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JOHN FOSTER DULLES NEBE 
VALSTYBĖS SEKRETORIUS

Jo dideli nuopelnai visose valstybėse pripažįs
tami. - Ch. Herter paskirtas jo įpėdiniu. - Cas- 
tro kelionės tikslas. - Sunkumai oro kelionėse į 
Berlyną

Prezidentas Eisenliovveris spaudos atstovaids pra- 
nešdamas apie J. F. Dulles pasitraukimą, kalbėjo nera
miu balsu ir pareiškė, jog jis yra įsitikinęs, kad jo as
meninį pasigailėjimą, dėl šio įvykio pilnai palaiko ir vi
sa šalis. J. F. Dulles atsistatydinimas niekam nesudarė 
staigmenos. Paskutinio meto Jungtinių Valstybių už
sienio politikos vairuotojo negalavimai mus parengė da
bartiniam įvykiui.

Šiais nepaprastais laikais užsienio politika vaidina 
neišpasakytai svarini vaidmenį valstybės reikaluose ir 
neatidalomai yra surišta su vidaus gyvenimu. Užsienio 
politikos žygiai jautriai atsiliepia kiekvieno piliečio bū
senoje. Kaip žinia, politika aplamai, o ypatingai užsie
nio politika reikalauja šiais laikais pinigų. Pinigus su-1 
deda mokesčių arba taksų mokėtojai, tad kiekvienas pa
prastas pilietis labai jautriai seka užsienio politikos 
debatus, kadangi jaučia jog ir jį patį tos užsienio poli
tikos vienokios ar kitokios pasekmės neišvengiamai pa
sieks.

J. F. Dulles asmuo, dėl jo užimamos vietos gailin
goji' Amerikoje, įgavo, nepaprastos reikšmės tarptauti
nės politikos srityje.- Ant jo pečių gulė didelė atsako
mybė ir per ilgą eilę metų greta to išaugo jo didelis au
toritetas ne tik savame krašte, bet ir plačiajam pasau
lyje. Štai kodėl jo pasitraukimas pasidarė jau reikš
mingas įvykis, kuriuo susidomėjo viso pasaulio spauda 
ir diplomatiniai sluoksniai.

J. F. Dulles pagrindinis nuopelnas, tai atvira, prin-

komunistinio bloko pastangomis dominuoti pasaulyje. 
Jau daugelį kartų spaudoje buvo pabrėžiama, kad nei 
vienas Amerikos politikos vadovas tiek daug nekeliavo 
ir .neparodė tokio stipraus akt i ilgumo, kaip dabar poli
tikos areną apleidęs J. F. Dulles.

J. F. Dulles darbus visi įvertina labai aukštai
Ši akcija, kuriai visas savo 

jėgas paskyrė J. F. Dulles, 
turėjo garbingą tikslą apsau
goti laisvas tautas ir visą nuo 
komunistų nepriklausantį pa
saulį nuo gresiančio pavojaus. 
Kova su komunistine įtaka 
nebuvo lengva. Kiekviena val
stybė puoselėja savotišką po
litiką ir turi skirtingus nusis- 
statymus tarptautinės politi
kos klausimais. Prieš vienin
gai veikiantį Maskvos bloką 
teko organizuoti stiprią akci
ją, teko dideliu atkaklumu ir 
apdairumu jungti visas val
stybes bendram diplomati
niam veikimui. J. F. Dulles 
turėjo išgyventi nesibaigian
čių, jokio susitarimo 'nepasie
kiančių konferencijų eilių-ei- 
lcs. Nors dažnai buvo jaučia
ma ir numanoma, kad pasita
rimai nebus vaisingi, bet rei-j 
kė jo didelės kantrybės vis tik \ 
ryžtis, važinėti ir dar nesu- , 
skaitomus atvejus mėginti su- ■: 
sitarti ir baigti nepakenčiamo 
šaltojo karo laikotarpį, kuris : 
trukdo dirbti grynai kūrybinį 
darbą savo valstybėje.

Per šiuos paskutinius me
lus J. F. Dulles figūra visada 
buvo matoma priešakyje, kai 
buvo sprendžiami didžiosios 
svarbos tarpvalstybiniai rei
kalai. Tad visai suprantama, 
kad jo pasitraukimas sudarė 
tam tikrą sensaciją.

J. F. Dulles pasitraukus
Anglai ne visada sutikdavo 

su J. F. Dulles nusistatymais. 
Bet kai atėjo žinia apie jo pa
sitraukimą įtakingi laikraš
čiai parašė, kad girdi, “Angli
ja neteko nuoširdaus savo 
draugo".

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle sužinojo šią naujieną 
ministeriu kabineto posėdžio 

metu ir tuojau pareikalavo 
aptarti susidariusią padėtį. 
Paryžiuje užsienių reikalų mi
nisterija paskelbė komunika
tą, kuriame tarp kitko pasa
kyta — J. F. Dulles buvo vie
nas labiausia sugebus sąjun
gininkų .politikos vadovas.

Italijos užsienio reikalų mi
nisteris ipareiškė giliausį pasi
gailėjimą dėl J. F. Dulles pa
sitraukimo.

Net Sovietų atstovybė Lon
done į spaudos užklausimą at
siliepė:

— Neliečiant politinių klau
simų, tenka pažymėti, kad J. 
Dulles visa siela buvo ištiki
mas savo principams ir mokė
jo juos ginti.

J. F. Dulles atsistatydinimą 
prezidentas Eisenhoweris ofi
cialiai priėmė ir nuoširdžiais 
žodžiais pabrėžė jo svarbius 
nuopelnus ginant “Amerikos 
principus viso pasaulio aky
se”.

Christian A. Herter, kaip 
paskutinėmis dienomis spau
da praneša, skiriamas Valsty
bės sekretoriaus pareigoms. 
Prieš tai jo sveikata medici
nos specialistų buvo patikrin
ta ir buvo nustatyta, kad ne 
bus kliūčių sveikatos požiūriu 
jam šias pareigas atlikti. Jis 
turi 64 metus amžiaus ir bū
damas artimiausiu J. F. Dul
les ipagelbininku yra gerai su
sipažinęs su aktualiais šių die
nų politikos reikalais.

Oro susisiekimo sunkumai 
su Berlynu

Maskvos pastangomis iški
lęs naujas konfliktas dėl A- 
merikos lėktuvų skridimo ap
rėžtame aukštyje neatslugsta. 
VVashing tonas pareiškė, kad 

Maskvos reikalavimų nepai
sys. Padėtis kiek sunkėja dėl 
to, kad anglai paskatiniu me
tu liovėsi skraidę rusų drau
džiamam aukštyje. Nurodo
ma, kad Jungtinių Valstybių 
aviacija, jeigu rusai jiems pa
stos kelią, panaudos ginklus.

Tuo tarpu Maskva pareiškė 
naują formalų protestą dėl 
Amerikos nesilaikymo rusų 
nustatytų aprėžimų. šis įpsė- 
jimas baigiamas grasinimais, 
kad Amerikos lėktuvų skrai
dymai bus sutrukdyti.

Šis konfliktas ypatingas 
tuo, kad jis pasitaikė kaip tik 
prieš didžiųjų valstybių užsie
nio reikalų ministerių konfe
renciją, kuri turi parengti vy
riausybių galvų susitikimą.

Kubos perversmininkas 
Fidel Castro Washingtone

Kaip viešai pareikšta Cas
tro pasiskubino atvykti į Wa- 
shingtoną, tikėdamasis suras
ti pritarimą Jungtinėse Val
stybėse savo perversmui.

Jungtinėse Valstybėse labai 
plačiai interesuojamasi Kubos 
gyvenimu ir ypatingai šio 
perversmo pradžioje buvo su
sirūpinta dėl galimos komu
nistų įtakos įsigalėjimo nera
mioje saloje. Dabartinio vizi
to metu Castro įtikinėja, kad 
jis trokšta draugiškų santy
kių su Jungtinėmis Valstybė
mis ir jokios komunistų įta
kos nenorįs toleruoti. Jo vy
riausybė busianti grynai de
mokratinė.

Nixonas liepos mėnesyje 
vyksta į Maskvą

Kaip žinia, rusų paroda į- 
vyksta šią vasarą Nevv Yor
ke, Coliseum patalpose. Pa
gal susitarimą Amerikos pa
roda tuo pačiu metu bus ir 
Maskvoj. Šią parodą atidaryt 
JAV prezidentas Eisenhovveris 
paskyrė vice prezidentą Nixo- 
ną. Tai bus formalus šios ke
liones pateisinimas, o taip pat 
atsakymas į Anastaso Miko- 
jano vizitą Washingtone. Bet 
svarbiausia, žinoma, bus tie 
pasitarimai, kurie įvyks šios 
viešnagės metu. Maskvos laik
raščiai apie busimą, vice pre
zidento atsilankymą plačiai 
paskelbė.

Audiniai, kurių kandys ne
puola. Tokius audinius pra
dėjo gaminti Kauno “Dro
bės“ ir “Litekso“ fabrikai. 
Audiniai apdorojami specialiu 
prieškandiniu preparatu.

Pranešimas Susivienijimo Trečios 
Apskrities Kuopoms

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 3-čios apskrities kuopų 
atstovų pusmetinis suvažiavimas yra šaukiamas balandžio men. 
26 dieną, 3-čią valandą po pietų, Lietuvių Piliečių svetainėje. 
Pakvietimo laiškai yra išsiuntinėti visoms 3-čios apskrities 
kuopoms. Šiuomi (primenu kuopų atstovams ir kuopų veikė
jams, kad nepamirštumėt balandžio 26-tos dienos ir malonėki
te dalyvauti šiame suvažiavime, kuris įvyks Lietuvių Piliečių 
svetainėje, 1723 Jane Street, S. S. Pittsburgh, Pa., nes šiame 
suvažiavime SLA prezidentas Povilas Dargis padarys praneši
mą organizacijos reikalais. Taip pat yra ir kitų svarbių rei
kalų, kuriuos reikės rimtai aptarti, nes visiems žinoma, kad 
ateinančiais metais pas mus Pittsburghe įvyks SLA Seimas, 
tai musų 3-čioji apskritis turi iš anksto pradėt rengtis, kad ir 
Pittsburgho lietuviai galėtų gražiai pasirodyti, tad prie to dar
bo yra kviečiamos visos Pittsburgho ir apylinkės kuopos.

Taip pat pranešu, kad vietinė SLA. 104 kuopa suvažiavi
mui pasibaigus turės paruošus užkandžių delegatams ir sve
čiams.

Dar noriu priminti, jei kuri kuopa dėl klaidingo adreso ar 
dėl kokios kitokios priežasties nebūtų gavus pakvietimo laiško, 
tai malonėkite pasinaudoti šiuo pranešimu ir dalyvaukite suva
žiavime.

Iki malonaus pasimatymo
* S. BARAKAS,

SLA 3-čios apskrities pirmininkas.

Europos Problemos Azijos Veidrodyje
Pavergtųjų Europos Val

stybių Seimo pilnatis balan
džio 8 dieną Nevv Yorke savo 
68-69 posėdžiuose paryškino 
dvi prablemas: Europos klau
simų sprendimo eve n t u a 1 ų 
atoveiksnį Azijoje ir Rytų- 
V a k a r ų kultūrinių mainų 
praktiško vykdymo galimy
bes.

PEV pirmininkas S. K o r- 
konski informavo Seimo pil
natį apie seimo delegacijos 
kelionę Japonijoje, Korėjoje, 
Formozoje, Pilipinuose, Aus
tralijoje, Singapore, Vietma- 
ne, Indijoje, Pakistane, Tur
kijoje, Graikijoje, Italijoje 
nuo sausio 26 iki kovo 26. De
legacijos patyrimai įvairiais 
atžvilgiais verti dėmesio. Ko
munistinis pogrindis visuose 
lankytuose kraštuose — vie
nur stipriau, kitur silpniau— 
yra jaučiamas ir vienur stip
riau, kitur silpniau adminis
tracijos priemonėmis yra pri
laikomas. Komunistinės Kini
jos kolosas veikia Aziją ne 
tik savo karinės jėgos baugi
nančia persvara, bet ir savo 
tinku platumu Japonijos ir 
kitų kraštų gaminiams reali
zuoti. Ne tik oficialiųjų sluog- 
snių atstovai, bet ir plačiosios 
visuomenės eiliniai žmonės 
vieningai įsitikinę, kad Euro
pos politinių problemų vie
noks ar kitoks sprendimas 
automatiškai atsispindėtų ir 
Azijos problemoms. Kiekvie
nas sovietų laimėjimas Euro
pos regiono automatiškai stip
rintų sovietų pozicijas Azijos 
regione. Antra vertus, Rytų- 
Vakarų surastas būdas Vo
kietijai apjungti esą lygiai 
galėtų tikti ir Karėjai, ir 
Vietmanui sujungti. Azijos 
komunizmo žlugimą spėjama 
kilsiant iš vidaus, nes Kinijo
je “rajoniniai” sukilimai prieš 
komunistinį režimą yra nuo
latinis reiškinys. Iš antiko
munistinių tarptautinių orga
nizacijų Azijoje gajai reiškia
si Antibolševikinis Tautų Blo
kas, dominuojamas ukrainie
čių. Delegacijai nevienoje vie
toje buvo pareikštas noras 
PEV Seime matyti ir Ukrainą 
bei Gudiją*

Popietiniame posėdyje pil
naties dėmesys daugiausia bu
vo sutelktas Rytų-Vakarų 
kultūrinių mainų klausimai. 
Prof. Popa (Rumunija) pa
teikė seimui dokumentuotą 

apžvalgą apie J V—Sov. S-gos 
mainų rezultatus 1958 m. Iš 
jų matyt, kad kaikuriose sri
tyse Sov. Sąjunga nesilaikė 
net ir sutartimi numatyto re- 
ciprociteto. Referento nuo
mone, PEV Seimas Rytų-Va
karų kultūriniam mainam te
gali turėti vieną mastą: ar tie 
mainai padeda pavergtųjų by
lai, ar jai kenkia. Vykdomi be 
plano ir be supratimo, ko so
vietai tais mainais siekia — 
jie gali būt labai žalingi ne 
tik pavergtiesiems kraštams, 
bet ir laisvajam pasauliui. 
Vykdomi apdairiai, jie gali 
būti naudingi. Raportas tei- 
gia, kad reciprociteto princi
po laikantis kultūriniai mai
nai pirmiausia turėtų bazuo
tis radijo translacijonrs, kny
gų ir apskritai spaudos pasi
keitimu, filmais, parodomis, 
mokslininkų bei studentų ry
šiais, bet komažiausiai turis
tų ekskursijomis.

Seimas taip pat išklausė 
pirmininko pranešimo apie 
praėjusių keturių mėnesių P. 
E. V. Seimo veiklą, rezoliuci
ją dėl Jungtinių Tautų numa
tytų Tremtinio Metų, seimo 
ekonominės komisijos prane
šimą ir jos eksperto J. Waze- 
lakio paaiškinimą dėl sovietų 
ekonominio pavergtųjų val
stybių išnaudojimo ir Lietu
vos delegacijos pirmininko V. 
Sidzikausko referuotą nutari
mą dėl užgyrimo PEV Seimo 
Bendrųjų Reikalų Komiteto 
m e m o r a n durno Britanijai, 
Prancūzijai, JV ryšium su 
Berlyno krize. Seimas taip 
pat pavedė B. R. Komitetui 
paruošti ir įteikti Europos 
Tarybos Patariamajam Sei
mui deklaraciją Europos pro
blemų sprendimo ir Vakarų 
taikos programos klausimais.

Kor.

Trumpos Žinios 
iš Visur

Ankara, Turkija. — Anka
ros teismas nuteisė Beyhan 
Cenkci, opozicijos laikraščio 
Ulus redaktorių deš i m č i a i 
mėnesių kalėjimo už įdėjimą 
laikraštį nepalankaus straip- 
nio prieš teisingumo ministe- 
rį. Taipgi teismas priteisė p. 
Cenkcui užsimokėti 833 lirus 
($92.58) ir sustabdė jo laik
raštį vienam mėnesiui.

Londonas. — Sovietų Są
junga sumanė sušaukti kon
ferenciją apkalbėjimui pasi
keitimo įvairiomis prekėmis 
Europoje, praneša So v i e t ų 
spaudos agentūra 7'ass< Su
manymas memorandumo for
moje pasiųstas Jungtinių Tau
tų Ekonominei Komisijai Eu
ropos reikalams.

Bonna, Vokietija. — Bon
uos vyriausybe pranešė, kad 
vakarų Vokietijos ambasado
rius Brazilijoje Gebhardt von 
VVaJther, pakeis dr. Herbert 
Blan'kenhorną, Šiaurės Atlan
to sutarties organizacijos at
stovą.

Tokio, Japonija. — šiaurės 
Victmano vyriausybė, nepri
pažins Japonijos su t a r ti e s 
mokėti ropatracijų pietiniam 
Vietmanui. Sakoma, kad su 
ta sutartimi Ameriką nori 
pietų Vietmaną paversti kari
ne baze.

Belgradas, Jugoslavija. — 
Oficiali laikraščių agentūra 
Tanjųg praneša, kad Jugosla
vija ir Rumunija pasirašė pro

Jaunimas - Susivienijimui, Susi
vienijimas Jaunimui

SLA Jaunuolių Komisijos Antras Suvažiavimas

Sėdi iš kairės j dešinę: A. Gustus, N. Bayoras, P. Da- 
gys, A. Valatkienė. Stovi: J. Jaks-Tyris, S. Jokūbaitis, J. 
Kiznis, J. Maldutis ir V. Virbickas.

SLA broliškoji organizacija 
niekuomet nėra pamiršusi sa
vo narių ekonominio gerbū
vio, pagalbos nelaimėje, tau
tinių išeivijos reikalų, kovų 
už savo gimto krašto Lietu
vos laisvę ir musų tautos 
ateities jaunimo.

SLA organizacija visais lai
kais, ypatingai daug rupesnio 
yra parodžiusi jaunimui ir dė
jo daug pastangų jaunimą į- 
jungti į SLA. Dalinai tas dar
bas pasisekė, nes SLA savo 
eilėse turi apie 2000 organi
zuoto jaunimo. Svarbiausia 
gi, kad jokia kita organiza
cija nėra suteikusi tokios žy
mios pagalbos jaunimui besi
mokinant, kaip SLA.

SLA 50-tas Seimas priėmęs 
prezidento P. Dargio pasiūly
mą, kad rinkti SLA Jaunuolių 
Komisiją ne iš įvairių Ameri
kos vietų, kaip buvo iki šiol, 
bet vienos vietos, kad Jaunuo
lių Komisija galėtų susirinkti 
posėdžiams ir apsvarstyti ak
tualius jaunimo 'klausimus, 
dalinai prisidėjo prie nugalė
jimo sunkiųjų jaunimo pro
blemų.

Seimo išrinktoji Jaunuolių 
Komisija iau turėjo 2 atski
rus posėdžius, kurių metu iš
dirbo savo veiklos planus, o 
taip pat bendrą, posėdį su Pil
domąją Taryba, kuriai patie
kė savo išdirbtus planus.

Kiek teko nugirsti, Pildo
moji Taryba palankiai priėmė 
Jaunuolių Komisijos išdirb
tus planus, juos užgyrė ir pa
žadėjo savo nuoširdžią pagal
bą ir paramą juos vykdant..

Jaunuolių Komisija, ben
drame posėdyje su Pildomąją 
Taryba, pirmoje e:Įėjo pasiūlė 
leisti prie Tėvynės kartą, ar 
du kartus į menesį atskirą 
jaunimui skirtą priedą. Savo 
pasiūlymą ji motyvavo taip: 
Jaunimo priede bus gvildena
mos įvairios jaunimo proble
mos, aktualus jaunimo reika
lai ir aptariamos naudos ku
rias SLA yra davęs lietuviš
kai visuomenei, ypač jauni
mui. Tame priede galėtų tilp
ti literatūriniai raštai, jauni
mo veiklos aprašymai bei ki
tos jaunimui Įdomios ir nau
dingos žinios. Tą priedą Jau
nuolių Komisija įsipareigoja 
vesti, redaguoti ir susirasti 

kybos sutartį* vieniems me
tams dešimt milijonų dolerių 
vertės.

Vilnius. — Iš Vilniaus pra
nešama, kad balandžio mėn. 
.11 dieną mirė skulptorius 
Bronius Pundžius. Jis buvo 
gimęs 1907 metais Trikšlių 
valsčiuje, Mažeikių apskrity
je.

iš Amerikos ir Kanados jau
nimo tarpo bendradarbius.

Toliau savo pasiūlyme Jau
nuolių Komisija pasisako 
taip: Jei toksai priedas patei
sintų jaunimo viltis ir pasiro
dytų tinkamas lietuviškam 
jaunimui, musų broliškai SLA 
organizacijai, tada SLA Jau
nuolių Komisija yra pasiry
žusi visokeriopai talkininkau
ti, kad butų išleistas atskiras 
žurnalas jaunimui.

Po to, Jaunuolių Komisija 
Pildomajai Tarybai išdėstė 
kitus savo veiklos planus ir 
nurodė priemones, kuriomis 
stengsis tuos planus įgyven
dinti.

Pažiūrėkime ką sako praeitis

Dabartinė Jaunuolių Komi
sija pasisakydama spaudos 
klausimu, neturėjo galvojo S. 
L. A. praeities darbų. Bet S. 
L. A. 34 Seimo, kuris įvyko 
1926 metais birželio mėn. 21- 
25 dienomis Brooklyne, nuta
rimas Nr. 44 yra toks: “Įne
šė 78, 115, 155, 159 kuopos 
kad organe Tėvynėje butų į- 
steigtas vienas įdedamas la
pas vien tik jaunuoliams ski
riamas ir vedamas pačių SLA 
jaunuolių narių, agitacijai ir 
patraukimui jaunuolių prie S. 
L. A., jų korespondencijomis 
ir straipsneliams. Jei butų nu
matoma galimybė, tai išleisti 
vieną puslapį angliškai, k:tą 
lietuviškai ir už geriausius pa
rašytus straipsnius butų duo
damos jiems dovanos“. Įneši
mas buvo priimtas ir buvo 
paraginta skirti jaunuoliams 
nemokamas keliones į Lietu
vą.

Nors laikai keičiasi, bet 
žmonių troškiniai tie patys

SLA 50-to Seimo išrinkto
ji Jaunuolių Komisija turi 
naują ir didelę problemą dėl 
ateities darbų. Tačiau jau
nuoliai tikisi, kad nuoširdžiai 
talkininkaujant SLA Pildoma
jai Tarybai ir senesnės kartos 
veikėjams, jie su jaunatvės 
entuziazmu, nugalės visu s 
sunkumus ir broliškoji SLA 
organizacija, kuri turi tokius 
pastovius ir tvirtus pamatus 
taps musų laikų jaunimui ne 
tik dirva visuomenėje pasi
reikšti, bet ir artimoji moti
na-tėvynėje išeivijoje.

Dublui, Bretanei. — Valdžia 
sumažino mokesčius už -paja
mas ir padidino senatvės pen
sijas. Finansų ministeris par
lamentui pranešė, kad mokes
čiai už pajamas sumažinti 
dviem žalingais ir šešiais pen-
B

sais (98 centai), o senatvės 
pensija padidinta $3.85 savai
tėje.
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MUSŲ REIKALAI

SLA 134 kuopa rūpinasi 
narių sveikata

Pirmoji Susivienijimo kuo
pa pradėjo rengti paskaitas 
sveikatos reikalais 134 moto
rų kuopa Chicagoje. Ji sura
do gabų gydytoją asmenyje 
dr. Adamavičiaus ir pradėjo 
rengti paskaitas. Jau įvyko 
kelios paskaitos ir jų dar bus 
daugiau, nes veikliosios mote
rų kuopos narės, pradėjusios 
gerą darbą, pasiryžusios jį 
tęsti toliau, nes jom rupi na
rių sveikata.

Į paskaitas gausiai lankosi 
ne tik kuopos narės, bet ir 
pašaliniai moters ir vyrai su
sirenka paskaitų pasiklausy
ti. nes dr. Adamavičius gabiai 
paruošia paskaitas ir klausy
tojus patenkina. Už sumany
mą ir vykdymą paskaitų mo
terų kuopos gabias ir suma
nias veikėjas reikia pagirti, 
nes jos atlieka gerą darbą ir 
patarnauja savo kuopos na
rėms ir tiems lietuviams, ku
rie lankosi į paskaitas ir su
žino kaip reikia sveikatą už
laikyti, kad ilgiau gyventi.

--------- :o:---------
Narių sveikata 
rūpinasi ir 77 kuopa

Mes gauname pranešimus 
iš Susivienijimo 77 kuopos, 
gyvuojančios Rockford, Illi- 
nois, pareigūnų. Jie mums ra
šo, kad kuopa jau buvo su
rengus kelias paskaitas ir jų 
bus daugiau. Paskaitas paruo
šia gabus gydytojai V. Pliop- 
lys ir Surantienė. Po praeitam 
kuopos susirinkimui paskaitą 
skaitė ir patarimus teikė dr. 
V. Plioplys, o dr. Surantienė 
pasižadėjo paruošti paskaitą 
ir skaityti po sekančio susi
rinkimo. *

SLA 77 kuopa, nors gyvuo
ja nedideliam mieste, atlieka 
gerą darbą ruošdama pa
skaitas sveikatos klausimais, 
ir tuomi ji patarnauja savo 
nariams ir tiems lietuviams, 
kurie nori susižoti apie svei
katą ir lahko paskaitas.

--------- :o:---------  
Taip galėtų padaryti 
ir kitos kuopos

Mes turime įvairiose koloni
jose gyvuojančių daug didės- 
nių kuopų, kur gyvena po ke
letą gydytojų ir jos galėtų, 
kad ir ne dažnai, surengti pa
skaitas apie sveikatą ir pada
ryti susirinkimus įdomesniais. 
Mes esame tikri, kad didesnė
se kolonijose gyvenanti gydy
tojai, jeigu jie bus paprašyti, 
neatsisakys paruošti paskai
tas ir atvykti į susirinkimą 
paskaityti ir suteikti nariams 
žinių apie sveikatą. Paimkite 
pavyzdį iš pirmesnių dviejų 
kuopų ir pradekite rūpintis 
paskaitų surengimu, o pasek
mės bus geros.

Į tokius susirinkimus, po 
kurių bus paskaitos, susirinks 
gausiau narių, susirinkimai 
bus gyvesni, įdomesni, nes 
bus pareikšta daugiau įvairių

SLA 301 Kuopa, Cicero, Illinois
Susivienijimas Lietuvių Ame

rikoje įsteigtas 1886 metais 
Pennsylvanijos valstijoje, da
bar yra išsiplėtęs po visą pla
čiąją . Ameriką ir Kanadą, 
vienetų arba kuopų turi dau
giau pusketvirto šimto. Pirmą 
vietą kuopų skaičium užima 
Pennsylvania, antrą — Illi- 
nois, trečią — Nevv Yorkas ir 
tt. Musų garsiam Cicero Su
sivienijimas jau buvo žino
mas prieš penkiasdešimt met- 
tų, kuopos numeris tada bu
vo 194. Kodėl jo vieton dabar 
yra 301 kuopa su 301 nume
riu? Su apgailestamu reikia 
pasakyti, kad to priežastis 
yra skilimai, kurių paskutinis 
įvyko 1930 metais įvykusiame 
seime, kada raudonieji norė
jo “parodyti” savo galybę, 
tris dienas triukšmavo ir dėl 
to buvo priversti apleisti sve
tainę (su policijos pagalba), 
senosios 194 kuopos valdybo
je įsigalėjo raudonieji, senų 
narių dalis pasiliko su jais, o 
mes suorganizavom naują 
301 kuopą, pradėjom veikti 
su 12 narių ir žengėm pir
myn.

Susivienijimo pirmieji kūrė
jai apie tai nesvajojo, nenu
matė ateities, o gal ir nežino
jo ką reiškia apdrauda ir pa
šalpa. Jų aukščiausias tikslas 
buvo vienyti lietuvius bend
ram lietuviškam, darbui, bet 
kai kam tas nepatiko ir pra
dėjo pavojingą ardymo dar
bą, trukdė organizacijos au
gimui. Bet nežiūrint tų visų 
įvairių trukdymų, šiandien 
musų broliška organizacija S. 
L. A. yra didelė apdraudos ir 
pašalpos organizacija, turi ’į- 
vairių skyrių, kiekvienas ga
li pasirinkti tokį skyrių kokis ,, 
jam geriausia patinka ir išga
li mokėti. Gyvybės apdrauda 
siekia iki $10,000.00. Norin
tieji gauti pašalpą už sirgi
mą, gali paimti $325.00 mė
nesiui, mokestis pagal pašal
pos sumą. SLA finansinis sto
vis labai geras, valstijų auto
ritetų nustatyta-palyginta su 
20 didesnių apdraudos kom
panijų $100.00 apdraudos už
tikrinta $107.20, o musų SLA 
$150.05.

Nemanykite, kad čia mano 
išgalvojimas. Tai ne mano, 
bet paimta iš apdraudos de
partamentų davinių, tad apie 
SLA saugumą nėra reikalo 
kalbėti, nes tokias skaitlines 
pateikia valstijų egzaminie- 
riai. Mums tik reikia priklau
syti prie Susivienijimo ir tap
ti savininkais sudėtų milijo
nų dolerių. Bet milijonai dar 
ne viskas, SLA yra tautos 
dalis, per tuos ilgus metus 
gyvavimo yra daug prisidėjęs 
prie lietuviškų gerų darbų pi- 
nigiškai ir moraliai, tad kodėl 
netapti jo nariais.

Kurie savo kolonijoje neži
note kuopos sekretoriaus ad
reso, klauskite centro: 307 W. 
30-th Street, Nevv York 1, N. 
Y. Musų kuopos susirinkimai 
būna kiekvieno mėnesio pir
mą trečiadienį vakarais, Li- 
bertų svetainėj.

Man malonu pažymėti Nau
jienų dienraščio 45 metų su
kaktį, nes ir aš esu prisidėjęs 
prie jo įkūrimo ir iki šiandien 
palaikau glaudžius santykius 
su Naujienoms, nes ten yra 
malonus ir man artimi žmo
nės. Gaila tik, kad kai kurių 
ten dirbusių žmonių jau nėra 
musų tarpe: Jurgelionienės, 
Zimonto, Rypkevičiaus, dėdės 
Mišeikos ir keletos kitų, bet 
jų vietas užima kiti nauji ir 
sėkmingai darbuojasi.

Didelė pagarba priklauso 
dr. Pijui Grigaičiui. Tai tikras 
Naujienų stulpas, kuris atlai
ko aršiausių priešų frontą.

nuomonių organizacijos rei 
, kalais.

Kas gali pavaduoti Miką Ši
leiką, V. Pošką, K. Augustą. 
Spaudai, ypač dienraščiui, 
prisieina suvaidinti svarbią 
rolę lietuviškame- judėjime. 
Jeigu ne spauda, tai mes bū
tume seniai žuvę, per spaudą 
pasiekiama platusis pasaulis. 
Nemažesnę reikšmę turi vie
tiniai reikalai — parengimai, 
susirinkimai, kurie diena iš 
dienos laikrašty skelbiami ir 
žmonių skaitomi, vadinasi, 
žmonės žino kas yra veikia
ma. Po penkių metų sulauk
sime Naujienų 50 metų su
kaktį—auksinį jubiliejų.

Kalbant apie jubiliejus, rei
kia paminėti ir apie save. Jau 
52 metai kai apleidau senąją 
gimtinę Rusiją, 49 metai gy
venu Cicero, Illinois. Aišku, 
po tiek metų likau atleistas 
iš darbo, tapau pensininku. 
Geras gyvenimas, nerupi dar-

Mahanoy City, Pa. — Ber- 
taininis SLA 211 kuopos su
sirinkimas įvyko balandžio 
5-tą dieną Humane Pire Co. 
patalpose. Narių susirinkime 
dalyvavo, kai sakoma, nei 
perdaugiausiai nei permačiau- 
siai. Susirinkimas buvo rim
tas pirmsėdžiaujant kuopos 
pirmininkui brol. Baranaus
kui.

Pradedant susirinkimą visi 
susirinkimo dalyviai atsistoji
mu ir tyla, pagerbė mirusį 
kuopos narį Tomą Kvederą. 
Velionis ^Tomas buvo jau se
nyvas rimto budo žmogus ir 
ilgametis SLA narys, iš Lie
tuvos paeinantis iš dzukijos. 
Gi rašant šiuos žodžius teko 
sužinoti, kad mirė kuopos na
rė Alena Klementavičienė, ir
gi jau sulaukus gyvenimo ru
dens. Lai jiems būna lengva 
ilsėtis Dėdės Šamo žemėje, 
kurią jie čia pribuvę pamylo 
ir joje ilgai gyveno.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
SLA sekretoriaus dr. M. J. 
Viniko, reikale steigimo sene
liams prieglaudos namo. Dau
gelis narių šiuo reikalu pasi
sakė ir visi kurie kalbėjo tai 
steigimui tokio namo buvo 
priešingi. Pagaliaus buvo nu
tarta, kad tokio namo ne
steigti, nes tam nėra reikalo 
ir nėra galimybių tokio namo 
išlaikymui.

Truputis geresnių žinių: 
šiame susirinkime įstojo į 
kuopą du nauji ir jauni na
riai, butena Petras Kapo, mo
kinys Lehigh University pa
imdamas $5,000.00 apdraudos 
ir jo sesutė Virginia Kapo, 
kuri baigia šiais metais Hjgh 
School mokslą paimdama 
$1,000.00 apdraudos. Šitie 
jaunuoliai yra visiems žino
mos smuikininkės Violet Moc- 
kaitytės-Kapo vaikai, o pp. 
Gegužių anūkai.

Finansų sekretorius A. Ra-' 
manauskas perskaitė šių me
tų trijų pirmutinių mėnesių 
finansines atskaitas, kas pa
rodo, kad per tuos tris mė
nesius pajamų buvo $1,703.38. 
Centrui pasiųsta $1,668.94. 
Kitos kuopos išlaidos buvo se
kančios : Finansų sekretoriui 
A. Ramanauskui už 1958 me
tus $40.00, iždininkui S. Ge
gužiui už 1958 metus $1.00. 
Sekretoriams: A. Ramanaus
kui trijų mėnesių išlaidos 
$6.00 ir J. Gegužytci-žalonie- 
nei $3.00, randa už svetainę 
už 6 mėnesius $12.00. Reiškia 
daug pinigų įėjo, bet dar dau
giau išėjo per tuos tris mėne
sius.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
SLA pirmos apskrities sekre
torės J. Gegužytės-žalonienės 
su pranešimu ir kvietimu da
lyvauti apskrities suvažiavi
me, kuris įvyks šių metų ba
landžio mėnesio 26-tą dieną

bo skambutis. Visa bėda tik 
tame, kad laikas bėga nesu
stodamas ir nejučiomis retina 
senąją kartą. Kitaip ir būti 
negali, senesnieji atliko savo
ir važiuoja amžinam poilsiui. 
Ką aš sukuriau per tuos gra
žius 52 metus? Neturiu ir ne
turėjau didelių mūrinių na
mų bei gražaus automobi- 
liaus, nes per visus tuos ilgus 
metus dirbau kitiems—-visuo
menei ir to nesigailiu. Be to, 
aš turiu vertesnį turtą negu 
dideli muro namai ir brangus 
automobilius: du sūnūs, dvi 
dukras gerai išmokslintus. O 
koks malonumas turėti anū
kes, jos su šypsena ir džiaug
smu sutinka senelį. Jos daž
nai susitikę sako: Seneli, 
ateik ir buk pas mus per nak
tį.

Na, Naujienų jubiliejus čia 
pat, kelsime taures ir lauksi
me auksinio jubiliejaus. Kas 
bus po 45 metų, tai ne mano 
reikalas.

K. P. Deveikis.

Susivienijimo 211 Kuopos Veikla
Eąston, Pa. Po apkalbėjimo 
buvo nutarta suvažiavime da
lyvauti ir išrinkta atitinka
mas skaičius delegatų. Musų 
211-ta kuopa visuomet ap
skrities suvažiavimuose daly
vauja ir ‘prisideda prie tos 
veiklos, kuri musų organizaci
jai yra ne tik pageidaujama, 
bet reikalinga.

Tikimės, kad šie metai kai 
kuopai taip ir visam Susivie
nijimui bus sekmingesni. Tu
rint gražią pradžią prirašyme 
naujų narių turėkim vilties, 
kad sekami mėnesiai pralenks 
praeitą mėnesį, o tą galėsime 
atsiekti, jei tik kiekvienas iš 
musų pasistengsime daugiau 
padirbėti.

Šiems metams kuopos val
dyba susideda iš sekančių na
rių: B. Baranauskas pirmi
ninkas, M. Abramavičius vice 
pirmininkas, J. Gegužytė-ža- 
lonienė užrašų sekretorė, A. 
Ramanauskas finansų sekre
torius, S. Gegužis iždininkas, 
J. Pangonis ir S. Kuržinskas 
iždo globėjai, J. Dumkus mar
šalka, I. Petrušauskienė ir O. 
Žėglienė pinigų rinkėjos, dr. 
C. S. Burke (Lukšys) dakta
ras kvotėjas, A. Ramanaus
kas organizatorius, S. Gegu
žis korespondentas.

Šia proga prašau narius 
lankyti kuopos susirinkimus, 
nes tas yra gražų ir naudin
ga. Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks gegužės 3-čią 
dieną priprastoje vietoje ir 
priprastu laiku. Susirinkime 
visi. Korespondentas.

Philadelphia, Pa.

SLA 135 KUOPOS 
susirinkimas bus Lietuvių 
Muzikos Svetainėje, A'lleghe- 
ny Avenue ir Richmond St., 
sekmadienį, gegužės mėn. 3 
dieną, 2 valandą po pietų.

Artinasi musų organizaci
jos seimas, kuris bus neperto- 
liausia nuo musų miesto, Pitt- 
sburgh, Pa. Kuomi musų kuo
pa galės seime pasigirti, ge
rai pasirodyti ? Apsileidimu, 
nuosmukiu? Tikrai to užsitar
nausime, jei musų kuopos pa
jėgesni nariai ir narės, nepa
sistengs prie kuopos prirašyti 
bent po vieną narį. Tai priva
lumas tenka visiems SLA na
riams ir narėms atlikti.

Priklausyti vien prie orga
nizacijos ir mokėti mokes
čius, kad vėliaus, reikalui 
esant, gauti ligoje pašalpą, 
pomirtinę ar kitokią naudą iš 
jos gauti, paliekant visos or
ganizacijos reikalus nešti vien 
tik centro ir kuopų valdy
boms, nėra geras narių elgę
sis.

Susivienijimas nėra komer
cinė apdraudos kompanija,

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES

Sveikatos skyrius
Šį skyrių, Skiltą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

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

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

tų kūdikis.
Nuo tokio žaidimo valgant jis daro

si vis nervingesnis, reikalauja būti bo- 
vi namas, bet nesu valgo daugiau, apeti
tas negerėja.

Dar būna vienas negeras įpratimas, 
pertraukti maitinimą ir bėgioti aplink 
stalą, o pažaidžius, vėl grįžti prie stalo. 
Jeigu tėvai leis jam vieną, antrą kartą 
taip daryti, tai jis įpranta, nesėdi 
miai, kolei užbaigs valgyli, bet ieško 
m a 1 on ūmo, beg i < xl amas.

Antrais metais kūdikio skonis

la
ša u

nes
yra

yra 
tiek išsivystęs, kad jam reikalingas mai
sto įvairumas ir skonio įvairumas, kas 
žadina jo norą valgyti. Maisto išvaizda 
turi nemažą įtaką apetitui; ypač jo pa
gaminimas, pagražinimas, nuteikia gerai 
vaiką; pav. Saločių ar kitų daržovių pa
puošimas riešutūkais, migdolais, razin- 
komis, iššaukia didelį džiaugsmą ir norą 
valgyli. Bet kūdikis neturi įprasti rei
kalauti tik tokį maistą, kuris jam patin
ka, jis privalo valgyti visą, kas paduota 
jam.

Todėl nevysfykim jo ypatingų norų 
ir kaprizų. Nesakykim jam, kad gami
nome pagal jo skonį, kad jis n (‘mėgsta 
tokio ar kito maisto. Ir šitam amžiuje, 
antrais, trečiais metais, vaikas turi įpra
sti maitintis nustatytu laiku, kurio turi 
ir tėvai prisilaikyti. Užtenka valgyti 3 
pamatinius valgius, o ketvirtą karią vai
kas gauna vaisius ir pyragaitį. Kas lie
čia skysčius, jam užtenka litro pieno 
dienai (2 stiklines) ir kiek vandens, ar
ba vaisių sulčių, valgymo metu. Jeigu 
jis gauna pakankamai daržovių ir vaisių 
du kart į dieną — tai jis nejaučia troš
kulio, jis turi pakankamai skvsčių.

Perdidelis skysčių vartojimas maži- 
atsparumą. Deja, 

kramto, ryja ką
na apetitą ir kūno 
yra šeinių, kur vaikai 
nors visą dieną, ypač saldumynus. Tai 
yra didelė klaida, nes 
atima norą valgyti maistą, pagamintą ir 
paduotą 
maitina 
siškai.

mažina, ar visai

laiku. Pasekmėje to jisai ne'ii- 
pakankamąi, arba tik vienpu-

(Bus daugiau)

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)
VYKESNIO KŪDIKIO MAI

TINIMO DĖSNIAI

Kūdikis maitintas motinos
pervedamas į tirštą maistą, jau nuo 
mėn. amžiaus, 
vėliau 2 košeles 
virių kepenukų, o moters pieną

pienu 
3-jų 

Jis gauna viena košele, 4, 4 7

iš daržovių ir pratrintų
3 kar

tus dienoje, Faktinai čia yra nujunki- 
mo pradžia, o užbaigti nujunkti reiktų 
6-8 mėn. amžiuje. Motinos pieną pakei
čiama karvės pienu du kart dienoje ir 
duodama 3 košeles nepieniškas. Dirbti
nai maitintas kūdikis vedamas taip pat 
į košeles, o pieną, kurį gere pradžioje iš 
buteliuko, turi gauti kiek galima anks
čiau iš puodelio, košės šaukščiukais.

Kūdikis taip įpranta prie buteliuko 
su speneliu, jį pamyli, kad sunku būna 
nupratinti, jeigu tas užsitęs iki metų, 
tai jis atsisako gerti iš puodelio, bėgioja, 
laikydamas buteliuką burboje visą lai
ką, bijodamas, kad jam jo neatimtų. To
dėl tenka pratinti jį anksti valgyti 
šaukščiuku ir gerti iš puodelio.

Antrais metais pratinkim kūdikį 
prie kietesnio maisto, o antrų metų ga
le, kuomet jis turi 20 dantukų, gab val
gyti suaugusių maistą. Jmi metų gale, 
tuo labiau antrais metais, reikia- sodinti 
kūdiki prie mažo staliuko, arti tėvų. 
Maitintas šaukščiuku jis panori pats 
maitintis. Pirmieji mėginimai yra sun
kus, jis nepakliuna burnon, palieja, ap
sipila koše. Bet nętrukdykim jam, 
tas sudaro didelį patenkinimą ir 
naujas patyrimas ir savarankiškumas, 
kurį jis mėgsta ii* kuris padeda' jam vys
tytis. Valgio metu nereikia žaisti, rody
ti vis naujus daiktus, dainuoti, bovyti 
muzika, radio, pasakomis; kaip tą .nere
tai daro motinos ir tuo laiku kiša sku
biai maistą burnon, kad daugiau valgy
tų. Jos nenori suprasti, kad šitam am
žiuje jis valgo mažiau, jam reikia ma
žiau maisto ir jis yra liesesnis, negu me-

kurios apmokami darbininkai- 
agentai, jei sveikatos turi, 
gali dirbti jieškant naujų na
rių dieną ir naktį, kas padau
gina jo uždarbį. SLA tokių 
apmokamų agentų neturi, ir 
prie esamos fratemalės tvar
kos, jų negali turėti. Kiekvie
nas SLA pajėgus narys ir na
rė turi tapti patys tais agen
tais gauti naujų narių, kad 
palaikyti gerame ir tvirtame 
stovyje musų brolišką ben
druomeninę organizaciją dau
geliui metų. Už naujų narių 
prirašymą SLA Centras tin
kamai apmoka.

Šia proga turiu malonumo 
SLA didžiai šeimai pranešti, 
kad prie musų kuopos prisi
rašė du nauji naujakuriai dr. 
Albinas Šmulkštys ir Rima 
Elena Buinyte.

Z. Jankauskas,
Finansų sekr.-organiz.

SLA 4-tos Apskrities 
Banketo Aprašymo 

Papildymas

Šių metų kovo pirmą die
ną Hartford, Conn. įvyko Su
sivienijimo ketvirtosios ap
skrities banketas atžymėji- 
mui apskrities gyvavimo 45 
metų sukaktį. Tą banketą aš 
aprašiau Tėvynėje pa^al savo 
geriausį supratimą ir kaip jis 
man atrodė. Tačiau taip dau
gelio svečių ir eilės kalbėtojų 
negalėjau' visus kalbėjusius įsi- 
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tčmyt ir juos paminėt banke
to aprašyme. Dabar man da
roma pastabos, kad aš aplei
dau Alenos Devenienės vardą, 
kuri buvo kviesta kaipo prin- 
cipialė kalbėtoja ir pasakė 
kalbą ragindama sugrįžus į 
namus dirbti Susivienijimui.

Taigi dabar tą įvykusią ne
malonią klaidą, kuri įvyko ne 
iš mano blogo noro, atitai
sau, arba, teisingiau sakant, 
papildau savo tilpusį Tėvynė
je banketo aprašymą paminė
damas Alenos Devenienės var
dą.

SLA 4-tos Apskr. Koresp.

Aliquippa, Pa.
Pranešimas SLA 247 Kuo

pos Nariams

SLA 247 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks balandžio 
mėn. 25 dieną,-šeštadienį, 6 
valandą vakare, pas draugus 
Einikius.

Visi kuopos nariai ir narės 
prašomi būtinai dalyvauti šia
me susirinkime, nes yra pri
siųstas laiškas iš centro rei
kale steigimo poilsio namų, 
tai turėsime apsvarstyti ir 
nubalsuoti ar pritariam namų 
steigimui. Taip pat prisiųstas 
laiškas iš trečios apskrities, 
kuriame prašo kuopą prisiųsti 
delegatą į apskrities suvažia
vimą balandžio 26 dieną, 
Pittsburgh, Pa.

v •

v •

Randasi ir daugiau reikalų 
aptarimui ir išsprendimui.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

Miami, Florida

SLA 44 KUOPOS 
susirinkimas šaukiamas gegu
žės mėn. 2 dieną, 7:30 valan
dą vakare, Lietuvių Klube.

Visi kuopos nariai kviečia
mi dalyvauti šiame susirinki
me, ‘nes bus aptariamas ir 
balsuojamas SLA poilsio na
mo steigimo reikalas, tad visų 
kuopos narių pareiga būti su
sirinkime ir balsavimo budu 
pareikšti savo pritarimą ar 
nepritarimą namų steigimui.

M. Aleksynas,
SLA 44 kuopos sekr.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje pirmosios apskrities su
važiavimas kviečiamas sek
madienį šių metų balandžio 
mėn. 26 dieną, Lithuanian 
American Citizen Club, 631 
Walnut Street, Easton, Pa. 
Pradžia pirmą valandą po pie
tų. Apskrities sekretorė pra
šo visas pirmosios apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti delegatus ir prisiųsti 
suvažiaviman.
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A. Grigaitis

Grigo Sode Vaidenasi
(Tęsinys)

—Išskdptuosim buroką, padarysime 
skyles akims, nosiai, burnai, vidun įstaty- 
sim žvakgalį ir pastatysim šalia kelio. At
rodys it giltinė.

—Jonai, gerai sugalvojai, bet butų ge
riau, jei šią giltinę pakabintumėm k^lio vi
dury,—pridėjo Vincelis.

—-Kelio vidury ?
—Taip, Jonai, kelio vidury,—patvirti

no jo draugas.—Pratieskim tarp jūsų ir 
musų sodo virvagalį, ant jo pakarkim gil
tinę.

—Tai puiku, Vincai. O prie giltinės 
iš abiejų pusių prisekim po virvutę. Kai 
tu trauksi—giltinė slinks jūsų sodo link, 
o kai aš trauksiu—ji slinks musų sodo 
link. Atrodys giltinė kybo ir vaikšto ore.

Abu vaikai nudžiugo savo išmislu ir, 
ilgai nelaukus, giltinė buvo padaryta ir, su
temus, kelio vidury" pastatyta.

Rudens vakaro rūke giltinės žvakgalis 
švietė silpnai, bet kiekvienas jau iš tolo 
galėjo pastebėti šią keistą šviesą.

Vincas ir jo kaimynas buvo patėnkinti 
rengiama išdaiga, bet jiedu visai nepagal
vojo, jog jų pokšto pasekmės gali būti la
bai liūdnos—arkliai pasibaidys, apvers ve
žimą, kas koją, kas ranką nusilaųš.

Tiesa, žmonės sako, nėra gero be blo
go.

Štai girdėti atbilda ratai. Draugai gil
tinę patraukia į kelio vidurį. Arkliai, pa
matę keistą šviesą ore, pradeda prunkšti, 
baidytis. Pabudo ir užsnūdęs ratuose ve-

j žėjas. Tpru, tpru . . .
i Vežimas nuipyškėjo <pro giltinę, neša- 
I mas išsigandusių arklių.

Ir vėl girdisi atvažiuojančių garsus 
klegesys. Arklių nerimavimas priverčia 
važiuojančius nutilti.

Pamatęs ore raudondant'į tuojau ir 
girtas protas prablaivėja.

—Jėzau, Marija, Jųozupai šventas! 
Gelbėk!—šaukia vežime moteriškė pilnu 
balsu. Kitos dvi moterėlės, susigraudinu
sios dėl nugertos V. degtinės, klykia:

—Dievuli, gelbėk! Visi šventieji, gel
bėkite! Grigo sode velnias . . .

—Jonai, laikyk arklius,—šaukia vienas 
iš važiuojančių.—Po perkūnų . . . Rup . . .

—Prisilakėte, besarmačiai, dabar vel
niai . . .

Iš ratų pasipylė ugnis ir dingo nakties 
tamsumoj.

Dar vienas kitas begrįžtąs iš Martyno 
turgaus pralėkė pro kabančią ore šmėklą. 
Girdėjosi šventųjų, velnių vardai, kolioji- 
masi, keiksmai.

Ir nuo to laiko pasklido gandas, jog 
Grigo sodo kampe vaidenasi. Daugel kas, 
važiuotas ar pėsčias, nakties tamsoj Grigo 
sode matė šviesas, girdėjo dejavinius, cy
pimus, unkštimus, šukavimus ir panašiai. 
Žinoma, tai vis velnių darbas.

Dėl vaidinimosi Grigo sode žmonės bu
vo nevienodos nuomonės. Štai paklausyki
te, ką pasakojo vieną vakarą Lankų kar- 
čiamoj Rašalas.

Tą vakarą karčiam o j (o prie karčia-

mos buvo krautuvėlė) vieni pirkosi tabako, 
kiti žibalo, treti degtukų ir panašiai. '

Aplink vieną stalą sėdėjo keletas vy
rų, pasistatę ant stalo sorokiną, girkšnojo 
arielką ir kalbėjo įvairiais klausimais. Ne
tyčia užkliuvo už velnių Grigo sode. Tik 
staiga Rašalas, kuris jau buvo įraudęs, 
trenkė kumštini ir pridėjo šiame atvejyje 
mėgiamą savo priedą—džir. . . . ,

—Jus nežinote, aš viską žinau,—šuk
telėjo Rašalas.

—Jei tu žinai, tai kalbėk,—pridėjo vie
nas iš dalyvių.

—Žinoma, kad aš viską žinau. Aš 
trejus metus Griguos bernavau. Grigo so
de ne velnias įsiveisė, o Grigo aitvaras va
karais sodo kampe į klevą nutupia pašū
kauti.

—Rašalai, ar tu matei Grigo tą ait
varą?—užklausė antras iš gėrikų.

—Aš ne Rašalas, o Rasalavičius,—ir, 
kumštim rėždamas į stalą, it, rodos, ant
spaudą prispausdamas, iškošė pro dantis: 
—džiw . . .

Tais laikais šimtamargiai pradėjo po- 
ninti savo pavardes: Akmenukas virto Ka
minsku, Vabalas Žukausku, Vingilis Vin- 
giliavičium.

—Vyručiai,—pastebėjo tretysis gėri
kas,—Rašalas šliachetno kraujo, tad, žino
ma, ir pavardė turi būti poniška. f

Visi pradėjo juoktis.
—Nėra ko juoktis. Mano tėvas Ka- 

raklės dvare buvo vežiku ir lenkiškai šne
kėjo. Suprantate dabar.

—Gerai, gerai, Vincai, papasakok apie 
Grigo aitvarą.

Rašalas mauktelėjo stikliuką ir pra
dėjo pasakoti.

—'Kai aš bernavau Griguose, būdavo

šeimininkė priešpiečiams ar pavakariams į 
laukus atnešdavo didžiulį duobenį ar bly
nų, ar pautienės, ar traškintų lašinių su 
cibulių laiškais. Tai, žinote, iš to paties 
duobenio šerdavo ir savo aitvarą, šeimynai 
sugulus. Pilną pautienės duobenį šis pad- 
la krokosas surydavo. O vieton pautienės, 
aitvaras prikrėsdavo pilną duobenį sidab
rinių.

Karčiamoj beesą pradėjo juoktis, kva
toti.

—Nėra ko juoktis,—užsigavo pasako
tojas.—Aš pats mačiau aitvarą savo aki
mis.

—Tylėkit, vyručiai, lai pasakoja,— 
pradėjo raminti besijuokiančius vienas iš 
dalyvių.—Tęsk, Vincai,—tas pats padrąsi
no Rašalą.

—Kartą sekmadienį, grįžęs iš bažny
čios,—tęsė toliau Rašalas,—sakau eisiu į 
kluoną pamiegoti: ten vėsiau, nei klėtaitėj. 
Ir žinote, aš tik į kluoną, o kluone ant pan
to, it paukštis sparnais plasnodamas, plaz
dena ir it dejuoja. Aš pakeliu galvą, ogi 
liepsnos liežuviai iš jo koserės. Supranta
te, jog tai aitvaro butą. Aš bėgt iš kluo
no, o aitvaras . . ru, kvatoti. ...

—Vincai, turbut buvai girtas,—paste
bėjo kažkas.

—Gal ir nugėręs buvau, bet Grigo ait
varą mačiau.

Keičiasi laikai, keičiasi žmonės, keičia
si protas, keičiasi žmonių širdis.

Ar dar čia seniai (Grigo sode) sviete 
klaidžiojo velniai, raganos, raudondančiai, 
žaliadančiai, susimetę ugnelės, įvairus vai
duokliai, ar kitos baisenybės vakarais, nak
timis gąsdindami žmones.

Praėjo senoji gadynė, pranyko velniai 
ir Grigo sode išsiveisė vaiduokliai. Vieton

PAVASARIS

Jau pavasaris atėjo, 
Sniegu pila jievos, 
Lyguma laukų žaliuoja, 
Kvapiai žydi pievos.

Pina debesis karbatkos,
Upės — mėlynuoja, 
Kaimyniniam beržely
Gegutė kukuoja.

Tu, gegute-burtininke,
Kol miške sėdėsi, 
Atskaityk man kiek metelių 
Dar neištekėsiu.

Paslaptingieji šešėliai
Žaliam miške gula,
Laikas bėga... laikas verpia 
Vasarišką siūlą.

Vai tu, krašte mano, krašte, 
Tu mano linksmybė, 
Dėl tavęs nepagailėčiau 
Atiduot gyvybę.

Sofija Ambrazevičiene.
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Minėjime, Pittsburgh, Pa.

Šiemet jau minime 41-mąją 
Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
atstatymo sukaktį, nors pati 
tauta išgyvena okupaciją jau 
19-tuosius metus. Šie minėji
mai turi ypatingos ir toli sie
kiančios reikšmės. Apart su
kėlimo reikiamų lėšų, yra dar 
stipresnis ir aukštesnis tiks
las.

Šie minėjimai privalo žadin
ti meilę gimtajam kraštui, 
kelti jau kiek prisnūdusią 
dvasią tam aukštajam idealui 
— Lietuvos laisvinimui ir 
stiprinti nepa'lužtantį ryžtin
gumą lietuvybę Išlaikyti bei 
ją ugdyti visoje išeivijoje. Tu
rime aiškiai suprasti, kad vien 
tik skirta medžiagine auka 
dar neišperkame lietuviškos 
pareigos. Nors pinigas reika
lingas, tačiau turime jausti, 
kad ne viskas perkama pini
go kaina. Yra nepalyginamai 
reikšmingesnių vertybių, be 
kurių ir pinigas ir visa kita 
pranyksta kaip durnai. Tos 
didžiosios vertybės yra meilė 
savajam kraštui. Ko gi ver
tos musų gražios kalbos, gau
sios aukos ir didieji darbai, 
jei musų širdyse užgeso Lie
tuvos meilė. Juk tėvynės mei
lė yra viena iš aukščiausių 
žmogaus gyvenimo apraiškų.

Minėdami Lietuvos ‘Nepri
klausomybės atstatymą, pri
valome nukreipti ypatingą dė
mesį (juo daugiau sukaupti 
tos kilniosios meilės ir nepa
laužiamo ryžto būti visą laiką 
ištikimais tam idealui, jam 
dirbti su pasišventimu ir nie
kuomet nepasiduoti tinginiui 
ar pagundai pasitraukti. Jei 
mes išsiugdysime tą meilę, tai 
pasijume dvasiniai žymiai su
stiprėję ir minėjimais pasiekę 
viso tikslo.

Jei kartais tėvynės meilė 
pradeda užsnūsti, tai ją paža
dinsime mintimis nusikėlė į 
musų gimtąjį kraštą, kuria
me musų broliai ir sesės jau 
19 'metai vargą neša, skurdą 
kenčia, baimėje gyvena ir be 
atodairos likviduojami. Gi tuo 
tarpu jie neturi nė mažiau
sios galimybės pasipriešinti, 
jau nebekalbant apie jokį iš
silaisvinimą. Jie visi uždaryti 
didžiuliame kalėjime, iš ku
rio jie žiuri į mus ir su pa
sitikėjimu laukia išlaisvinimo 
valandos. Argi mes gyvenda
mi laisvame krašte ir praban
goje, anot ^Kudirkos, dėl auk
so trupinio ir gardaus valgio

šaukšto, neišgirsime jų de
juojančio balso? Argi tai ne 
musų šventa pareiga viskuo 
aukotis, kad išlaisvinimo va
landą priartintume? Argi kas 
pagirtų prasisiekusį sūnų, ne
norintį padėti vargą kenčian
čiai ir alkstančiai motutei? 
Aiškų atsakymą rasime pa
žvelgę į savo širdį ir sąžinę.

Jau nuo seniai spaudoje, 
susirinkimuose ir privačiai 
garsiai linksniuojama vieny
bės stoka. Ji šaukiama ir jieš- 
koma tarsi k kokis pamestas 
daiktas. O tuo tarpu jos kaip 
nėra, taip nėra ir šitokiais 
šauksmais vargiai kada ją 
parsikviesime. Prisiklausius tų 
dirbtinių šauksmų, o ypač 
jiems dar įtikėjus, susidaro 
neišvengiąmas įspūdis, kad 
mes ištikrųjų virtome senų 
gadynių primityviais gyviais, 
nepakenčiame kitaip galvo
jančių ir visiškai su jais ne- 
besusikalbame. Vadinas išei
tų, kad pas mus nebeliko nė 
kultūringo žmogaus požymių, 
nė bendro jausmo kaip vienos 
tautos žmonės.

Kad mums vienybės reikia 
ir be jos neapsieisime ben
driems darbams ir uždavi
niams, tai neginčyjąma tiesa. 
Tikslesniam išsiaiškinimui pa
žiūrėkime į tikrovę iš arčiau. 
Argi gyvenime mes jau tokie 
blogi niekadėjai ir ar išviso 
pas mus nebeliko tos jieško- 
mos vienybės? Kai kalbama 
apie vienybę, tai pirmiausia 
reikėtų išsiaiškinti kas tikru
moje yra ta vienybė ir kokios 
siekiame. Tuomet klausimas 
atsistotų aiškioje šviesoje ir 
ją butų galima pamatyti tik
ruose rūbuose, o ne migla ap
gaubtą.

Pažvelgus į patį gyvenimą 
rasime aiškesnį vaizdą ir tik
resnį atsakymą. Turime mažų 
ir didelių organizacijų, sėk
mingai išgyvenusių desėtkus 
metų. Pvz. SLA jau įžengęs 
į aštuntą desėtką metų, o 
vienok į jas sutelpa įvairių 
pažiūrų ir įsitikinimų žmonės 
ir visą laiką broliškai sugy
vena. ALT, kurioje rasime 
žmonių skirtingais įsitikini
mais ir -pažiūromis nuo vieno 
krašto iki kito, o vienok jau 
per 18 metų vieningai išvarė 
plačią ir reikšmingą Lietuvos 
laisvinimo vagą ir vis apjun
gia platesnius sluogsnius. 
BALF, — jo patsai užvadini- 
mas, bendras — kaip tik reiš

kia tą nelemtai linksniuoja
mą vienybę. Lietuvių Ben
druomenėje juk visiems du
rys atdaros ir joje visi laiko
mi kaip tikrieji sūnus. Ar šie 
neginčyjami faktai nereiškia 
platesne prasme musų vie
nybės buvimą? Kiek rasime 
lietuvių, kurie vienaip ar ki
taip nesijungtų ir nesisielotų 
Lietuvos laisvinimo pastango
se ir išlaikymui lietuvybės iš
eivijoje? Tokių dar nešiu už
tikęs nė vieno, nebent laiky
sime tik tuos, kurie išsižadė
jo savo motinos Lietuvos gi
miningo kraujo. Pagalios, čia 
ir kitur šimtais skaitlingi mi
nėjimai sutelkianti įvairių pa
žiūrų ir įsitikinimų žmonės ar 
ne aiškiai ir širdingai demon
struoja musų visuomenės vie
ningumo idėją ir principą ? 
Vos tik prieš kelias savaites 
Vatikano nepateisinamas Lie
tuvos pasiuntinybės kaip ne
priklausomybės simbolio ne- 
bepripažinimas ar nesukėlė 
ant kojų žaibo greitumu visą 
musų išeiviją jautriai ir vie
ningai pareiškiant -smarkų pa
sipriešinimą ? Šitokį lietuvių 
išeivijos spontanišką sąjūdį 
reikia laikyti ne tik jautriu 
pasireiškimu prieš smūgį Lie
tuvos bylai, bet tuo pačiu aiš
kiu ir nesugriaunamu įrody
mu lietuvių vieningumo. Iš 
paties gyvenimo veiksmų iš
plaukiant nebus su tiesa pra
silenkta pasakius, kad musų 
širdyse tikrai yra gili vieny
bė dideliems darbams ir už
daviniams. O musų parti
niai pasiskirstymai ir nekuriu 
žmonių asmeninės užgaidos 
bei ambicijos lieka taip smul
kus ir nereikalingi, kad jie 
nustoja bet kokio rimtesnio 
dėmesio musų viešame lietu
viškame gyvenime išeivijoje.

(Bus daugiau)

lys, dabartinis kuopos dakta
ras kvotėjas, d-rė Surantienė 
įr jos vyras ekonomistas S. 
.Surantas, agrikulturistai ag
ronomai ir keletas kitų pasie
kusių aukštesnius mokslus.

Praeitame kuopos susirin
kime, užbaigus bėkančius rei
kalus, dr. V. Plioplys davė la
bai naudingų sveikatai pata
rimų, narių buvo susirinku
sių daug ir visiems patiko. Iš 
kuklaus susirinkimo kuopa 
padarė finansinio pelno, o na
riai sveikatingumo. Musų šei
mininkės ponios Savickienė ir 
Labuskienė pagamino užkan
dį, o Justinas Bubelis pavai
šino su gėrimais.

Praeitame susirinkime kuo
pa ir vėl nutarė turėti pas
kaitą sveikatos reikaluose. 
D-rė Surantienė pažadėjo pri
rengti prelekciją, kuri bus 
skaitoma sekmadienį, gegužės

mėn. 3 dieną tuoj po kuopos 
susirinkimo. Kuopa kviečia vi
sus narius ir kitus lietuvius 
ateiti į Lietuvių Klubo mažą
ją salę pasiklausyti pamokų.

Veikiančioji komisiją, pla
nuoja surengti linksmą išva- 
žiavimą-ipikniką.^ Plačiau apie 
tai bus prapc'šta Tėvynėje.

J. Bacevičius, 
Korespondentas.

New Haven, Conn.
SI.A 142 Kuopos Narių 

Dėmesiui

SLA 142 kuopos laikytame 
mėnesiniame susirinkime š. 
m. balandžio mėn. 5 dieną bu
vo perskaitytas laiškas nuo 
centrinio sekretoriaus dr. M. 
J. Viniko, kuriame pageidau
jama, kad kuopos nariai pa

/

Rockford, Illinois
Nors Musų SLA 77 Kuopa 

Sena, Bet Darbe Jauna

Musų Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 77 kuopoje 
dauguma narių senesnio am
žiaus, 'bet jie daug dirba savo 
organizacijai, ir šiandien pas 
juos yra geri norai ir jauna 
dvasia. Jie ir dabar, kaip ir 
jauni būdami, pasiryžę kelti 
SLA garbę savo kuopai randa 
gerų sumanymų, nors ir ži
laplaukiai nariai ir narės, ta
čiau dirbti neatsisako kuopos 
parengimuose. Į musų kuopą 
įtraukti visi žymieji lietuviai: 
dr. Bulotoff, buvęs kuopos 
daktaras kvotėjas, dr. Pliop-

jų pavasario vakarą klevo lapuose tik lakš- 
tingalė savo meilės dainą dainuoja.

Bėga laikai, bėga žmonės it patrakę, 
savo laimės ieškodami. Žmonės pravėrė 
akis, apsidairė anlink, pažiurėjo į tolumą, 
į dangaus mėlynę, į saulę ir tarė:—'Kaip 
gražus šis pasaulis! Mes norime džiaug
tis gyvenimu, kaip ir išrinktieji.

Atsirado demokratizmas, socializmas, 
fašizmas, o nekurie šoktelėjo į tolimą at
eitį. . . .

Žmonės šuoliais ritasi pirmyn į svajo
tąją laimę.

reikštų savo nuomones kas- 
link steigimo SLA nariams 
seneliams namo.

Kadangi šis klausimas yra 
reikalingas rimtesnio apgal
vojimo, ir kadangi į šį susi
rinkimą neperdaugiausia na
rių atsilankė, tad buvo nutar
ta į sekantį susirinkimą su
kviesti kiek galima daugiau 
narių pasiruošusių svarstyti 
šį ilgai besitęsiantį, klausimą.

Taigi kiekvienas šios kuo
pos narys yra kviečiamas bū
tinai pribūti į susirinkimą, 
kuris įvyks gegužės 3 dieną, 
243 Pront Street, antrą va
landą po pietų. J. D.

Shenandoah, Pa.
ŠIA 23 Kuopos Nariams 

Pranešimas

SLA 23 kuopos mėnesinis

susirinkimas bus laikomas ge
gužės mėn. 3 dieną, 216 N. 
Main Street. Susirinkimai bus 
toj pačioj vietoj, tik pusę va
landos anksčiau.

Praeitam kuopos susirinki
me finansų sekretorius pra
nešė, kad jo apylinkėje gyve
nanti nariai reikalauja, kad 
susirinkimai butų pradėti 

• anksčiau, tai susirinkimas nu
balsavo ir patenkino sekreto
rių.

Todėl dabar pranešu, kad 
mėnesiniai mokesčiai bus pra
dėti imti nuo 12 valandos, o 
susirinkimas prasidės pusę 
valandos anksčiau. ŠIA 23 
kuopos nariai prašomi šitai 
gerai įsitėmyti.

Valdyba kviečia 23 kuopos 
narius skaitlingai dalyvauti 
susirinkime.

Viktoras Visockis, 
SLA 23 kuopos koresp.

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 mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių men. $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 ąrba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325,00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvienų $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų į mėnesį už kiekvienų $1,000.00 apdr.

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. Galitė pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Aliiance 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 
apJeTSLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susi vieni jmą.

Vardas ir Pavardė Amžius Adresas

m., num. ir gatve
miestas_________

m., num. ir gatvė
miestas____ _—

(1)

(2)

(3)

>

m., num.

miestas

ir gatvė

, zona__, valstija___

--------------- --------------------......--------------1

, zona_ , valstija___

, zona valstija__

i

Rekomenduoja:

Vardas ir pavardė ir gatvė____________________________________

miestas------------- - ----------------- , zona____ , valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST 30th STREET, NEW YORK 1, N. Y.

, num.

/

#4, ■

4w iAc—i ii iii
i.'.--.. _________B
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Amerikos Lietuvių Veikla
I

New York, New York

Ruoškitės Lojalumo Paradui

Šių metų balandžio mėn. 25 
dieną (šeštadienį) New Yorke 
įvyksta lojalumo paradas, ku
riame, šalia įvairiausių tau
tybių, dalyvaus ir lietuviai. 
Lietuvių dalyvavimą organi
zuoja New Yorko Lietuvių 
Taryba. Tikimasi, kad šiais 
metais lietuvių dalyvavimas 
bus įspūdingas, nes dalyvauja 
du lietuvių veteranų postai, 
skautai, ateitininkai, neolitu- 
anai bei kiti organizuoti vie
netai. Lietuvių Taryba malo
niai kviečia visus lietuvius 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti, 
kad tuomi galėtumėm, galimai 
daugiau 
dėmesį, 
litinėje 
svarbu.

Prašoma rinktis 1 valandą 
po pietų prie 61 Street East 
į rytus nuo 5-th Avenue.

Rengėjai.

rengimuose, užtad jis yra vi
sų gerbiamas.

Jis yra vedęs su buvusio 
Susivienijimo nario ir plačiai 
žinomo visuomenės veikėjo- 
laikraštininko dukra Eugenija 
Širvydaite, ir gražiai išaugi
no sūnų Julių ir dukrą Aldo
ną. Aš linkiu sukaktuvininkui 
Moliui sveikatos, ilgo amžiaus 
ir energijos dirbti toliau įvai
riose organizacijose naudin
gus darbus lietuviams.

Koresp.

South Boston, Mass
Rengiamas Metinis Bau ketas

atkreipti amerikonų 
O tas dabartinėje po- 
padėtyje yra laba/ Lietu-

svetai-

dirba,

Erooklyn, New York
t . , ■ , ■ ......................... ..

Moterų Vienybės Jubilie
jinis Banketas

jau visiems žinoma, 
Vienybė rengia jubi- 
banketą atžymėjimui 

25 metų gyvavimo sukakčiai. 
Jis įvyks gegužės mėn. 
ną, Hotel Tovvers, 25 
Street, Brooklyne.

Visos narės ryžtingai 
kaip tos bitelės vasaros metu 
nešdamos medų į avilius, kad 
šis sidabrinis jubiliejus butų 
kogeriausiai surengtas ir su
teiktų visiems jame dalyvau
jantiems bičiuliams ir rėmė
jams kogeriausio malonumo, 
o rengėjas paskatintų ir to
liau dirbti labdarybės, kultū
ros ir lietuviams bei Lietuvai 
naudą nešančius darbus.

Bilietus iki balandžio 28 
dienai galima gauti pas Mrs. 
Helen V. Kulber, 317 — 84-th 
Street, Brooklyn 9, N. Y., ar
ba paskambinkite: EVergreen 
7-2089. Bilietų kaina vakarie
nei 10 dalerių; šokiams, kuric\ 
prasidės 9 valandą vakare, 
$2.50.

Nesivėluokit ir laiku atvy- 
kit vakarienei.

t>ar kartą kviečiu visus vie
tinius ir apylinkėse gyvenan
čius lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti Moterų Vienybės 
jubiliejiniame bankete ir link
smai praleisti laiką.

Iki pasimatymo bankete ge
gužės 3 dieną.

Kviečia Rengimo 
Komitetas per J. M.

Kaip 
Mcįterų 
liejinį

v •

3 die-
Clark

dirba,

Detroit, Michigan
Pagerbtas Povilas Molis

Prekybos Rūmai balandžio 
5 dieną suruošė gražų banke
tą pagerbimui savo nario Po
vilo Molio jo 70 metų amžiaus 
sukakties proga. Povilas Mo
lis yra žymus veikėjas, ilga
metis Susivienijimo narys, tai 
jis už savo ilgų metų veiklą 
įvairiose organizacijose tokio 
pagerbimo, kokį jam suruošė 
Prekybos Rūmai, pilnai užsi
tarnavo.

Šis kuklusis veikėjas, Povilas 
Molis, gimęs Lietuvoje tuo 
laiku, kada Lietuvą valdė ru
siškasis caras, 1889 metais 
gegužės mėnesio 16 dieną. į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes atvyko 1906 metais, tai 
yra tuoj po 1904-1905 metų 
revoliucijos. Jis, kaipo veik
lus ir gabus žmogus, Preky
bos Rūmuose ėjo įvairias pa
reigas valdyboje — pirminin
ko sekretoriaus ir vice pirmi
ninko. Nors yra užimtas savo 
biznio reikalais | nejudomų 
nuosavybių pardavimu ir ap- 
draudomis, tačiau suranda 
laiko dalyvauti įvairių orga
nizacijų susirinkimuose ir pa-

šeiniaus knyga.

Pulk. C. Malsie, tremtinių 
bičiulis, nori susirašinėti 
su lietuviais

C. 
lie- 
di-

Tremtinių bičiulis pulk. 
Malsie, buvęs Dillingeno 
tuvių tremtinių stovyklos 
rektorius ir didelis lietuvių
geradaris, nori pasikeisti laiš
kais su lietuviais, kurie gyve
no jo administr uojamose 
tremtinių stovyklose. Šiuo me
tu pulk. C. Malsie yra paraly
žiuotas ir' gyvena su šeima 
Los Angeles priemi e s t y j e, 
Norvvalk, Calif. Jo adresas 
šis: Mr. C. Malsie, 11414 
Claren, Norwalk, Calif.

Mc-

re-

. tr b v, y n a—
Lietuvių tautinių šokių gru

pė dalyvaus penktadienio va
kare programoje, gegužės 15 
dieną, 8 valandą vakare, to
dėl visi lietuviai prašomi gau
siai dalyvauti.

Fr. Žilionis.

jos vptras

gyvenęs

Vladislo-

Balandžio 24, 1959

Paieškojimai

Ona, 
Juozas 
Elena

sūnūs,

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys:

Kazlauskienč-Kuzmickaitč 
Jurgio duktė, jos vyras 
Kazlauskas, vaikai Juozas, 
ir Rože.

Kvietkauskas Jonas, Juozo
iš Kauno ir jo žmona Marija Jur- 
kelevičiutė-Kvietkauskienė.

Leonavičius Jurgis, žmona Sta
nislava, vaikai Alfonsas ir Leono
ra, gyveno Jersey City (N. J.?).

Miliauskaitč-Maskelienė Ganapa 
ir jos sesuo Miliauskaitė-Mieleška, 
Valerija, gim. Gudakiemio kaime, 
Merkinės vals., Vilniaiis rėdybos.

Monkevičienė-Kuzmickaitė, Jur
gio duktė, jos vyras Kazys Monke
vičius, vaikai Albinas' ir Pranė.

Nagis Pranas, Antano sūnūs, gi-

męs Biržų km., Gruzdžių vals., 
Šiaulių apskr.

Pakutkaitė-černiauskienė Agota, 
buv. Pasiukevičienė, ir 
Jurgis Černiauskas.

Pavalkis Kazimieras, 
Brooklyn, N. Y.

Purys Aleksandras ir
vas, Juozapo sūnus, gimę Ukmer
gės apskr., kyvenę Radvilišky.

Rekienė-Kuzmickaitė Elzbieta, 
Jurgio duktė, jos vyras Povilas 
Rėkus, valkai Edvardas ir Elena.

Riaubptė-Šukienč Lena, jos vyras 
Vladas Sukis, ir jos sesuo Irena 
Biausytė, Kazio dukterys, augusios 
Mišiunų kaime.

šimavičius Eugenijus, Jonas ir 
Vladas, Vlado sūnus, gyvenę Čika
goje.

Skirmontas Stasys, Stasio sūnūs, 
turėjo farmą gal New Jersey ar 
New Yorko valstijoje, pas jį vasa
rodavo giminaitis Jonas Vitartas.

Uredeckis Juozas, Mykolas ir 
Zigmas, Igno sūnus, kilę iš Rasei
nių apskr.

Venclovas Stanislovas, Mateušo 
sūnūs.

Algiminavičienč-Daukšaitė Ona.
Bulovas Silvestras, Antano sū

nūs.

čekanavičienė-Cikockytė Ona, ir 
jos sesuo Kulbinskienė-Cikockytė 
Marija.

Daukšaitė Ona, gyvenusi ’ Grand 
Raplds, Mich.

Diringis Jonas ir Jo sesuo Apo
lonija Diringaitė-Narbutlenė, jos 
vyras Stasys Narbutas, jų vaikai 
Stasys ir Olga.

Dirvanauskas Boleslovas ir Vla
das, ir Teklė Dirvanauskienė.

Grpbauskienč Pranciška, Kazio 
duktė, gyv. Kanadoje. —

Jakštas Antanas, nuo Sasnavos, 
buvęs Vokietijoje, Mucncheno sto
vykloje.

Jansunas Bronius
Uršulė Jansunicnės.

Kalibotas Antanas, 
Petras, iš Užuožerės 
čių vals.

Kaminskas Kazys,
gyvenęs Aukšt. Šančiuose,

Kersnaųskas Antanas, 
sūnūs.

Kilda Antanas.

Kiršgalvaitė-Lemeckienč
ir jos sesuo Kiršgalvaitė Ona.

Kulbinskienė-Cikockytė Marijona, 
ir jos sesuo čekanavičienč-Cikoc- 
kytė Ona.

Kuliešiutč Paulina, kilusi iš Kau
no.

"česte- 
An tanui

Apolonija, 
vaikai 
Jonas

ju

ir Leonora

Bronius
km., Anyks-

ir

ir

Jono sūnūs, 

Kaune. 
Julijono

Elzbieta

Lengvinas JPranciSkus, Fabijono 
sūnūs, žmona, du sūnus ir duktė.

Mažeika Stasys.
Motuzas Antanas, gyveno 

rio” mieste, giminaitis 
Kazakauskiui.

Narbutienė-Diringaitė 
vyras Stasps Narbutas,
Stasys ir Olga ir jos brolis 
Diringis.

Navickas AdLmas, gyveno 
torio” mieste, giminaitis 
Kazakauskiui.

Nekvedavičius Pranas (Nech- 
worth Frank), gyvenęs New Jer
sey.

Norreika Pranas, gyveno “Čestc- 
rio” mieste, giminaitis Antanui Ka
zakauskiui.

Survila Antanas, Vinco sūnūs, g. 
Kaune, 1908 m.

Tautkiene Teklė, kil. iš Vatušių 
km., Rietavo vals., Telšių apskr., 
vyras Juozas Tautkus, ir jų sūnus 
Juozas ir Petras.

Iieškomieji arba apie juos žinan- 
tieji maloniai prašomi %atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, \ 

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

"Čes- 
Antanui

Vietinė Lietuvių Socialde
mokratų Sąjungos 60 kuopa 
rengia metinį banketą sekma
dienį, 'balandžio mėn. 26 die
ną, 6 valandą vakare, 
vių Piliečių Draugijos 
nėję, South Bostone.

Rengėjai ryžtingai
kad banketas butų surengtas 
gerai ir atsilankiusieji butų 
patenkinti. Taipgi rengėjai 
kviečia vietinius ir apylinkė
se gyvenančius dalyvauti ban
kete. Socialdemokratų 60 kuo
pa visuomet surengia gražius 
banketus ir dalyviai būna pa
tenkinti, taip bus ir šiame 
bankete, tad iki pasimatymo 
balandžio 26 dieną socialde
mokratų metiniam bankete.

Koresp.

L. Valiūnas išrinktas 
Lac(rano valdybon

Dvidešimties tautybių 
publikonų organizacija (Los
Angeles County Repuiblican 
All American Nationality Co- 
uncil—Lacranc) savo meti
niame susirinkime pirminin
ku išrinko italą Blase Bonpa- 
ne, gi vienu iš vicepirmininkų 
— L. Valiuką. Lietuviams 
šioje organizacijoje atstovau
ja: A. Skirius, K. Lukšis 
L. Valiukas.

ir

Cleveland, Ohio

Bus Gražus Koncertas
\__________

Gegužės antrą dieną, šešta
dienį, rengiamas gražus kon
certas. Jis įvyks Slavenian 
Auditoriume, 6409 St. Clair 
Avenue. Pradžia 6:30 valan
dą vakare. Programą atliks 
jaunieji dainininkai, tad vie
tiniai ir apylinkėse gyvenanti 
lietuviai ir lietuvaitČs daly
vaukite šiame koncerte ir pa
siklausykite 
mos.

gražios progra-

pasibaigus, bus 
orkestrui gro- 

turiningas bufe-

Programai 
šokiai geram 
jant, veiks 
tas, tai dalyviai galės links
mai laiką praleisti besikalbė
dami su savo ne dažnai su
tinkamais draugais in pažįsta
mais. Taipgi balsavimo budu 
bus renkami geriausi daini
ninkai. Vietinis.

Los Angeles, Calif.

Reivydai
užsieninių radijo ir

Atlantic-

Daug lietuvių keliasi į 
į Kaliforniją

Į Kaliforniją keliasi vis 
daugiau lietuvių. Atvykę iš 
Rochester, N. Y., 
atidaro
televizijos prekybą.
Express-Import Lim. vedėjas 
K. Motušis numato netolimoj 
ateity atidaryti Los Angeles 
mieste savo įmonės skyrių. 
Los Angeles apylinkėse kurtis 
žada ir J. Ročkus, “Palangos” 
valgyklos Čikagoje ir motelio 
savininkas, kuris buvo su po
ra biznierių lietuvių atvykęs 
“apsidairyti”.

Dalyvavo vaidinime

Dainininkė Florence Kor- 
sak dalyvavo viename muzi
kiniame vaidinime telezijai.
Antanas Pauliukonis 
įsijungė į “Lietuvių Dienų” 
žurnalo kolektyvą

Antanas Pauliukonis, nese
niai persikėlęs gyventi iš Chi
cagos į Los Angeles, pradėjo 
dirbti
dyklojc ir įsijungė į žurnalo 
redakcinį kolektyvą.

Išleidžiama paskutinė 
Igno Šeiniaus knyga

Igno Šeiniaus apysakų kny
ga, vardu “Vyskupas ir vel
nias”, apie 300 pusi., išeis šį 
pavasarį. Apysakų knygą iš
leidžia “Lietuvių Dienų” lei
dykla. Tai bus paskutinė Igno

“Lietuvių Dienų” lei-

A.

Išrinkta nauja pavergtų 
Tautų komiteto valdyba

Pavergtų Tautų Komitetas 
(The American Committee 
for Freedom of Enslaved Na
tions) išrinko naują valdybą. 
Pirmininku išrinktas lenkas 
Butkiewicz, sekr. lenkas Dar- 
wan, vice pirmininkais
Skirius, dr. P. DeBalogh 
(vengras), V. Baltkajis (lat
vis), kasiu. B. Nurmsen (es
tas).

Lietuviams šiame komitete 
atstovauja ALT-bos Los An
geles skyrius. Kiekviena tau
tybė turi po tris atstovus. 
Lietuvių atstovai—Alg. Rau- 
linaitis, dr. G. Valančius ir A. 
Skirius. t kl.

Pittsburgh, Pa.

Tautiniii Grupių Paroda

lietuviai, 
atstovaujamos su tautiš- 

rubais, šokiais, daino- 
rankų darbais ir tautiš- 
valgiais. Visiems yra

Ateinančio mėnesio 15, 16 
ir 17 dienomis įvyks Pitts
burgho tautinių grupių paro
da Syra Mosąue svetainėje. 
Dalyvaus dvidešimts keturios 
tautos, jų tarpe ir 
bus 
kais 
mis, 
kais
verta pamatyti šią parodą.

Prašome iš anksto nusi
pirkti bilietą, kurio kaina yra 
$1.50. Bilietus galima nusi
pirkti šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonijoje, arba 
pas John Miller, telefono nu
meris: EV 1-3550, arba pas 
Marcellą Onaitis, Jutia Ale- 
shunas ir Antoinette Nauja
lis.

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Balandžio 18, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
AGNIEŠKA NAIMAN, 13 kp., Minersvillc, Pa., gi- 

muši sausio 21, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 1, 1923 m. Mirė vasario 27, 
1959 m. Velionės vaikams, Juliui ir Izabel Janu- 
laičiams, pomirtinės išmokėta_________________

URŠULE BRAZA1T1ENE, 38 kp., Brooklyn, N., gi
musi rugsėjo 22, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalių 3, 1929 m. Mirė kovo 19, 1959 
n}. Velionės vyrui, Vincui Brazaičiui, pomirti
nės išmokėta_________________________________

CHIARLES RAČKIUS, 77 kp., Rockford, III., gimęs 
gegužės 20, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gruodžio 1, 1929 m. Mirė vasario 23, 1959 
m. Velionio sesers dukteriai, Nellie Van Qua- 
tham, pomirtiiie^ išmokėta ___________________

MARE VAITEKUN1ENE, 187 'kp., New Philadelphia, 
Pa., gimusi gruodžio 7, 1883 m., Lietuvoije. Prie 
SLA prisirašė rugpiučio 4, 1910 m. Mirė kovo 
27, 1959 m. Velionės dukteriai, Birutha Gobcr, 
pomirtinės išmokėta _______________ _________

MAGDE VALENTKEVIČIENE, 116 kp., Maltby, Pa 
gimusi spalių 6, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 11, 1917 m. Mirė kovo 17, 1959 
m.. Velionės sunui, Joseph Wallace, pomirtinės 
išmokėta ------- ----------------------------------------- ------

URŠULE BUDVITIENE, Pav. ikp., New Y*mk, N. Y., 
gimusi gruodžio 8, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 6, 1921 m. Mirė kovo 9, 1959 m. 

Lith. R. C. Charities of America, Holly Family Vilią, 
pomirtinės išmokėta __________________________

TAMAS KVEtDERAS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., 
gimęs lapkričio 28, 1880 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gruodžio 4, 1918 m. Mirė kovo 31, 1959 
m. Velionio žmonai, Onai Kvederienei, pomirti
nės išmokėta ________________________________

JURGIS JUODELIS, 217 kp., Chicago, III., gimęs 
lapkričio 29, 1897 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė kovo 12, 1950 m. Mirė kovo 7, 1959 m. 
Velionio dukterims, Liudai ir Jūratei Juodelis, 
pomirtinės išmokėta __________________________

JONAS SABECKAS, 285 kp., Lindcn, N. J., gimęs 
gegužės 8, 1895 m., Batakiuose, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 11, 1926 m. -Mirė kovo 
23, 1959 m. Velionio žmonai, Barborai Sabec- 
kas, pomirtinės išmokėta______________________

GEORGE MASILION1S, 328 kp., Wal.poie, Mass., gi
męs gekužės 27, 1890 m., Pumpėnų par., Letuvojc. 
Prie SLA prisirašė balandžio 10, 1940 m. Mirė 
vasario 25, 1959 m. Velionio žmonai, Frances 
Masilionis, ir dukterims Frances ir Lillian Ma- 
silionis, pomirtinės išmokėta___________ _______

JAMES F. BORISAS, 360 kp., Milton, Mass., gimęs 
spalių 22, 1899 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
liepos 11, 1939 m. Mirė vasario 27, 1959 m. Ve
lionio žmonai, Annai Borisas, pomirtinės išmokėta

IIIVADOVAS I SVEIKATĄ
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.

Ši 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,

8148 W. 63rd St., Chicago 29, HL
Telefonas Republic 7-7868

IŠĖJO NAUJA KNYGA

1,000.00

2,000.00

Boston 27, Mass.

150.00

Kaina tik 75 centai.
šiuo adresu:

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

i

I
/

PETKUS
TĖVAS IK SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikoje— >
5,50,’ Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasalle, 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 Tcxas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių . . .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So.

Viso _________________ ____
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
A. GAVĖNIENĖ, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 10 savaičių 6 d........
E. SAKALAUSKIENĖ, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 4 savaites —
J. POVILAITIS, 52 kp., Mt. Carinei, Pa., sirgo 12 savaičių_________
F. GRUBEL-LEGGIO, 77 kp., Rockford, Iii., sirgo 8 sav. 6 d..............
J. BURDZILAUSKAS, 82 kp., Pana, Iii., sirgo 6 savaites _________
Jk MORKEVIČIENĖ, 105 kp., Dayton, Ohio; sirgo 9 sav. 2 d. _____
FRANK MALASKY, 153 kp., Du Bois, Pa., sirgo 4; savaites_______
M. J. DEMOULAS, 173 kp., Lowcil, Mass., sirgo 5 sav. 1 d 
J. PETKUNAS, 185 kp., E, Chicago, Ind., sirgo 7 sav. 3 d. 
.P. GUTSIE, 211 kp., Mahanoy City, Pa., sirgo 11 sav. 3 d.
I. KUZAS, 273 kp., Hanimond, Jnd., sirgo 2 savaites ____
A. MARTINAITIS), 352 kp., Detroit, Mich., sirgo 5 sav. 6 d.

-$7,212.00
$49,459.08 NAUJIENOS

$105.00
24.00
36.00
46.39
22.50
52.50
33.00
62.00
45XX)
84.86
12.00
54.00

Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

Viso _____________________ yl__
Nuo pradžios šių motų bendrai viso

•................. $577.25
-............................................$6,667.54
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

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

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arb^T Money Orderi to
kiu adresu: / i

NAUJIENOS
1739. South Halsted Street, Chicago 8, Olinou

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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