. Adenaueris dar pami
nėjo, kad Vokietija pasiliks 
ir toliau lojali savo sąjungi
ninkams ir savo ruožtu kovos 
prieš visus, kurie paneigia vo
kiečių pastangas išlaikyti tai
ką ir gyventi laisvai ir nepri
klausomai.»* t

VVashingtone įvyko masinė 
bedarbiy demonstracija

įvairių unijų nariai praeitą

savaitę įvykdė masinę demon
straciją, protestuodami prieš 
administracijos politiką kovoj 
su nedarbu. Susirinkimo salė
je matėsi tokie plakatai: “Vi
si darbininkai turi turėti dar
bą. Tik tada, kai visi dirbs, 
bus galima valstybės biudže
tą subalansuoti. Ponas prezi
dente, užuot žaidęs golfą, pa
sirūpink nedarbo reikalais”.

Atsakingi kalbėtojai admi
nistracijai rekomendavo: pa
didinti pašalpas nedirban- 
bantiems, mažiausį atlygini
mą pakelti iki $1.25 į valan
dą, padidinti statybos planus, 
išplečiant mokyklų ir gyvena
mų namų statybą.

Anglai mažina mokesčius
Neįprastą naujieną paskel

bė laikraščiai, kad dabartinė 
Anglijos vyriausybė nuspren
dusi sumažinti mokesčius. 
Nors Anglijos karinis biudže
tas sudaro dididelę naštą ir jį 
šiais metais net teko padidin
ti 49 milijonais svarų sterlin
gų, bet vis tiek susidaro per
teklius iki 102 milijonų svarų 
(285,000,000 dolerių).

Vyriausybė sumažindama 
mokesčius tikisi pasiekti žy
mesnio pagyvėjimo pramonė
je, kainų sumažėjimo vidaus 
rinkoje ir eksporto padidėji
mo.

Bet darbiečių opozicijos 
kalbėtojas kaltino vyriausybę, 
kad ji pervėlai sumanė mo
kesčius sumažinti. Tai turėjo 
būti, anot kalbėtojo, padary
ta daug anksčiau.

Tibeto pastangos išlaikyti 
nepriklausomybę

Iki paskutinio laiko Tibete 
pasipriešinimas kinų komuni
stų kariuomenei nesiliovė. Pa
sitraukus iš Tibeto dvasiniam 
ir politiniam vadui Dalai-La- 
mai vietos gyventojai tebeko
vojo su užpuolikais. Pekino 
valdžia vietoje išvykusio Da- 
lai-Lamos į jo vietą paskyrė 
sau paklusnų Pančen-Lamą, 
kuris dabar iššauktas į Peki
ną. Manoma, kad jam išvykus 
iš Tibeto, komunistai greičiau 
tikisi likviduoti vietinių gy
ventojų pasipriešinimą.

Pažymėtina, kad Indijos 
vadas Nehru pareiškė, jog jis 
paprašys Dalai-Lamą apleisti 
Indiją. Kai nenorima užrūs
tinti diktatorių, net ir tokių 
priemonių tenka griebtis.

Japonijos imperatoriaus 
šeima atsisakė seny 
tradicijų

Japonijos imperatorius bu
vo dieviškame aukštyje ir pa
prasti mirtingieji jo nepasiek
davo. Bet po paskutinio karo 
pralaimėjimo Japonijos gyve
nimas smarkiai pasikeitė. O 
šiomis dienomis įvykusios so
sto įpėdinio Akichito vedybos 
su paprasta pirklio dukra ne
paprastai sujaudino japonus 
ir apie tai plačiausia rašė vi
so pasaulio spauda. Milijoni
nės japonų minios sekė iškil
mingą vestuvių paradą. Kai 
kurie jaunuoliai buvo tiek pa
veikti šio įvykio, kad atsira
do pavojus, jog gali įvykti ne
laimingų įvykių. Vedybų sve
čių buvo apie 1000, bet pačios 
sutuoktuvės įvyko- pagal- se
nas japoniškas tradicijas už 
šilkinės uždangos, be jauna
vedžių dalyvaujant tik aukš
čiausio teismo pirmininkui. 
Akichito pasimeldė savo pro
seneliams, paprašęs jų palai
minimo, išgėrė su nuotaka ry
žių vyno ir Mishiko Shoda iki 
to laiko nežinoma mergaitė 
pasidarė princesė ir busimoji 
Japonijos imperatorienė. Tai 
visa padaryta norint sustip
rinti Japonijos imperatorišką 
šeimą, nes dabartiniai laikai 
nebėra imperatoriams palan
kus, ką ir pasakė vienas stu
dentas norėjęs nuotaką iš pa
auksuoto vežimo išmesti.

Lietuvių-Lenkų 
Pasitarimas

Ryšium su pagy v ė j u s i a. 
tarptautine diplomatine veik
la ir įvairiomis konferencijo
mis š. m. balandžio 6 dieną 
New Yorke įvyko VLIKo spe
cialios komisijos ir lenkų Tau
tinės Vienybės Tarybos atsto
vų pasitarimas abiem tautom 
rupimais klausimai, šalia kitų 
reikalų buvo .peržvelgta da
bartinio ji tarptautinė padėtis, 
jos raida, kiek ji eventualiai 
galėtų paliesti abiejų tautų 
interesus ir kokių tektų dary
ti žygių jiems apsaugoti. Bu
vo taip pat nusistatyta viso
keriopai remti Pavergtųjų 
Europos Tautų pastangas iš
plėsti veiklą, joje aktyviai 
reikštis, bendradarbiauti ir 
derinti, kur reikalinga, gali
ma, ir tinkslinga kovos už 
laisvę žygius.

yVashuigtonas. — J. Edgar 
Hoover, F. B. I. viršininkas, 
pareiškė, 'kad Jungtinių Ame
rikos Valstybių raudonieji, 
kurie dalyvavo kom u n i s t ų 
kongrese Maskvoje pradžioje 
šių metų, gavo naujas instruk
cijas atnaujinti partijos veik
lą šiame krašte.

VLIKo Pirmininkas Dr. Trimakas Lankėsi 
VVashingtone ir įteikė Memorandumą 

V aisty bes Departamentui
Ryšium su numatomomis 

užsienių reikalų ministerių ir 
viršūnių konferencijomis, Vil
ko pirmininkas dr. A. Trima
kas lankėsi š. m. kovo 26 die
ną valstybės departamente ir 
įteikė atitinkamą memoran
dumą.

Per visą valandą užtrukusį 
pasikalbėjimą, o taip pat į- 
teiktuoju memorandumu buvo 
nurodyti pavojai, kurie gali 
Lietuvos ir kitų pavergtųjų 
kraštų laisvinimo reikalus 
skaudžiai paliesti, jei Vakarai 
patenkintų Chruščevo reikala
vimus pripažinti esamąją pa
dėtį ir sudaryti paktą, kuris 
užtikrintų Sovietų ir jų pri
mestų Vidurio ir Rytų Euro
pos pavergtiesiems kraštams 
raudonųjų režimų saugumą.

Kartu buvo pabrėžta, kad 
Vakarų sutikimas kviesti pa
vergtųjų kraštų okupacinius 
režimus dalyvauti viršūnių 
konferencijoje, svarstant kai

kuriuos klausimus, jau toli ei
na status quo pripažinimo 
kryptimi. Britanijos premje
ro siūlymas užšaldyti esamą
ją padėtį Rytų ir Vikurio Eu
ropoje skaudžiai pakerta Lie
tuvos ir kitų pavergtųjų tau
tų viltis greičiau išvysti lais
vės rytojų.

To siūlymo, jei jis butų į- 
gyvendintas, paliestosios pa
vergtosios tautos ilgai neuž
mirš, o jo padariniai anksčiau 
ar vėliau tolygiai pakenks ir 
pačių Vakarų saugumui ir in
teresams.

Pakartotinai tuo prašyta 
susilaikyti nuo žygių, kurie 
įamžintų Rytų ir Vidurio Eu
ropoj vergiją, ir atidėtų tei
singos taikos ir tikro saugu
mo įgyvendinimą tolimiems 
laikams.

Panašaus turinio memoran
dumai buvo įteikti Britanijos 
ir Prancūzijos ambasadoriam 
VVashingtone.

Kiekvienam Yra Naudinga Kuo Ilgiau 
Išlaikyti Narystę

Kaip Viso Amžiaus Apdrauda, Išmokama Per 20 
Moty V2, Gali Pavirsti Taupomąja Apdrauda

Laikai, kada buvo tikima, jog aitvarai neša žmo
nėm turtus, jau seniai, yra praeityje. Šiandien jau nie
kas netiki tom gražiom pasakom, nes kiekvienas gerai 
žino, kad turtas įgyjamas patvariu darbu.

Taip pat ir pinigai investuoti arba įdėti į gerą biz
nį. gali atnešti žymų pelnų. Štai pažvelkime, kad ir į 
Susivienijimo apdraudas. Jos daug jau skiriasi nuo 
pirmųjų apdraudų, kurios buvo duodamos organizaci
jos pirmaisiais gyvavimo metais. Jei anksčiau apdrau
da daugiau buvo naudinga nario pašalpgaviui, tai šian
dien ji yra tapusi tam tikra vertybe pačiam apsidraudu
siam nariui, nes kiekviena SLA duodama apdrauda 
ri neprarastiną piniginę vertę, kuria, reikalui esant, 
Ii pasinaudoti pats narys.

Toliau mokant už apdraudą duokles
t

Apdraudos paliujimo pinigine vertė nuolatos kyla
Kiekvieno nario už apdraudą mokamų duoklių 

lis eina į jo rezervus.

fu
ga-

Tautos Fondo Atsišaukimas į Viso 
Pasaulio Lietuvius

LIETUVIAI!
Musų brangioji tėvynė Lie

tuva ir šiandieną šventai tiki, 
kad laisvasis pasaulis prare
gės pavojų jo paties laisvei. 
Ji taip pat kiti, kad visi lais
vame pasaulyje lietuviai sielo
jasi ir kovoja prieš barbariš
ką Sovietų Sąjungą dėl lietu
vių tautos išlaisvinimo.

Pavergtųjų musų brolių vil
tys nėra tuščios. Eilė svarbių
jų kraštų net nežada pripa
žinti Lietuvos užgrobimo. Gir
dime dažnai ir daug viltį ke
liančių žodžių iš svarbių val
stybininkų bei politikų tarp
tautinėse organizacijose.

Laisvojo pasaulio lietu- 
viams kovoje prieš tėvynės 
okupantą vadovauja VLIKas. 
Jo uždaviniai yra nepaprastai 
svarbus ir sunkus. Efektin-' 
gesnei kovai vesti yra laibai 
reikalingi ir pinigai, kurių 
didžiausia dalis išleidžiama 
šioms kovos priemonėms:

Radijui:
VLIKas naudojasi lietuviš

kų žinių .perdavimui į pa
vergtą tėvynę Romos, Madri
do ir Vatikano radiofonais. 
Okupantas labai bijo tiesos 
žodžio iš laisvojo pasaulio ir 
įvairiais budais prieš siunti
mą kovoja. Tačiau nei grąsi- 
nimai, nei bausmės lietuvio 
nuo žinių gaudymo neatbaido. 
Reiškia, tas išpustai galingas 
okupantas nėra nei taip ga
lingas nei saugus, nes dreba 
dėl prasiveržiančio per uždan
gą tiesos žodžio gimtąja kal
ba. — lietuviškai. Gaila, kad 
Voice of Arnerica Munchene 
— Vokietijoje žinių siuntimą 
lietuviškai nutraukė ir pas
tangos siuntimą atgaivinti ne
pavyko, o tuomi okupantas 
tik džiaugiasi.

Eltos biuleteniams
VLIKas informacijos, tikslu 

leidžia Eltos biuletenius lietu
vių, anglų, vokiečių ir italų 
kalbomis. Tie biuleteniai yra 
siunčiami t. k. svetimų kraš
tų politikams, žurnalistams, 
mokslininkams, visuomeninin
kams ir kt. Jie yra labai ver
tinami ir daug prisideda prie 
laisvinimo kovos.

I Radijo sekimo stočiai
VLIKas išlaiko radijo seki

mo stotį, kurios pagalba su
žinome kiekvieną svarbesnį 
įvykį .pavergtoje Lietuvoje. 
Tomis žiniomis pasinaudoja 
daugelio kraštų svarbios in
stitucijos bei įtakingi asme
nys ir labai vertina.

Kelionių išlaidoms

VLIKas, palaikydamas ry
šius su mums draugingais 
kraštais, turi laikas nuo lai
ko ir asmeniškai kontaktuoti 
su oficialiais asmenimis. Toks 
neišvengiamas laisvinimo dar
be kontaktavimas yra suriš
tas su kelionėmis ir taip pat 
išlaidomis.

Šiems ir kitiems nepaminė
tiems VLIKo uždaviniams lė
šų niekas svetimas mums 
neduoda. Tik laisvame pasau
lyje gyvenąs lietuvis savo do
snumu tuos pinigus sudeda.

Tautos Fondas prašo visų, 
į laisvą tėvynę tikinčių lietu
vių, be politinių pažiūrų skir
tumo, tuos VLIKo uždavinius 
įvertinti ir pinigine auka pa
remti. Tautos Fondas prašo 
iš Jūsų šitokios aukos, kar
štai tikėdamas, kad laisvėje 
gyvenąs lietuvis dar nepalū
žęs dvasia, tiki į savo mylimą 
tėvynę Lietuvą ir pasiryžęs 
tęsti laisvinimo kovą iki išauš 
Lietuvai laisvas rytojus.

Tautos Fondo Valdyba.
Aukas siųsti:

Lithuanian National Fund 
Irving Trust Company 
233 Broadway,

New York 7, N. Y.

Trumpos Žinios 
iš Visur

Belgradas, Jugoslavija. — 
Drago Kūne, vyriausybės pa
reigūnas spaudos konferenci
joj pareiškė, kad Jugoslavija 
nori dalyvauti konferejicijoj, 
kurioj bus sprendžiamas Vo
kietijos ir Europos saugume 
klausimai, ir kad tuo reikalu 
prašymas įteiktas Sovietų Są
jungai ir Vakarų valstybėms.

Bonu, Pietine Vokietija. — 
JAV. lėktuvui nukritus netoli 
VVheclus lėktuvų aerodromo, 
Libijoj, lakūnas . leitenantas

da-
Tuo budu nario piniginiai rezer

vai kasmet didėja, tuo pačiu kyla jo paliudijimo pinigi
nė verte. Po kurio laiko apdraudos paliudijimo metinis 
pakilimas gali būti net didesnis už nario inokamas meti
nes apdraudos duokles. Pasiekus tokio kilimo laipsnio, 
kada paliudijimo vertė padidėja daugiau, kai]) moka
mos duoklės, nariui apdrauda ištikrųjų jau nieko ne
kaštuoja. Iš čia galime suprasti, kad kiekvienam nariui 
yra. naudinga kuo ilgiau išlaikyti .savo narystę. Nors 
narys kasmet moka tas pačias duokles, bet didėjant pa
liudijimo piniginiai vertei, tuo pačiu pati apdrauda na
riui darosi pigesne.

Tokias .savybes turi kiekvienas SLA apdrauidos 
skyrius. Jos gania yra ryškios ir V2 arba viso amžiaus 
apdraudos skyriuje. Šio skyriams apdrauda yra išmo
kama per 20 metų ir po to narys, nemokėdamas pilnų 
duoklių, lieka apdraustu visam amžiui.

Kokia nauda V2 skyriaus nariui, jei jis ir 
toliau mokės pilnas duokles po 20 mėty?

Susivienijimas, modernizuodamas apdraudas pačių 
narių naudai, duoda galimumą ir šio skyriaus (V2) na
riams mokėti pilnas duokles ir po 20 metų, vadinasi po 
to, kada jo apdrauda jau laikoma apmokėta. Čia ne
vienam kils klausimas, kokia bus nariui nauda, iš tų 
duoklių mokėjimo. Atsakant į šį klausimą pirmiausiai 
visi galime suprasti, kad nario paliudijimo pinigine ver
tė vis didės. Šis padidėjimas po tam tikro laiko gali 
būti toks, jog nario viso amžiaus apdrauda gali pavirsti 
taupomąja apdrauda, o tada jau pats .narys galės atsi
imti visą apdraudos sumą. Šiaip šio skyriaus apdrau
da., kaip nekaltą buvo sakyta, yra išmokama po nario 
mirties pašalpgaviui. Pavirtus tai apdrauda i į taupo
mąją visą apdraudos sumą, gali atsiimti pats narys.

Kitas klausimas gali būti šis: kaip butų su duoklė
mis sumokėtomis po 20 metų, jei narį ištiktų nelaimė 
prieš tai, kol jo viso amžiaus apdrauda nepavirto į tau
pomąją ? Šiuo atveju Susivienijimas reikalą taip pat 
yra išsprendęs nario naudai. Tada nario pašalpgaviui 
butų sumokėta visa apdraudos suma,ir su atitinkamais 
nuošimčiais sugrąžintas duoklės, kurias narys buvo pra
dėjęs mokėti po 20 metų, norėdamas viso amžiaus aj>- 
draudą paversti taupomąja. Taip pat tokias duokle® 
su nuošimčiais, reikalui esant, gali atsiimti ir pats na
rys, nelaukęs kol jo apdrauda pavirs taupomąja.

Taigi, matom, kad šios apdraudos skyriaus (V2) 
nariams yra suteikta labai palankus galimumas paver
sti viso amžiaus apdraudą. taupomąja, o reikalui esant, 
atsiimti su nuošimčiais duokles, pradėtas mokėti po 20 
metų narystės. Tokių duoklių grąžinimas su nuošimčiais 
yra panašus į atsiimtą indelį iš banko. Tuo budu Su
sivienijimo apdrauda tampa narini labai naudinga. Ga
lima ją prilyginti tam pasakų aitvarui, nešančiam nau
dą savo šeimininkui.

Edward G. Nęmcr, iš Levvis 
ton, N. Y., užmuštas.

negali savo kontroliuoti gy
vendami drauge su tėvais.

Trenton, N. J. — Nevv Jer
sey reikalaujama pastatyti 
centrinius namus pamokymui 
tėvų, kurie augina vaikus. 
Taipgi reikalaujama pastaty
ti narųus dėl tų vaikų, kurie

Adana, Turkija. — Du J. 
A. V. lakūnai užmušti ir du 
sužeisti pavoingai lėktuvui 
nukritus. Penki kiti lėktuve 
esanti asmens išliko gyvi ir 
nesužeisti.
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MUSU REIKALAI

SLA apskričių svarbus 
pavasariniai suvažiavimai
Pavasariui atėjus ir orui at

šilus, Susivienijimo apskričių 
pareigūnai pradėjo ryžtingai 
dirbti ir kviečia pavasarinius 
suvažiavimus, kad juose apta
rus organizacijos reikalus ir 
nustačius gaires vasaros se
zono darbams.

Septintosios apskrities su
važiavimas, kaip patys parei
gūnai praneša, įvyks šio ba
landžio mėnesio 19 dieną Pitt- 
ston, Pa. Apskritis gyvuoja 
VVyoming Klony, kurio apy
linkėje gyvuoja nemažai kuo
pų, turinčių energingų veikė
jų, užtad šios apskrities su
važiavimai visuomet būna 
gausus delegatais. Šiai apskri
čiai per ilgus metus vadovavo 
energingas veikėjas Mikas 
Kupris, bet jo sveikatai pa
šlijus ir jam pasitraukus iš 
vadovybės, apskričiai pirmi
ninkauja ilgametis Susivieni
jimo veikėjas Adomas Miliau
skas.

------------ :o:——
Pirmosios apskrities 
suvažiavimas

Pirmosios apskrities 
sarinis suvažiavimas 
mas viena savaite vėliau, tai 
yra balandžio mėn. 26 dieną, 
Easton, Pa. Šių dviejų apskri
čių suvažiavimai per ilgus 
metus pasitaikydavo tą pačią 
dieną. Kadangi pirmoji ir sep
tintoji apskritys gyvuoja ne
toli viena kitos, draugiškai 
sugyvena, jų pareigūnai ir 
veikėjai dažnai lankosi vieni 
kitų suvažiavimuose, .pasida
lina nuomonėmis, tai praeitų 
metų pirmosios apskrities su
važiavime nutarta pasitarti 
su septintosios apskrities pa
reigūnais, kad abiejų apskri
čių suvažiavimai neįvyktų tą 
pačią dieną, kad vienos ap
skrities pareigūnai galėtų da
lyvauti kitos apskrities suva
žiavime.

Tokis apskričių pareigūnų 
susitarimas vertas pagyrimo, 
nes apskričių pareigūnų lan
kymasis vienų pas kitus pri
duoda daugiau energijos dar
bui ir atneša naudą visai or
ganizacijai.

------------ :o:---------— 
Trečiosios apskrities 
suvažiavimas

Mes esame Informuoti, kad 
trečiosios apskrities pavasari
nis suvažiavimas irgi įvyks 
balandžio mėnesį, bet data 
dar nenustatyta. Ši apskritis 
gyvuoja Pittsburgho apylin
kėje, savo ribose turi nemažai 
kuopų, kuriose yra nemažai 
energingų veikėjų. Apskričiai 
vadovauja ilgametis veikėjas- 
veteranas Stasys F. Bakanas, 
kuris moka dirbti ir yra ne
mažai narių įrašęs į Susivie
nijimą. Šios apskrities ribose 
gyvena ir musų organizacijos 
centrinis
P. Dargis. Apskrity yra ir 
daugiau įžymių veikėjų, kurie

pava- 
kviečia-

prezidentas Povilas

K

r
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SLA Reikalai ir Veikla
Iškilmės Susivienijimo 136 Kuopoje

Cleveland, Ohio. — Sujudo 
sukinto didingam J. Liusti- 
kaitės rečitaliui surengti. 
Energingai padirbėta. Ir ne 
katriai lauktas rečitalis įvyko 
š. m. sausio 24 dieną Cleve
lando Lietuvių Salėje. Maža 
tai. Tą retą meno pokylį savo 
asmenišku atsilankymu pa
gerbė net pats SLA preziden
tas P. Dargis, šauniai pakel
damas ne tik musų 136 kuo
pos, bet ir kaimyninių kuopų, 
Ir visos publikos nuotaiką.

Plačiai žinomoji solistė pui
kiai pasirodė. Jeigu kaikas iš 
muzikos žinomų, susipažinę 
su numatomąja programa, iš 
anksto stebėjosi dainininkės 
drąsa ir abejojo, kad butų į- 
manoma vienam asmeniui už
pildyti visą vakarą, bedainuo
jant tiek daug ir tiek įvai
riausių vokalinių sunkumų 
turinčių kurinių, tai visus to
kius skeptikus malonioji J. 
Liustikaitė lengvai nugalėjo 
ir “nuginklavo”. Iš vienos pu
sės tvirti itališkos dainavimo 
mokyklos pagrindai, o iš ki
tos pusės didelė praktika, įgy
ta per apsčius koncertus Eu
ropoje ir Amerikoje, įgalino 
musų viešnią švystelėti ža
viais ir laisvais polėkiais, ne
abejotinu technikos apvaly
mu ir labai kilnaus stiliaus 
muzikalumu.

Butų tikrai pravartu, kad 
visos kitos SLA kuopos JAV 
ir Kanadoje artimiausiomis 
progomis kviestų tą itin ta
lentingą dainininkę dažniems 
koncertams ar 
Galime užtikrinti, 
papuoštų savo 
kiekvieną, kad
giausią, parengimą ir suteik
tų daug gražių ir gilių įspū
džių. Rekomenduotinas jos 
adresas: 941 Dundas St., W. 
Toronto, Ont., Canada.

Dar maloniau konstatuoti, 
kad akompaniatorius J. Šve
das buvo tikrai vertingas mu
zikinių paslapčių aiškintojas, 
gilintojas ir skleidėjas. Tokiu 
palydovu lengva pasikliauti. 
Tai yra patyręs ir be galo 
jautrus muzikas. Jo pastan
gomis visos gražmenos buvo 
paryškintos, melodijos išvy- 
tytos, mintys pagyvintos, at
baigimai patikslinti ir ben
drai solistės dainavimas raiš
kiai nuspalvintas. Džiaugia
si musų SLA šeima ir visa 
lietuviškoji Clevelando visuo
menė, apsigyvenus čia tokiai 
Švedo asmenybei ir jau po 
truputį įsijungiant 
muzikinę sferą.

Tai visai natūralu, 
čitalio publika liko
burte užburta. Dideliu 
ziazmu priėmė bemaž visą pro
gramą. Abiems virtuozams 
nuoširdžiai plojo, jausmingai 
visa pergyveno, reikalavo bi- 
zų, o kaikas net ir vieną kitą 
ašarą nusišluostė.

Tiesą pasakius, kuopos pir
mininkas V. Balas ir jo žmo
na paaukojo šioms iškilmėms 
labai daug darbo, energijos ir 
sumanumo, ibet buvo įdomiau
sia staigmena, kai Liustikai- 
tei įteikė scenoje gėles ne kas 
kitas, bet to paties pirminin
ko maža, meili dukrelė Jūra
tė. Tai bene gražiausias mo
mentas per visą vakarą, iš
šaukęs audringas katutes.

Musų garbusis SLA prezi
dentas P. Dargis, prieš pra
dedant rečitalį, kuopos pirmi
ninko V. Balo rekomenduo
tas, tarė trumpą, bet praš
matnų žodį, kurio turinys bu
vo taktingai pritaikintas visai 
publikai. Yra seniai žinoma 
ne vien tik visoje didžiulėje

narių, didžiausia . skaičium, 
žada visokių staigmenų ir pa
rengi}. Kai už lango pavasa
ris plovė Viliamsburgo gat
ves ir vėjas nešiojo skrybė
lės, 38 kuopos nariai skirstė
si namo, diskusuodami: Sta
tysim namus seneliams.

J. Parojus.

Wilkes Barre, Pa.

Sutikau Daug SLA Narių

svarbiausiems iškilmių 
pagerbti. Čia no-

SLA organizacijoje, bet ir už 
Jos ribų, kad tai yra geras ir 
gyvas kalbėtojas.

Račitaliui pasibaigus, lipš
nusis Prezidentas šankiai pra
leido geroką vakaro dalį, be
bendraudamas su rečitalio 
muzikais aktyviais vakaro 
rengėjais ir daugeliu įvairių 
kitų asmenų.

Sekančią dieną čiurlionie- 
čių namuose buvo iškelti iš
kilmingi priešpiečiai J. Lius- 
tikaitei, Prezidentui ir J. šve
dui
svečiams 
riai prisijungė ŠIA 14 kuopa 
ir čiurlioniečiai. Ir susida
rė iškilnus, jaukus ir lyg šel
miškas pobūvis. Tikrai gaila, 
kad neperdažnai pasitaiko to
kios auksinės progos beveik 
visiems Clevelando SLA bro
liams ir sesėms vienon drau
gėn suburti. Daug buvo pa
berta svečiams padėkos bei 
linkėjimų žodžių, į kuriuos 
impozančiai atsakė garbingas 
prezidentas P. Dargis.

šis Prezidento atsilankymas 
atgaivino ŠIA clevelandiečius, 
pagerino kaimyninius kuopų 
santykius, pagražino iškilmin
gumą, įkvėpė naujos dvasios 
veikliems ir mažiau veikliems 
nariams ir paskatino nuolati
nei veiklai Lietuvos labui.

Visa tai buvo įmantru, mie- 
ir smagu.

Vladas Braziulis.

stubos 
Sibiro 
dabar

1

la

rečitaliams, 
kad jinai 

dalyvavimu 
ir iškilmin-

St. Catharines, 
Canada

ŠIA Kuopos Susirinkimas

Sveikatos skyrius
- 3tu-_r4, ' t • A. • ▲ -^.*1 * ‘ A •% 1

Kk

681 SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Šį skyrių, skiltą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCUONO M. D. ?

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

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)
PAKTŲ AUGIMAS IR JŲ 

A PSAIJGA

/
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į musų

kad Te
tartum 

entu-

/

nuoširdžiai dirba apskričiai ir 
visai organizacijai.

Mes linkime visų trijų ap
skričių suvažiavimuose pada
ryti naudingų nutarimų orga
nizacijos gerovfei.

1

i t

SLA 278 kuopos valdyba 
š. m. balandžio mėn. 18 die
ną 7 valandą vakare, Harding 
hotelio salėje antram aukšte 
šaukia visuotiną kuopos 
rių susirinkimą, 
perduota naujai 
reigos.

Prašome visus 
rius dalyvauti.

Kostas Jonušas, 
Kuopos sekretorius.

kuriame 
valdybai

kuopos

na- 
bus 
pa-

na-

Brooklyn, N. Y

ŠIA 3X Kuopos Veikla

kuopos susirinki- 
buvo darbingas, 
dėl blogo oro ne-

Š. m. balandžio 2 dieną įvy
ko SLA 38 
mas, kuris 
gyvas, nors 
gausingas.

Susirinkimą atidarė didelis 
SLA narių verbuotojas ir pir
mininkas Jonas Aymanas. 
Buvo labai plačiai diskutuota 
senelių namo steigimas. Ponas 
Kalvelis sa'ko, kad reikia ras
ti tik 100 savanorių po $100 
ir namas jau judės. P-nia 
Kazlauskienė papildo, pareikš-, 
dama, kam mokėt svetimiem, 
jei savo galim turėt. Mačys 
ima pavyzdžiu vokiečių na
mą, į kurį eidami atiduoda 
visą savo turtą. St. Volskis 
nesutinka, jei reikėtų pakelt 
nariams mokestį dėl namo.

Adv. S. Briedis ir Perojus 
siūlo atidėt gausesniam susi
rinkimui, (paskelbiant prieš tai 
spaudoje dienotvarkę. Sprin- 
gauskas dar pasiūlo, kad visi 
nariai turi apsidėt mokesčiais 
Šiam kilniam reikalui.

Aisbergas papildo, kad pas
kelbt ir kituose laikraščiuose, 
ne tik Tėvynėje namų reika
lą. Kalbėjo ir daugelis kitų, 
ir diskusijos butų tęsiasi iki 
gaidelių, jei jos nebūtų užda
rytos, nutariant: Paskelbti 
spaudoj dienotvarkę namų 
reikalo ir tada šaukti susirin
kimą ir svarstyti šį reikalą.

Neseniai mirusi narė Bra- 
zaitienė pagerbta tylos minu
te ir atsistojimu.

Prirašyti 2 nariai: Rožė 
Kundrotienė ir Jurgis Kiau
nė pAsiaukštino apdraudą.

ŠIA 38 kuopa turi virš 500

Šių metų balandžio mėn. 
pas Kazį Lėgų buvo pašarvo
tas Pranas Lugauskas, kur aš 
sutikau daug SLA narių.

A. Miliauskas gavo laišką 
iš Lietuvos nuo brolio. Jis 
rašo, kad sugrįžęs iš Sibiro, 
kur buvo išlaikytas 11 metų, 
savo tėvyškėj nerado 
it netekęs sveikatos 
darbuose, nežino kur 
gaus vietą gyventi.

ŠIA nariai daugumoj da
bar yra pensininkai arba gau
na mokėti už anglių kasyklo
se gautą dusulį. Tai atrodo 
gana gerai, kai 'kurie gerai 
apsirengę ir prisivalgę.

M. Jurkevičius kiek suliesė- 
jas, bet taip linksmas ir pa
tenkintas savo likimu. J. Ra- 
tys sakos gyvenąs gerai ir 
dirbti nereikia. P. Jazokas 
gauna bedarbio ir senelio pen
siją, tai sako gyvenimas eina 
kaip pondvario.

Verslininkai nors ir neima 
jokios mokesties ir valstijos, 
bet jie gyvena patogiai. Ka
zys Lėgus išmokslino savo 
dukteris, kurios moksle yra 
gavusios aukščiausius laips
nius ir dabar daro gerą pra
gyvenimą iš profesijos. Sūnūs 
yra baigęs medicinos mokslą 
su chirurgo laipsniu ir kvie
čiamas būti Philadelphijoje 
gydytojų viršūnėje, jis iš
rinktas iš šimto medicinos 
studentų.

V. Tamulaitis, dirbęs pir
miau anglių kasyklose, dabar 
turi nuosavą gėrimų užeigą, 
irgi dukterį leido į kolegiją 
ir dabar ji studijuoja slaugės 
mokslą, turi gerus gabumus, 
gavo stipendiją mokykloje.

J. Križinauskas visada link
smas ir draugiškas vyras, 
nors dabar vaikšto pasirem
damas lazdele. Praeitą rude
nį puldamas nulaužė koją, bet 
atrodo visai sveikas. Jis jau 
daug metų turi nuosavą gėri
mų užeigą, išmokslino savo 
vaikus kiek kuris norėjo.

Vytas Paulauskas, dirbęs 
anglių kasyklose nepilnai de
šimts metų, irgi buvo sužeis
tas darbe, bet dabar turi įsi
gijęs gasolino stotį skersai 
Susąuehanna upės, VVy
oming Avenue, Forty Fort 
mieste. Stoties vardas Esso, 
skersai gatvę yra miesto var
do teatras. SLA nariai turėtų 
aplankyti pravažiuodami, nes 
jo du sūnus, duktė ir ponia 
Paulauskienė yra SLA nariai.

J. V. Stanislovaitis.

Lavvrence, Mass.
Iš ŠIA Metinio Banketo

SLA 41 kuopa buvo suren
gusi metinį banketą kovo 21 
dieną, Lietuvių Piliečių Klubo 
svetainėje. Žmonių dalyvavo 
virš šimtas, bet daugiausia 
buvo svečių. Nors kuopa ne
mažai turi narių, bet jų ma
žai atsilankė į (banketą. Kaip 
atrodo, tai nariai nesidomi 
savo organizacija, bet kada 
juos patinka vienokia ar ki
tokia nelaimė, tai jie suranda 
ją.

Nors nedidelis skaičius 
lyvavo, bet pats banketas 
vo draugiškas, įvairius
linksmas. Turėjome svečių ir 
iš kitų miestų, būtent iš Lo- 
wellio dalyvaVo ŠIA 173 
kuopos pirinlnihkas V. Ra
jeckas, d iŠ Haverhillio P. 
Kazlauskienė tu teaVo dtau-

f

da- 
bu- 
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Pieninių dantų augimas prasideda 
apie 6 mėnesius amžiaus. Būna šeimų, 
kurios pasižymi vėlesniu dantų augimu. 
Pasitaiko kūdikių, kurioms išauga vie
nas ar kitas dantukas anksčiau, 3-4 mė
nesių, kas yra nenormalus vystymasis, 
ne pažanga. Atsitinka irgi, kad gimsta 
kūdikis su pora dantukų, jeigu jie suda
ro kliūtį žindyti, tai tenka pašalinti, kas 
nėra sunku, nes jie sėdi smegenyse gan 
laisvai.

Normaliai pieniniai dantys auga po
romis ir tam tikra tvarka: pirmieji pa
sirodo 'apatiniai viduriniai; po 2-2 l/> 
mėn. dygsta du viduriniai viršuje, toliau 
du šoniniai viršuje, o metų gale du apa
tiniai šoniniai. Taip metų kūdikis turi 
S dantukus. Pirmieji maži krūminiai 
išdygsta apie 12-15 mėnesių amžiuje, po 
to 4 iltiniai, o 16-20 men. 
siais išauga, krūminiai, 
metų kūdikis turi visus 
dantis.

ir 20-26 mene*
Tbkiu budu 2
20 pieninius

poromis yra 
o augimas ne 

protarpiais 
vvstvmasį —

Ta i si nl i n gas augi m a s 
geros sveikatos požymis, 
poromis, arba su perilgais 
rodo nepakankamą kaulų 
dažniausiai raohitą.

Dantų augimas yra fiziologinis pro
cesas, neduoda ligos reiškinių, tik kūdi
kis seiloja daugiau, jam niežti žandukai 
— tai mėgsta kramtyti kietus daiktus: 
Pas nervingus kūdikius pasireiškia ne
ramumas, blogas miegas nenoras valgyti. 
Jeigu dantų augimo laiku kūdikis su
karščiuoja ar suviduriuoja, reikia ieško
ti kitų priežasčių ir gydyti.

Pieniniai dantys neretai rėdo ema-4*

li.jos gedimą — (Karies), darosi skylu
tes, kurios gali iššaukti skausmą. Tėvai, 
pamatę dantų gedimą, turi rūpintis ir 
gydyti pas dantų gydytoją.

Labai svarbu netik gydyti, bet dar 
svarbiau saugoti nuo gedimo. Reikia ži
noti, kad dantų apsauga prasideda, moti
nos nėštumo metu. Pieninių daaitų užuo
mazga prasideda jau pas 2 mė,n. gemalą, 
o 4-am mėn. ji išsivysto į dantuką. Pas
tovint dantys vystosi 6-am nėštumo mč-

Draugijos pirmininkė 
Černauskaitė su drauge 
Kasanauvičiute. 
vakarienei finintų sek-

ge. Taipgi dalyvavo ir Lietu
vių Moterų Piliečių Klubo 
pirmininkė N. Penkauskienė 
ir tautiškos parapijos Adara- 
cijos 
Anna 
Mary

Po
retorius ir mokyklų komite
to narys J. Stundza, paaiški
no vakarienės tikslą, pasi
džiaugė jos gražia nuotaika, 
visiems dalyviams nuoširdžiai 
padėkojo už atąilankymą į 
(banketą, pakvietė vieną kitą 
pareikšti savo mintis. Gražią 
kalbą pasakė V. Kapeckas.

ŠIA 41 Kuopos Svarbus 
Susirinkimas

valandą 
Piliečių

būtinai 
susirinki- 

svarbus

Mėnesinis SLA 41 kuopos 
susirinkimas įvyks balandžio 
mėn . 19 dieną, 1:30 
po pietų, Lietuvių 
Kluvo svetainėje.

Visi kuopos nariai 
dalyvaukite šiame 
me, nes yra labai
kiekvieną narį liečiantis rei
kalas, tai poilsio, namų steigi
mas senesnio amžiaus žmo
nėms gyventi. Todėl visų na
rių pareiga būti susirinkime ir 
balsavimu pareikšti ėavo nud- 
mortę, ar pritariate tokio na
mo steigimui hė, tad vtti♦

•į*'į/kpi •

nosyje. Dantų augimui reikalinga me
džiaga: baltiniai, mineralai, vitaminai. 
Tai nėščia moteris turi gauti pakanka
mai jų, ypač vitaminų A. D. ir C. ir mi
neralu, — fosforo ir kalkių. Dėl vitami- 
nų B grupės reikalingumo dantims, nėra 
išaiškinta.

Mes žinome, kad rachitu suserga kū
dikis .jau pirmam pusinei v,j< 
lai 
ir

ą ir kad kau- 
pakankamai kalkių 
O kaip yra tuomet 
pastebėjome, kad 4 
pieniniai dantukai 

jau išsivystę, kuomet 
rachitu. Bet

negauna tuomet 
fosforo ir vi t. 1).

su dantimis? Tik ką 
mėli, nėštumo laiku 
jau auga ir yra 
kūdikis susirgo rachitu. Bet rachitas 
turi didelę Įtaiką pastovių dantų augi
mui, lies tuo laiku turėtų eiti jų kalkėji
mas. Todėl pastovus dantys rodo ra ch iš
tinęs atmainas: blogą emali ją, jos gedi
mą, smulkiai dantuotas jų viršūnes ir tt

Maistas turi nemaža įtaka dantų, 
apsaugai. Žinoma, kad cukriniai produk
tai gadina dantis, todėl reikia jų duoti 
mažiau ir rečiau, kaip tai: saldainių, šo
kolado, pyragaičių. Po kiekvieno valgio 
reikia skalauti burną ir dantis, o du 
kart, ryta ir vakare valvti šepetuku su 
milteliais ar pasta. Burnos higienos rei
kia pratinti jau nuo antrų metų amžiaus 
ir kūdikis išmoksta tą daryti savaran
kiai. Kietesnis maistas, rupi duona, kad 
ir ruginė ir plutos pratina kūdikį kram
tyti, tai duokim jam kramtyti antrų me
tų pradžioje. Kramtymas gerina kraujo 
apytaką dantų smegenyse ir dantyse ir 
juos stiprina. Kramtymas iššaukia irgi 
scilių didesnę gamybą, o seilės yra šar
minės reakcijos ir neutralizuoja burnoje 
dukštis, maisto likučių pagamintas; 
rakštys gadina emaliją, iššaukia karies. 
Be to seilės veikia prieš bakterijas bur
noje. Nuolatinis kramtymas nėra pagei
daujamas, kaip she\vingumų, veikia nei
giamai dantinis ir veda prie blogo įpra
timą, kuris yra nehigieniškas ir neeste
tiškas.

Ir pedagoginiu atžvilgiu reikia pra
tinti kūdikį kramtyti kiek galima anks
čiau, kad lengviau įprastų. Tenka ma
tyti vaikus, kurie 4-5 metu atsisako vi- 
sai kramtyti; nors jų dauguma yra ner
vingos prigimties, bet ir sveiki vaikai 
gali įgyti tą trukumą, jeigu nepratinti 
•nuo mažens.

(Bus daugihu)
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kuopos nariai bukite susirin
kime. M. Stonie.

St. Petersburg, Fla.
Atsisveikinimo Pietus

skraido keleiviniu lėktuvu po 
Ameriką ir Europą.

Mes linkime musų SLA 308 
kuopos nariams Valerijai ir 
Vytautui Šližauskams laimin
go gyvenimo ir sulaukti auk
sinio jubiliejaus. Geriausios 
sėkmės naujos tėvynės žemy
ne Amerikoje!

A. Andriulionis.

4

15 Avenue So., St. Pe-

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 373 kuopa ruošia atsi
sveikinimo pietus balandžio 
25 dieną, šeštadienį, 12 valan
dą, Letter Carrer svetainėje, 
314
tersburge.

Po pietų bus šokiai ir ma
lonus pasikalbėjimai ir atsis
veikinimai su draugais ir sve
čiais. Maloniai esate kviečia
mi atsilankyti.

Kuopos Valdyba.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

a

(

South Boston, Mass
ŠIA 308 Kuopa Nemiega

Šių metų balandžio 18 die
ną, 6:30 valandą vakare Tau
tinės Sąjungos namuose So. 
Bostone, musų kuopos nariai 
paminės savo 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį.

Valerija ir Vytautas Šližau- 
skai, sukaktuvininkai, prieš 
10 metų atvyko į Ameriką, 
išaugino silnų ir dukrą, kuri 
jau baigė AviAčijod Mokyklą,

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje septintosios apskrities 
suvažiavimas kviečiamas ba
landžio 19 dieną, 1:30 valan
dą po pietų, Lietuvių Piliečių 
Klubo patalpose, 91 North 
Main Street, Pittston, Pa. 
Apskrities valdyba prašo visų 
apskrities ribose gyvuojančių 
kuopų išrinkti atitinkamą 
skaičių delegatų ir prisiųsti 
suvažiaviman.

—o—
Chicago, Illinois. — Susi

vienijimo 134 moterų kuopos 
ruošiamos (paskaitos įvyks ba
landžio mėnesio 24 dieną, 
7 valandą vakare, Jauni
mo Centre, 5620 S.o Clar- 
mont Avenue. Paskaitų ruo
šėjos kviečia vietinius 
vius ir lietuvaites dalyvati 
paskMtose.
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A. Grigaitis

Grigo Sode Vaidenasi
Apie ką aš čia pasakosiu įvyko šv. 

Martyno turgaus dieną, arba, kaip papras
tai žmonės sakydavo, per Martyno jomar- 
ką.

Šv. Martyno atlaidai V. mieste būna 
lapkričio vienuoliktą dieną, o ateinanti po 
atlaidų antradienį ir garsus Martyno tur
gus. šv. Martyno paveikslas puošia V. pa
rapijos bažnyčios koplyčios altorių. Pa
veiksle parodyta, kaip šv. Martynas raite
lis, karys, dar neapsikrikštydinęs, pamatęs 
nuplyšusį, sušalusį pavargėlį atidavė jam 
pusę savo apsiausto iš meilės Kristui.

Naktį pasirodė jam sapne Kristus, ap- 
sisiaubęs to apsiausto pusę, ir tarė stovin
čiam prie jo angelui:

—Tuo apsiaustu apsiautė mane Mar
tynas.

Šv. Martynas savo parapijiečius ragi
na būti gailestingais vargšui—artimui.

Čia šiek tiek paminėjau apie šv. Mar
tyną, nes ir nepadoru butų pradėti jo var
do garsų turgų V. mieste, nesupažindinus 
skaitytoją su jo globėju.

Dar turiu pridurti, jog žmonės buvo 
įsitikinę, kad už šio turgaus dienoj nugė- 
rimą “per mierą” šv. Martyno rūpesčiu 
bausmė skaistykloj visu trečdaliu bus su
mažinta. Girdi, net ir pijokam, tą dieną 
nusilakus, ši didžioji nuodėmė negrės pra
garu.

%

Tai šv. Martyno nuopelnas. Šią nuo
laidą jis išprašęs iš Viešpaties Dievo. Buk 
apie šią privilegiją žinoję ir kunigai, bet 
žmonėms neskelbę. Sakyčiau,'kunigai ge
rai darė, nes antraip visi turguje butų gir
tutėliai. , **

Į šį šv .Martyno jomarką žmonės plau
kia kaip į šv. Onos atlaidus Alvite.

Jau nuo pat ankstyvo ryto Suvalkijos 
berūkai, širmukai, timsrukai linksma riste
le skuba į V. miestą, tempdami prisėdusių 
vyrų, moterų vežimus. Važiuoja ūkininkai,

važiuoja jų žmonos, dukterys, su nai. Pės
tute žengia bežemiai; samdiniai Visi sku
ba į V. miestą, it turėdami turguje svarbių 
reikalų.

Ar tai ne svarbus reikalai: kam žibalo 
reikia, kam tabokos, kam degtukų, kam 
klumpėms peretkų, drato, kitas, žiūrėk, 
galvoja apie naujus batus. Neišvąrdinsi 
visko, ko žmogus reikalingas, žinoma, jei 
daiktas reikalingas, tai ir reikalas svarbus. 
Yra tokių, kurie važiuoja pamatyti patį 
turgų, patys pasirodyti, susitikti gimines, 
pažįstąmus, pasikalbėti, stiklą alaus ar 
degtinės nugerti. Juk, jei Martyno turguj 
nenusigersi—liksi tikras kiaulė. .Po vasa
ros darbų, po prakaitavimų, poilsis yra ma
lonus. Jau nėra kur skubėti—nei piauti, 
vartyti šieną, nei guldyti brandžius rugius. 
Nereikia jau baimintis liūčių, kurios pūdo 
šieną, daigina javus. Viskas po stogu. 
Bulvės nukastos, daržovės nurinktos ir ru- 
siuosna, kaupuosna supiltos. Prie galo ei
na ir rudens orė.

Ūkininkas džiaugiasi ir dėkoja Viešpa
čiui už gražų derlių. Tuo džiaugsmu jis 
nori pasidalinti su giminėmis, pažįstamais, 
“prieteliais.”

Kur juos sutiksi? Žinoma, Martyno 
turguje.

Dažnai Bungardų Jonelis ir Grigų Vin
celis, grįžę iš mokyklos ir padarę mokyto
jo paskirtas užduotis, sprunka ar į laukus 
pas piemenis pasigalinėti, smilias kiaules 
pavaikyti, pažaisti iš knypkių, ar savo dar
bo kortomis pakortuoti, ar, sukurus bul
vienoje laužą, išsikepti gardžių, miltingų 
bulvių. Vaikai visko prasimano. Jiems 
netrūksta fantazijos kaip smagiai laiką 
pralaisti. O kartais Jonelis su Vinceliu 
sėdasi ant Bungardų revo kranto ir pra
deda rišti visokias pasaulio problemas. Iš 
kyla klausimas, kuriam svieto pakrašty 
Peterburgas, Kaunas, Vilnius, Varšuva, ir 

panašiai; sprendžia mandrias užduotis, pa
siginčija dėl rusų-kinų karo, kuris iš jų 
galingesnis. Karatis imasi tokių užduočių: 
ar žemė apvali, kas tai yra griaustinis, žai
bas, kaip velnias pragare pila smalą gir
tuokliams į gerklę. Kad taip girtuokliam 
bus—aiškiai nurodyta peklinėj knygoj.

—Na, Vincai, einam palakstyti,—tarė 
Bungardų Jonelis savo draugui Grigų Vin
celiui.

—O, tu jau čia. Truputį palauk, baig
siu užduotį, tuomet lėksim kur nori.

—Ar sunki užduotis?
—Kas supranta, tam nesunki.
—Leisk, aš tau padėsiu.
Mat, Jonelis buvo vienais metais anks

čiau pradėjęs lankyti mokyklą, vienu sky
rių vyresnis ir, žinoma, aritmetikoj gud
resnis.

Vincelis skaito uždavinį: krautuvinin
kas pardavė 10 svarų cukraus po 10 ka
peikų svarą; 25 svarus kruopų po <5 kapei
kas svarą ir obuolių 15 svarų po tris ka
peikas svarą. Pusę gautų pinigų pasiliko 
sau, kitą pusę padalino trims savo bro
liams lygiomis dalimis. Klausimas, kiek 
pinigų gavo kiekvienas jo brolių?

—Tai labai lengvas uždavinys,—paste
bėjo Jonelis.

—Tau lengva, o aš galvoju, galvoju, 
net galva pavargo ir negaliu išspręsti....

—Gerai, Vincai!
—Nieko gero, Jonai!
—'Tylėk ir klausyk manęs. Pirmiausia 

sužinok, kiek £avo už cukrų; vėliau—kiek 
už kruopas ir obuolius. Na, ir vėliau,— 
skubina Vincas,—vėliau . . .

—Žinau ir be tavęs—kiek vit,/' ^avo 
pinigų?

—Sudėk.
—Taip, sudėk,—kartoja Vincelis.—O 

vėliau ?
—Padalyk pusiau—juk viena pusė 

pirkliui, o viena jo broliams lygiomis dali
mis.

—Suprantu. Nekliudyk. Še, Jonai, 
valgyk obuolį, o aš baigsiu.

Du draugai, du mokyti, dideliai mo

kyti draugai, baigę užduotį, išlėkė į sodą.
Sode medžiai jau nusivilkę vasaros ru

bus ir pakloję ant žemės. Einant šnera ir 
primena artėjančią žiemą, o dar visai ne
seniai kur-ne-kur šakų viršūnėse lapų 
puokštėse galima buvo rasti pasislėpusį kie- 
takotį obuolį ar kriaušę.

Abu kartu,. Jonelis ir Vincelis, purto, 
kiek jų jėgos leidžia, vaismedžio šaką iki 
užsispyrėlis vaisius nenoroms pumptelčjo į 
žemę.

Bet kartais joks purtinimas negelbsti, 
tuomet musų studentai ima ilgą kartį, jos 
galan įkala porą vinių šalia viena kitos ir 
jų pagalba nusuka obuolio kotelį. Nukri
tusio laimikio pusės atsiduria obuolių me
džiotojų burnose.

Kaip skanus šie vaisių derliaus liku
čiai! Gal dar skanesni už pirmuosius vasa
ros pradžioj pakirmijusius ir apnokusius, 
kurie rytais rasotoj sodo žolėj randami.

Jonęlis ir Vincelis eina į sodo galą, 
užsikabina ant tvoros ir žiopso pro sodą 
besidriekiantį kelią. Yra ko pažiūrėti. Ke
liu vis kas nors naujo, kas nors juda. Tam 
ir yra kelias. O šiandien jau pradėjo ro
dytis vienas kitas, važiuotas ar pėsčias, 
begrįžtąs iš turgaus.

Vincelis su Joneliu juos pasitinka ir 
palydi kol akys mato.

Įdomu sekti keliaujantį žmogų. Jau j 
ir pavakarė, tuoj ir daugiau bus grįžtan
čių iš turgaus.

—Vincai, žinai ką,—staiga, it iš miego 
pabudęs, tarė Jonas.

—Na?
—Pagąsdinkim vakare grįžtančius iš 

turgaus pijokus.
—O kaip tu juos pagąsdinsi? Savo I 

dantis parodysi išsišiepęs, ar pelėda pa- Į 
ukausi? 1

—Žinai ką aš sugalvojau?—sako Jo- I 
nelis.

—O ką tu sugalvojai? Sakyk.
—Darom giltinę.
—Iš ko?
—Iš buroko.
—Na, o toliau?

(Bus daugiau) |

PAVASARIS
Visa gamta išdailėjo, 
Rodos ne tos vietos, 
Vėjas tykiai glamonėja, 
Dienelės saulėtos.

IŠ ružavų debesėlių 
Šiltas lietus Ii ja, 
Gėlės auga, gėlės kvepia, 
Nuo lietaus atgyja.

Žydi tulpės, ir narcyzai 
Jau galveles kelia,
Mėlynų alyvų krūmai 
Žydi prie takelio.

Kaip pavasaris ateina, 
Tyliai pušys šlama— 
Aš prisimenu tėvynę, 
Savo gimtą namą.

Tuo laiku ir Lietuvoje 
Aria ir akėja,
O mergelės-mėlynakės
Žalią rūtą sėja.

Ir garnys, atgal sugrįžęs
Į gimtąją šalį,
Vėl ant stogo seno kluono 
Suka sau lizdelį.

Sofija Ambrazevičiene.

P E R SI S KI RI M A S

Kam gi ašaros persiskirimo,
Jei mums lemta viens kitą apleist? 
Aš nejaučiu širdyje nerimo, 
Negaliu jog likimo pakeist.

Laikas bėga ir pamiršim viens kitą, 
Praeitis lyg atrodys sapne,
Apie meilę ką buvo sakyta,
Ir akys ką žavėjo mane.

Meilė keista, jautri • ir klastinga, 
Kaip laukuose išryto rukai, 
Susiubavo, ištirpo ir dingo, 
Pasiliko tik vieni juokai.

Pilėnas.

Tautos Šventes Dienos Clevelande

Viso pasaulio laisvoji lie
tuvi ja neseniai šventė Tautos 
Šventę — Vasario šešioliktą
ją. Tą reikšmingą šventę net 
keliais atvejais gražiai pami
nėjo ir Clevelando lietuviškoji 
bendrija.

Ir Susivienijimo Liet u v i ų 
Amerikoje brolija neatsiliko 
šiuo atveju nuo kitų tautiečių 
tradicinių nusiteikimų. Vasa
rio šešioliktosios minėjimą 
Clevelando, Ohid viena pirmų
jų suruošė SLA 14 kuopos 
valdyba savo nariams ir jų 
šeimoms bei bičiuliams. Minė
jimas įvyko kuopos vasario 
mėnesio narių susirinkime 
dieną, Lietuvių Salės svetai
nėje.

Tautos šventės minėjimą, 
po įprastinių kuopos reikalų 
aptarimo, atidarė kuopos pir
mininkas Antanas Praškevi
čius, šiam vakarui vadovauti 
pakviesdamas kuopos proto
kolų sekretorių Vytautą A. 
Braziulį. Vakaro vadovas, 
trumpai apibudinęs Vasario 
šešioliktosios istorinę reikš
mę Lietuvai ir liet u v i a m s, 
nežiūrint kur jie gyvena, pa
kvietė Feliksą Mackų, buvusį 
Kauno Vytauto Didžiojo Uni
versiteto teisių fakulteto lek
torių, neseniai įstojusį nariu 
į 14 kuopą, padaryti šiam va
karui atitinkamą pranešimą.

Pranešėjęs, Feliksas Mac
kus, trumpame, bet gerai pa
ruoštame pranešime, vaizdžiai 
nušvietė Vasario šešiolikto
sios kilmės raidą ir anų laikų. 
Pirmojo Pasaulinio Karo kai
zerinės vokiečių okupacijos 
metų, sunkias aplinkybes, ku
riose gimė ši Lietuvių Tautai 
reikšmingoji diena, Lietuvos 
nepriklausomybės atkū rimo 
paskelbimo aktas. Tolimesnia
me savo pranešime F. Mackus 
gražiai apibudino kuo musų 
Tautos Šventė skiriasi nuo ki
tų tautų tautinių švenčių. 
Baigdamas savo įdomų prane
šimą, Feliksas Mackus pasa
kė: “Vasario šešioliktosios 
aktą, skelbiantį visam pasau
liui atkurintį laisvą ir nepri
klausomą demokratinę Lietu
vos respubliką, pasirašė dvi
dešimts lietuvių tautos įžy

mių vyrų. Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą įvykdė 
penkiolika tūkstančių lietuvių 
karių — savanorių ir partiza
nų, drauge su visa tauta. Ir 
tame didžiuliame naujos val
stybės kūrime labai didelį 
vaidmenį, aukų ir visokiau
sios kitokios pagalbos pavy- 
dale, suvaidinote jus, vyres
niosios kartos ateiviai. Nū
dien, be svyravimo galima 
teigti, kad be jūsų neįkainuo
jamos paramos Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimas bu
tų buvęs daug sunkesnis, o 
galbūt ir visai neįmanomas”.

Po gražaus F. Mackaus 
pranešimo sekė jaukus meniš
kas pusvalandis. Kuopos narė, 
Nora Braziulienė, su jautria 
nuotaika padainavo keletą sa
vų ir svetimų kompozitorių 
dainų. Dainininkei plianinu 
a kom ponavo ir paskambino 
vieną M. K. Čiurlionio preliu
dą viešnia pianistė, Genovaitė 
Karsokienė. Kuopos narys, 
Zigmas Peckus, pakiliu išgy
venimu padeklamavo ciklą ei
lėraščių, vaizduojančių Lietu
vos praeitį, nepriklausomybės 
laikotarpį ir nūdienių laikų 
nuotaikomis sukurtus musų 
poetų eilėraščius. Iškilmingas 
Tautos Šventės minėjimas bu
vo baigtas Tautos himnu, su
tartinai visų dalyvių sugiedo
tas.

Minėjimo antroji dalis — 
kuklios, ibet jaukios vaišės, 
kurias aukų budu suruošė kai 
kurie valdybos ir kuopos na
riai. Valgių stalą savo gar
džiais valgiais paruošė M. Miš
eikienė, Nora Braziulienė, M. 
Dunduraitė, M. Trainauskai- 
tė, P. Praškevičienė ir M. Ma
čys; gėrimus sudėjo F. Bara
nauskas, J. Miglinas, J. Saro- 

1 kas, P. Šukys, A. Praškevi
čius ir J. Žemaitis. Jaukios 
vaišės, besidalinant Tautos 
Šventės minėjimo gražiais į- 
spudžiais, užsitęsė iki vėlybo 
vakaro. Minėjimo dalyviai, 
kurių buvo per penkiasdešim
tį asmenų, išsiskirstė laibai 
patenkinti. Ne vienas jų reiš
kė, kad panašus gražus ir 
prasmingi padengimai, turėtų

būti suruošti ne vienas per 
metus, bet keli. Tautos Šven
tės minėjimą suruošė ir pra
vedė komisija, susidedanti iš 
V. A. Braziulio, S. Mačio ir 
M. Trainauskaitės.

SLA 14 kuopa, vykdydama 
savo narių pageidavimą, ko
vo mėnesio susirinkime nuta
rė šiais metais suruošti vieną 
vasarinę iškilą—pobūvį gam
toje ir antrą kulturinį paren
gimą Lietuvių Salės svetainė
je, rudens arba žiemos metu. 
Parengimų reikalais rūpintis 
paskirta kuopos valdybos vi
cepirmininkė M. Trainauskai- 
tė.

Malonu pažymėti, kad vieš
nia, pianistė Genovaitė Kar
sokienė, kuri taip gražiai 
talkininkavo SLA 14 kuopos 
ruoštos Tautos Šventės minė
jime, ■ verbuotojui Vytautui 
Braziuliui tarpinink a u j a n t, 
neseniai įsirašė nare į musų 
kuopą ne tik ji pati, taip pat 
įrašė ir tris savo jauneme- 
čius — Kęstutį, Algimantą ir 
Eitą, — vaikučius. Tuo pačiu 
metu į musų kuopą savo duk
relę, Aušrą Elzbietą, įrašė ir 
kitas meno darbininkas, dai
nininkas ‘ Faibionas Kamins
kas, Vyrų Ąžuolų Okteto, va- 
dovaujavo Juliaus Kazėno, 
narys. Vytas Virsnys.

Miko Kuprio Padėka 
SLA Pirmai Kuopai,

Aš, Mikas Kupris, dėkoju 
Susivienijimo pirmos kuopos 
valdybai ir visiems nariams 
už suteiktą man pagalbą ne
laimės valandose. Už tokią 
gausią pagalbą aš Jūsų mieli 
broliai ir sesės Susivienijimo 
nariai niekad nepamiršiu. Aš 
dabar jaučiuosiu daug geriau, 
nes turiu už ką nusipirkti vai
stų ir gydytojui užsimokėti. 
Todėl dar kartą už suteiktą 
pagalbą dėkoju, taipgi reiškiu 
padėką dr. Valibui už tinka
mą manęs prižiūrėjimą ir gy
dymą. Patariu visiems šioje 
apylinkėje gyvenantiems lie
tuviams, reikalui esant, kreip
tis pas savo tautietį dr. Vali- 
bių, o jis nuoširdžiai patar
naus už prieinamą kainą.

Su broliška pagarba,
Mikas Kupris. 1

South Boston, Mass.
Visuomenės Žiniai

BALFo komitetas simfoni
niam koncertui rengti Bosto
ne, sudarytas iš vietos orga
nizacijų veikėjų ir įvairių lie
tuvių visuomenės sluoksnių, 
š. m. kovo mėn. 23 dieną bai
gė koncerto apyskaitą ir pa
sirašė tinkamą aktą. Praėju
siais metai, Lietuvos Nepri
klausomybės 40-ies metų su
kakties minėjimą baigdami, 
Bostono lietuviai, minėtam 
komitetui vadovaujant, suren

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 menesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiui $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

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $825X)O menesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvienų $12.00 savaltį* 
nes pašalos.

Akcidentale arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 lentų j mėnesi už kiekvienų $1,000.00 apdr.
Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 

Vaiky apdraudy skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIŲ NĖRA

(2) t>

ir gatvė

ir gatvė *

---------------------I

> zona valstija __

Rekomenduoja:
Vardas ir pavardė

SLA VAJAUS KUPONAS ►

Adresas
t

m., num. ir gatvė

miestas________

ir gatvė

(D

, num.
miestas -........----------- , zona ——, valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WE8T SOth StUEET, NEW YORK L N. Y.

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.

kadaMusų 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

didesnė Jūsų piniginė vana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą it adresą ižpildydami 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:

Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

Vardas ir Pavardė Amžius

m., num. 
miestas

------------------------ ------------- -------------------------------

, zona valstija __
m., num.
miestas

- -------------------------------------------------

, zona valstija ___

i 
i 
i

l i

gė pirmą kartą simfoninės 
muzikos koncertą, kuriame 
atlikti komip. V. K. Banaičio, 
komp. J. Gaidelio, komp. VI. 
Jakubėno ir komp. J. Kačins
ko simfoniniai kuriniai ir dai
nos. Koncerto solistas buvo 
Stasys Baras, ir Bostono Uni
versiteto simfoninį orkestrą 
dirigavo komp. Jaronimas Ka
činskas.

Koncertas įvyko garsioje 
Bostono Symphony Hali, 1958 
metais lapkričio mėn. 16 die
ną, tai buvo Lietuvos Nepri
klausomybės 40-ies metų su

kakties minėjimo vainikas 
> Naujoj Anglijoj.

Iš apyskaitos minėtina ben
dros pajamos, išlaidos ir liku
tis. Pajamų gauta $2,869.68; 
išlaidų — $2,658.95; grynas 
pelnas $210.73. Šis likutis 
perduotas Balfo 17-to sky
riaus iždin. A. Brickui, kuris 
susirinkimo pageidavimu, per
siuntė $200 Vasario 16-tos 
Gimnazijai Vokietijoje.

Komitetas buvo sudarytas 
iš 60 asmenų. Neįmanoma at- 
skyrai kiekvieną įvardinti ir 
dėkoti už atliktą darbą. Todėl 

prašau priimti mano nuošir
džią padėką visiems ir vi
soms kas kuo nors prisidėjo
te prie didelio darbo — Lie
tuvių simfoninės muzikos 
koncerto surengimo, rėmimo 
ir jame dalyvavimo.

Balfo komiteto simfoni
niam koncertui Bostone reng
ti,

Pirm. Antanas Matjoška.

Bedarbiams niekas pašalpų 
nemoka. Taip yra Lietuvoje, 
taip ir kitose Sovietų Sąjun
gos respublikose.
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Amerikos Lietuvių Veikla
I

New York, New York
Lietuvių Moterų Atstovybės 

Pobūvis su Paskaita

senovės menas prieš
laikotar-

Balandžio 5 dieną, Baltijos 
Laisvės patalpose New Yorke 
įvyko Lietuvių Moterų Atsto
vybės Klubo suruoštas gražus 
pobūvis su paskaita. Paskaitą 
skaitė viešnia iš Bostono dr. 
M. Gimbutienė. Paskaitos te
ma
10,000-30,000 metų 
pyje. Po paskaitos buvo klau
simai, į kuriuos prelegentė at
sakė.

Klubo pirmininkė V. Jonuš- 
kaitė, paprašė dalyvius atsis
tojimu pagerbti prieš savaitę 
laiko mirusius klubo rėmėjus 
Aldoną Mariją Staniškienę ir 
Leopoldą Dymšą.

Dailininkės 
nes dažytą 
nai” laimėjo

Programai
vo vaišės prie gražiai papuo
što velykinio stalo, kuris bu
vo apdėtas įvairiais valgiais 
ir lengvais gėrimais. Svečiai 
ir viešnios užkandžiavo, tarp 
savęs draugiškai kalbėjosi ir 
linksmai laiką leido prisimin
dami nepriklausomoje ‘ Lietu
voje švenčiamas vėl y k i n e s 
šventes. Koresp.

Onos Paškevičie- 
portretą “Biju- 
K. Plechavičienė. 
pasibaigus, bu-

Piliečio Diena Bus Minima 
Gegužes 17 Hieną

Kaip pirmesniais 'keliais me
tais, taip ir šiemet preziden
tas Eisenhoweris išleido atsi
šaukimą, kuriame ragina švę
sti piliečio dieną. New Yorko 
miesto burmistras Robertas 
^Vagneris paskelbė, kad pilie* 

, čio diena bus švenčiama ge
gužės 17 dieną. Iškilmės bus 
Centrai Parke, 2:30 valandą 
po pietų. Šventės iškilmių 
programa bus fotografuoja
ma ir transliuojama *per ra
dijo ir televiziją.

Burmistras Wagneris kvie
čia visus šioje šventėje daly
vauti ir pagerbti tuos, kurie 
tapo piliečiais ar sulaukė 
metų amžiaus.

Pačių Gyventojų 
Apsileidimas

NEW YORKAS.

21

Dide
lės Amerikos gyventojų da
lies apsileidimas nesiskiepyti 
Salk skiepais, kad apsisaugo
jus nuo vaikų paralyžiaus, 
Basil O’Connor, Tautinio Fon
do (The National Founda- 
tion), anksčiau vadinamo 
Tautinio Vaikų Paralyžiaus 
Fondo pirmininko buvo pava
dintas “tautine gėda”. Jis tai 
pasakė, kalbėdamas per ket
virtų metų sukaktį po apsi
saugojimo nuo vaikų paraly
žiaus procedūros aprobavimo. 

“Nors jau keturi metai, kai 
•skiepai, apsaugojantys nuo 
vaikų paralyžiaus egzistuoja, 
tačiau vis dar 98 milijonai į- 
vairiausio amžiaus amerikie
čių nepasistengė bent vieną 
kartą įsiskiepyti Salk skie
pais”, p. 0‘Comor pranešė.

“Faktas, kad keturi ameri
kiečiai iš septynių yra skie
pais neapsaugoti, kai skiepų 
kiekiai eina niekais ant lenty
nų, yra siaubingas komenta
ras apie musų žmonių inteli- 
gie ji t i š k u m ą”, “March of 
Enme” pirmininkas pareiškė.

“Dar daugiau sukrečiantis 
yra faktas, kad maždaug še
šių i milijonų, jaunesnių kaip 
penkių metų amžiaus labiau
siai į vaikų paralyžių linku
sių, vaikų tėvai nepajudėjo 
iš vietos, kad apsaugoti savo 
bejėgius vaikus”, pasakė 
O’Connor.

P. O’Connor priminė, kad 
Detroite 1958 m. vaikų para
lyžiaus epidemija paguldė į 
lovą 876 žmones ir nuvarė į 
kapus 23, kas yra “baisus pa
vyzdys’’, kas gali įvykti, jei 
didelis žmonių skaičius nebus 
įskiepytas. Jis pastebėjo, kad 
praeitų motų epidemijos taip I

pat siautė New Jersey, Virgi
nijoje, vakarų Virgi n i j o j e, 
Montanoje ir Havajų salose.

“Dar vis yra laiko gauti 
Salk skiepus prieš vaikų pa
ralyžiaus sezono prisiartini
mą’’, p. O’Connor įtikinėjo, 
pridėdamas, kad dviejų kartų 
(net vieno 'karto) įskiepijimas 
gali daugumą žmonių didele 
dalimi apsaugoti nuo vaikų 
paralyžiaus, nors aprobuota 
skiepijimo procedūra reika
lauja trijų atitinkamai išdės
tytų skiepijimų.

“Į vaikų paralyžių linkusių 
mažamečių vaikų ir jaunuolių 
skiepijimas turėtų būti pra
dėtas nedelsiant, jeigu musų 
tauta nori išvengti vaikų pa
ralyžiaus katostrofos atei
nančią vasarą”, p. O’Connor 
perspėjo.

tose pareigose, kurioms jie iš
rinkti. ALTo Narys.

Akron, Ohio
Lietuvių Diena {vyks 
Balandžio 26 Dieną

Brooklyn, New York

LIUDAS JAROŠEKAS, 
vyrų balsų kvarteto vadovas 
iš Čikagos. Jo vadovaujamas 
kvartetas šeštadienį, balan
džio 18 dieną 7 valandą kon
certuos Grand Paradise salė
je Brooklyne, o balandžių 19 
dieną, sekmadienį 3 valandą 
Lietuvių Piliečių Klubo salė
je, Hartford, Conn.

(Bra- 
Conn., 
knygų 

” ir
auto-

VILIUS BRAŽĖNAS 
žvilius), iš Stamford, 
žinomas feljetonistas, 
“Normuotos šypsenos 
“Kalorijos ir doleriai”
rius bei Lietuvos Skautų Bro
lijos vyriausias laužavedys, 
bus Jarošeko kvarteto kon
certų .programų vedėjas. Šie 
koncertai įvyks: šeštadienį, 
balandžio 18 dieną 7 valandą 
didžiojoje Grand Paradise sa
lėje, 318 Grand St., Brookly
ne, ir sekmadienį, balandžio 
19 dieną 3 valandą Piliečių 
Klubo salėje, 227 Lawrence 
St., Hartforde. Akademinio 
Skautų Sąjūdžio New Yorko 
ir Hartfordo-Waterburio sky
riai maloniai kviečia rytinio 
pakraščio visuomenę šiuose 
koncertuose dalyvauti.

NEW YORKO ir apylinkių 
visuomenei yra pranešama, 
kad geresnieji 'bilietai į Jaro- 
šeko koncertą (šeštadienį, 
balandžio 18 dieną 7 valandą 
Grand Paradise, 318 
St., Brooklyne) yra 
ruoti, tad patartina 
įsigyti iš anksto, idant
ti bereikalingos spūsties. Bi
lietus galimš. gauti pas New 
Yorko ir Elizabetho akademi
kus skautus, Ginkų svetainė
je, Brooklyno ir Maspetho Pi
liečių Klubuose ir Atletų Klu
be. Bilieto kaina — 
numeruotos vietos
Skautams ir moksleiviams 
$1.50.

Grand 
nume- 

bilietus 
išveng-

$2.50. Ne-
— $2.00.

Brockton, Mass

ALTo Skyriaus Valdyba

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinio skyriaus šiems me
tams valdyba išrinkta iš šių 
veikėjų: Pirmininkas W. Zin
kevičius, vicc pirmininkas K. 
Jurgeliunas, pirmas sekreto
rius B. Burba, antras sekre
torius P. Braška, iždininkas 
R. Kaminskas, iždo globėjai 
A. Akstinas ir P. Duoba.

Valdybą sudaro energingi 
ir darbštus žmonės, todėl rei
kia tikėtis, 'kad jie savo pa
reigas atliks tinkamai. Aš lin
kiu jiems geriausios

Balandžio 5 dieną Pr. Jogos 
bute buvo susirinkusi Lietu
vių Dienos rengimo komosija, 
kuri galutinai nustatė progra
mą.

Balandžio 26 dieną 12 va
landą Šv. Petro bažnyčioje 
bus pamaldos, kurių metu gie
dos Čiurlionio ansamblis.fr 2 
valandą po pietų' parapijos, sa
lėje bus minėjimas-koncertas. 
Kalbės ALTo Clevelando sky
riaus pirmininkas J. Daugėla 
ir adv. Antanas Kazlauskas.

Čiurlionio ansamblis išpil
dys gražią programą, po ku
rios bus įproga susitikti ir pa
sikalbėti savo tarpe. Kviečia
mi visi Akrono ir apylinkės 
lietuviai, kaip jauni taip ir 
seni. Prašomi atsivesti savo 
draugus bei pąžįstamus pasi
klausyti koncerto.

Rengėjai.

pinigų nedirbant už gautą su
mą, kurią bendrovių vedėjai 
mokėdami pinigus neįrodo už 
'ką moka, būna baudžiami. Fe
deralės valdžios atstovai su
radę tokius kyšių dalintojus 
ir ėmėjus jau traukia į teis
mą. Pirmo distrikto preziden
tas (U. M. W. of A.) irgi bu
vo tyrinėtas, 'bet atsisakė 
duoti paaiškinimus į klausi
mus, tai bus vėl traukiamas į 
teismą. Jis yra ir banko pre
zidentas, tai to banko iždinin
kas slaptai liudijo, bet apie 
jo liudymą žinios neišduoda
mos.

Tie padugnių vyrai operuo
ja ir siuvimo industriją, tai 
streikas jų įmonėse būna daž
nas įvykis. Rodos nacionalė 
unija U. M. W. of A. imasi 
ištirti ar viršininkai tikrai 
ėmė kyšius, ir jei suras kal
tais, buk pašalins iš unijos.

J. V. Stanislovaitis.

Jo dėlė, kasin. dr. R. Mason 
ir kasin. pad. muz. Br. Bud- 
riunas. Kazio Lukšio talkinin
kais išrinkti (pareigoms pa
siskirstys vėliau): G. Rude
lis, A. Deringienė, dr. P. Pa
mataitis, inž. B. Čiurlionis, J. 
Truškauskas ir J. Kojelis. 
Garbės teisman — V. Kaz
lauskas, J. Andrius ir B. 
Starkienė. Kontrolės komisi- 
jon — F. Kudirka, A. Ąžuo- 
laitienė ir K. Liaudanskas. L. 
Valiukas įeina į abi valdybas, 
kaip amerikiečių organizaci
jose priimta, titulu — Imme- 
diate Past President.

Pittston, Pa.

Apie {lūžimą Kasyklos

Šiais metai sausio 22 dieną 
Susquehanna upė įlūžo į ang
lies kasyklą. Ten dirbančių 12 
darbininkų neišsigelbėjo ir 
dabar dar neišimti, nes van
duo ir dabar dar vi^ įsiveržia 
į požemį. Valstija davė tris 
šimtus tūkstančių dolerių už
mūryti upės kairį krantą, bet 
ir tas nesiseka padaryti, nes 
vanduo pakilęs upėj graužia 
šoną ir darbas sustojo.

Siurbyklos (pumpos) trau
kia vandenį iš po žemės, bet 
visą vandenę neišsiurbia, nes 
tik apie 5 tūkstančiai pėdų 
pasiekia poženį, ten rasta 
daug dumblo ir neįstengia su
rasti žuvusių.

Buvau rašęs, kad du lietu
viai randasi tarpe nelaimin
gų, bet A. Miliauskas sako, 
kad trys lietuviai yra likę po 
žeme, nes jų vardai ir pavar
dės suamerikonintos, tai ne
galima išskirti, tik žinant jų 
tėvus galima sužinoti apie sa
vo tautos žmones. Valdžia ap
moka visas išlaidas išvalymui 
kasyklos, nes anglių bendro
vės atsisako ir kitas lėšas pa
dengti. Dėl tos priežasties be
darbių angliakasių skaičius 
siekia daugiau 15 šimtų.

Čia dabar eina tyrinėjimas 
ir raketas. Upė įlūžo į Knox 
Coal Co. kasyklą. Sakoma, 
kad buk savininkai susirišę 
su unija U. M. W. of A. sky
rių savininkais bendrai dali
nasi pelnu. Pagal federali- 
nius patvarkymus unijos pa
reigūnai baudžiami už ėmimą

L

Los Angeles Calif.
Kalifornijos Lietuvių Ee- 
publikonų Vienetams Va
dovaus Antanas Skirius 

ir Kazys Lukšis

Nauja LRK Federacijos 
Vaidyba

LRK Federacijos Los An
geles skyriaus naųjon valdy- 
bon išrinkta; pirm. V. Kaz
lauskas, vice pirmininkai — 
D. Karaliūtė ir Ig. Medžiu
kas, sekr. R. Medziukaitė ir 
kas. D. Polikaitienė. Metinis 
susirinkimas įvyko 1959 me
tų vasario 8 dieną šv. Kazi
miero parapijos salėje. lb.

aiesko jimai
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Yorke paieškomi asmenys:

Jekubačiene Marė, Mateušo dūk
ti.

Juozulpnas Augustas, Motiejus, 
Tamošius ir Agota, kilę iš Kap
čiamiesčio vals.

Jurkonls Jonas ir Vincas, Juozo 
sūnus, kilę iš Kapčiamiesčio vals.
Kurauskas .Stanislovas, iš Kauno, 

žaliojo Kalno.
Kurgomas Viktoras, kilęs nuo 

Žąslių.
Lazauskas Ignotas, Mykolas, 

Vincas, Antanina, Paulina ir Ro
že, kilę iš Kapčiamiesčio vals.
Madeiša Kazys.

Mickevičienė-Krivinskaitė Mare, 
Petro duktė, gim. Kaune-Šančiuo- 
sc, vyras Andrius Mickevičius, 
duktė Bronė Mickevičiutė-Kliogie- 
nė.

Mickus Stanislovas, kilęs iš Lep
šių km., Žemaitkiemio vals., Uk
mergės apskr.

Pačėsa Emilija, gimusi Ameriko
je.

Umbrasas Petras, gyvenęs Bro
oklyne.

Verbyla Antanas, Jurgio sūnūs, 
gim. Vaiponios km., Punsko parp.

Vijūnas Vladas, kilęs iš Rudžių 
km., Žemaitkiemio vals., Ukmergės 
apskr.

Ambrozas, kilęs iš Pakalniškių 
km., Kražių vals.

T

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica 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. VTrginia 7-4499

Ted. STagg 2-5043 

Matthew P. Baltas
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME 
AK BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjau 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Kalifornijos lietuvių repub
likonų abiejų vienetų meti
niame susirinkime, kuris įvy- 

‘ko 1959 metų vasario 8 dieną 
šv. Kazimiero parapijos salė
je, Los Angeles County Re- 
publican Assembly lietuvių 
vieneto pirmininku išrinktas 
Antanas Skirius, gi American 
Lithuanian Republicans of 
California vieneto pirmininku 
išrinktas Kazys Lukšis.

Buvęs abiejų vienetų pirm. 
L. Valiukas nekandidatavo. 
Antano Skiriaus pagelbinin- 
kais išrinkti: vicepirm. dr. G. 
Valančius, sekr. adv. R. Rim- 
dzius, sekr. padėjėjas inž. J.

Valančauskas Klemensas, Tomo 
s., kilęs iš Paparčių k., Mažeikių 
apskr.

Venckaitienė Petronėlė, gyvenan
ti Čikagoje, III.

Žemaitis Antanas ir Pranas, Jo
no žemaičio (John James) ir So
fijos sbnųs.

Dulbiutė Magde, Kazimiero duk
tė, gimusi Amerikoje.

Garhastauskienė-Langienč Tekle,
jos dukterys Linda ir Renė.

Girni us Jonas ir Mykolas, Jur
gio su^ųs, kilę iš Švenčionių ap
skričio, Vilniaus krašto, išvykę j
Braziliją.

Gižė Antanas ir Ignas, kilę iš 
Šermukšnių km., Panevėžio apskr.

Jeckus Alfredas, gyvenęs Clcve- 
lande.

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Balandžio 11 Dieną, 1959 Metų

Išmokėtos pomirtinės
DOMUNliKAS STAKONIS, 8 kp., Meriden, Conn. gimęs 

spalio 17, 1888 m., 'Bajoriškių kaime, Panevėžio 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė sausio 16, 
1927 m., mirė gruodžio 26, 1958 m. Velionio, žmonai, 
Amilijai Stakonis, pomirtinės išmokėta________ $600.00

KATARINA BERNATAVlblENĖ, 23 kp., Shenandoah, 
pa., gimus kovo 22, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 1, 1939 m., mirė kovo 14, 1959 m. 
Velionės sunui, Juozui Subačiui, pomirtinės išmo
kėta __________________________________________ $250.00
JONAS STEPONAVIČIUS, 168 kp., Stamford, 
Conn., gimęs rugpiučio 18, 1886 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė vasario 10, 1924 m., mirė gruodžio 
15, 1958 m. Velionio dukteriai, Adelei Daukša, po
mirtinės išmokėta ____________________________  $600.00

KAZIMIERAS ZAMOLSiKY, 168 kp., Stamford, Conn., 
gimęs gruodžio 8, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė kovo 12, 1922 m., mirė vasario 6, 1959 m. Ve
lionio dukteriai, Marion Zamolsky-Collahan, pomir
tinės išmokėta _______________________________  $800.00

KAZYS GREGAL1ON1S, 187 kp., New Philadelphia, Pa.
gimęs vasario 14, 1899 m., Mahanoy Plain, Pa. Prie 
SLA prisirašė sausio 8, 1928 m., mirė gruodžio 18, 
1958 m. Velionio dukteriai, Gigai Rypkevicz, po
mirtinės išmokėta___ __________________________ $150.00

ANTHONY P. iSLAVIN, 353 kp., Pittsburgh, Pa., gimęs 
gruodžio 17, 1889' m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gegužės 11, 1941 m., mirė vasario 22, 1959 m. 
Edward K. Slavin, Anthony P. Slavin, Turto Admi
nistratoriui, pomirtinės išmokėta------------------  $5,000.00

? ___________

Viso ....................................................................... $7,400.00
Nuo pr_adžios šių metų bendrai viso____$12,247.08

Išmokėtos ligoje pašalpos
E. JANAVIČIUS, 11 kp., Waterbury, Conn. Sirgo 3 stv. ir 4 d._ $22.00
J. KAZRAGIS, 36 kp., Chicago, III. Sirgo 3 s. ir 4 d.------------
A. ALELI UN AS, 74 kp., So. Chicago, 111. Sirgo 8 s, ir 2 d, ,
K. BU NIDON IS, 76 kp., įBrooklpjn, N. Y. Sirgo 3 s. ir 5 d.
J. MA TURONIS, I1O kp., Plains, Pa. Sirgo 3 s, ir 3 d. . ...........
B. MAOHENAS, 124 kp., Hartford, Conn. Sirgo 8 s. ir 2 d. _
M. SALTIENž;, 156 kp., Bonton, III. Sirgo 1 s................................
J. AUR1LA, 157 kp., Youngstown, Ohio. Sirgo; 5 s. ir 4 d.__
S. ŠILEIKA, 211 kp., Mahanoy City, Fa. Sirgo 10 s. ir 1 d). -
A. VAIGAUSKASį 294 kp., Carlinsville, III. Sirgo 6 s. ir 1 d. _
W. JASUDAS, 299 kp., Rumford, Me. Sirgo 5 s. ------------------
M1. GEDVV1L, 342 kp., Easton, Pa. Sirgo 8 s. ir 5 d.-------------

33.00
105.00
46.00
21.00
43.00

0.00
25.50
72.75
38.75
60.00
02.00

......... . ____________________________________ $568.00 
pradžios Šių metų bendrai viso_________ $6,090.29

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorių*.

Viso
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i

Bakšys Dzidorius ir Kazimieras, 
Dzidoriaus sūnus, gimę Paskynų 
km., Šimkaičių vals., Raseinių ap
skrity,

Balandis Albinas Ir Algirdas, 
Danieliaus sūnus, iš Skuodo vals.

Baublys Kazys, Kazio sūnūs, gi
męs Saudelių km., Šilalės vals.

Buzas Jurgis, gimęs Gruzdžių 
vals., ir jo duktė Albina Buzaitė, 
gimusi Amerikoje.

Davidėnas (Davis) Tadas, Liudo 
sūnūs, kil. iš Pakapių km., Pandė
lio vals., Kauno apskr.

Gaidimauskas Kazimieras, Julijo
no sūnūs, gyvenęs Bridgeport, Con- 
neetieut.

Jašinskas Vytautas, Kosto sūnūs, 
gimęs Gargžduose.

Jonikas Jonas, Juozo sūnūs.

• Jonušas etras, Petro sūnūs, gi
męs 1914 m., vadinamas dar Ja
nušausku.

Karpavičienė Leokadija, iš Kai
šiadorių.

Iieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA,

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

VADOVAS Į SVEIKATA 
BUKITE SVEIKI 

Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga 
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis, SLA Daktaras 
Kvotėjas. Šioje knygoje aprašoma suprantama lietuvių kalba 
svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti sveiku ir ilgai 
gyventi.

Si svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šeimoje 
Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojaus užsisakykite. 
Antra laida, iliustruota daugeliu atvaizdų.

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS,

3148 W. 63rd St., Chicago 29, HL
' Telefonas Republic 7-7868

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehiU 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOvvnhall 3-2108-09

I

C. KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

I

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 lietuviškosiom 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos©— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Ui laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to leaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" gauna 
bargan ilgi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“,

•<;

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MidHELSONO 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, £ulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; 2uvys 
be akių . . .

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS“
636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai.
šiuo adresu:

Boston 27, Mass. I

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 svambiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV Ir Kanadoje — $11.00 
x metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse —

$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739. South Halsted Street, Chicago 8, UlinoU

NAUJIENOS

NAUJIENOS

i'W

ansamblis.fr



