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PARYŽIUJE MINISTERIAI SUSITARĖ 
ŪEL GENEVOS KONFERENCIJOS

Pavojingoslaisvosios Europos 
Nuotaikos

*

Valstybės Sekretorius Herteris Sugrįžo 
Iš Konferencijos Patenkintas

. Amerikos naujasis Valstybes Sekretorius ILerteris 
pirmų, kartą buvo nuvykęs į Pa ryžiu dalyvauti užsienio 
reikalu įninisteriu konfereneijje. Sugrįžo iš Paryžiaus 
patenkintas ir pranešė, kad vakariečiai pilnai susitarė 
dėl konferencijos su Sovietą Sąjunga, kuri prasidėjo ge
gužės mėnesio II dieną Genevoje. Taipgi jis nusiskubi
no pas prezidentą Eisenhovverį į atostogų vietą. ]>ainfor
muoti į apie susitarimą. Su prezidentu jis kalbėjosi 
daugiau valandą laiko. Jis prezidentui pranešė, kad 
Paryžiuje kalbėjosi su trijų didžiųjų valstybių — Pran
cūzijos, Didžiosios Britanijos ir Vokietijos ministerais. 
Svarbiausia pasikalbėjimo tema buvo, kad vakariečiams 
reikia stovėti tvirtai visos Europos ir Beri vi 10 klausi- 
me, nežiūrint to. kad Chruščevas tebesilaiko savo nusi
statymo išvyti vakariečius iš Vakarų Berlyno, ir kad 
vakariečiai paruoš atitinkamą planą Vokietijos suvieni
jimui.

Kada spaudos atstovai paklausė sekretorių Harteri 
apie busimos konferencijos pasisekimą, jis atsakė, kad į 
tą klausimą galėti] atsakyti tik tada, jei tikrai žinoti] ką 
Sovietų vadai galvoja, tačiau jis visgi pareiškė, kad Ge
nevos konferencijos pasisekimas priklausis nuo Sovietų 
vadų gero noro.

Nors konferencija Paryžiuje tęsėsi neilgai, bet ji 
pasiekė savo tikslą. Po konferencijos Prancūzijos mi- 
nisteris pirmininkas pasižadėjo vykti j Bonną pasitarti 
su Vokietijos žmonėmis. Prieš pat konferenciją Gene
voje gegužės 10 dieną, vakariečiai dar turėjo trumpą 
pasikalbėjimą tinkamesniam prisirengimui prie konfe
rencijos. *

Prezidento nuomonė dėl konferencijos
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Praeitos savaitės pradžioje 
prezidentas Eisenhoweris tu
rėjo pasikalbėjimą su spaudos 
atstovais. Tarp kitų klausimų 
jis buvo paklaustas ar yra ko
kios nors galimybės preziden
tui susitikti su Sovietų Sąjun
gos ministeriu pirmininku N. 
Chruščevu vyriausybių pa
sitarimuose? Jis atsakydamas 
į šį klausimą priminė, kad už
sienio reikalų ministeriu kon
ferencija turi parodyti kokių 
nors gerų vaisių, ir plačiau 
aiškindamas apiė ministeriu 
konferenciją pareiškė, kad 
jo manymu, konferencija su
teiks vilčių tarp Rytų-Vakarų 
susidariusiai įtampai sušvel-/ 
ninti, o tuomet butų galima 
tų reikalų svarstymą perkelti 
į vyriausybių sukviestą kon
ferenciją. Jis taipgi spaudos 
atstovams priminė Didžiosios 
Britanijos ministerio pirmi
ninko Macmillano dažnai kar
tojamą tvirtinimą, kad Sovie
tų Sąjungoje tik vienas Niki
ta Chruščevas gali daryti tu
rinčius reikšmės tarptautinius 
sprendimus, tad vakariečiams 
su juo reikia derėtis tarptau
tiniais klausimais.

Churchillis svečiavosi 
Baltuose Rūmuose

Didžiosios Britanijos buvęs 
ministeris pirmininkas karo 
metu, VVinston Churchill, 84 
metų amžiaus, atvyko Ameri
kon pasisvečiuoti pas savo 
draugą prezidentą Eisenhowe- 
rį ir su juo pasikalbėti įvai
riais šių dienų svarbiais tarp
tautiniais klausimais. Jis dau
giausia laiko praleido Baltuo
se Rūmuose, jam buvo suruo- 
šos vaišės Baltuose Rūmuose 
ir jo valstybės ambasadoje.

Jis turėjo kelis pasikalbėji
mus su prezidentu Eisenho- 
weriu, tačiau neskelbiama 
apie ką jiedu kalbėjosi. Prieš 
jo atvykimą spauda rašė, kad 
Churchillis atvyksta ne poli
tiniais tikslais, o tik asmeniš
kai pasikalbėti su savo geru 

draugu Eisenhoweriu, kuris 
praeito karo metu buvo karo 
vyriausias vadas Europoje, o 
Churchillis buvo Britanijos 
ministeris pirmininkas. Bet 
nežiūrint asmeniško vizito, 
prezidentas, nors ir nenoro
mis pareiškė, kad jie apkalbė
jo svarbius dalykus. Churchil
lis buvo nuvykęs į prezidento 
ukį-vasarvietę, kur jis buvo 
pavežiotas po ūkį ir aprodyta 
prezidento vasarvietė, kuri 
yra apie 80 mylių nuo Wa- 
shintono.

Prancūzai remia) 
vakariečius

Prancūzijos prezidentas dc 
Gaulle pareiškė, kad vieningai 
dirbdami Genevos konferenci
joje vakariečiai galės laimėti. 
Jei pats prezidentas dc Gaulle 
padarė tokį pareiškimą, tai 
reikia manyti, kad praneuzi- 
jbs derybininkai laikysis tvir
tai su vakarais Genevos kon
ferencijoje.

Nesenai Sovietai buvo suer
zinę Prancūzijos prezidentą 
Charles de Gaulle ir norėjo jį 
nukreipti prieš vakariečius, 
bet jis nukrypo prieš sovietų 
interesus. Taipgi Sovietai ban
dė Prancūzijos prezidentą nu
kreipti prieš Vokietijos kanc
lerį Adenauerį, su kuriuo jis 
nori palaikyti kaimyniškus 
santykius ir su juo turėjo pa
sitarimą.

Numatomas ambasadorium 
į Braziliją

Prezidento nominuotai ir 
senato užgirtai Clara Boothc 
Luce ambasadorium į Brazili
ją atsisakius iš tų pareigų, iš 
VVashingtono pranešama, kad 
į jos vietą ambasadorium į 
Braziliją numatomas paskirti 
Roors Cabon, 58 metų am
žiaus. Prieš trejus metus jis 
buvo ambasadorium Švedijo
je, o dabar yra ambasadorium 
Kolumbijoje. Diplomatinę tar-

“Jus esate 
Šio vieno iš1

nebepatogus!” 
nuoširdžiausių

pavergtųjų Europos valstybių 
bičiulio bei užtarėjo, Prancū
zijos senatoriaus Ernest Pe- 
zet žodžiai Europoš Taryboje 
vyraujančioms pavergtųjų at
žvilgiu nuotaikoms nusakyti 
rodo, kad, savo gyvavimo de
šimtmečio sukaktį minėdama, 
laisvoji Europa gyvena pir
miausia savo dvasios gilią 
krizę, menančią tamsias 
Spenglerio nuojautas. Tam 
budingas buvo ne tik tarybos 
dešimtmečio iškilmingoje aka
demijoje iškilmingas “užsi
miršimas”, kad eurazinio bol
ševizmo totalistiniuose pan
čiuose tebeegzistuoja ir dėl 
savo egzistencijos tebekovoja 
antroji Europos pusė, su tūk
stantmetinės europinės kultū
ros tradicijomis, kuri iš savo 
laisvųjų brolių teisėtai laukia 
savo padėties supratimo ir 
bent nekenkimo laisvės kovai. 
Tam budingas buvo taip pat 
Europos Taryboje Neatsto
vaujamų Valstybių Intere
sams Ginti Komiteto pirmi
ninko pasiūlytos rezoliucijos 
projekto, įsakmiai reikalavu
sio Vakarų Galybes “jokio
mis aplinkybėmis nepripažin
ti Sovietų viešpatavimo Cen
tro ir Rytų Europoje” įtei
sinimo, pakeitimas bendrybe, 
kad “Vakarai negali atsaky
ti savo paramą visoms Euro
pos valstybėms, siekiančioms 
nepriklausomybės ir laisvės”, 
kurioje net žodžiai “Centro ir 
Rytų Europa” pasirodę nepri
imtini.

Kaip toli nūdienė laisvoji 
Europa nuo tos, kuri savo 
metu laisvės idėjas ne tik 
skelbė, bet dėl jų ir kovojo ir 
kovojantiems ėjo talkon. Nū
dienė Europa jau ne kovojan- 
čioji, o veikiau pavergusioji 
Europa, kuriai pavergtosios 
Europos reikalai yra nebepa
togus reikalai, kurių iškilmin
gais momentais verčiau nemi
nėti. O tais atvejais, kai jų 
užmiršimas yra negalimas, — 
nes tie pavergtieji per viso
kius savo tarptautinius sam
būrius užmiršti savęs nelei
džia, — numesti jiems į ben
drybių pakulas įvyniotą žodį, 
kuris, saugok Viešpatie, netu
ri kliudyti bičiuliautis su Mas
kva. Ir tai bičiulystei Euro
pos Tarybos 1959. 4. 20 rezo
liucija priėmė dėsnį: kiek tu 
man, tiek aš tau, rezoliucijos 
žodžiais “kiekvienai Vakarų 
nuolaidai turi būti ekvivalen- 

nybą jis pradėjo prieš dešim
tį metų ir toje srityje yra pri
tyręs. Teigiama, kad preziden
tas jį nominuos greitu laiku.

Tikisi susitarti 
su rytais

Didžiosios Britanijos užsie
nio reikalų ministeris Lloyd, 
kaip ir ministeris pirmininkas 
Macmillanas, tikisi susitarti 
su rytais. Jis praeitą savaitę 
kalbėdamas per televiziją pa
reiškė, kad su rytais bus gali
ma susitarti. Jis mano, kad 
nors kiek bus pažengta pir
myn ministeriu konferencijoje 
Genevoje, o vėliau viršūnių 
konferencijoje, tai šaltojo ka
ro bangos bus apmalšintos. 
Jis nepritaria Jungtinių Tautų 
pasisiūlymui pagalbėti Berly
no reikale. Tuo reikalu jis pa
reiškė, kad Britanija užtek
tinai pajėgi derėtis su Sovietų 
Sąjunga kaip tokia su tokia. (

' tiška Sovietų Sąjungos nuo
laida”. Praktiškai tatai reiš
kia Rapackio laimėjimą ir 
Baltijos valstybių pirmoj ei
lėj “nurašymą į nuostolius”. 
Dėl visa to sovietų pavergtoji 
Europa tegali nustebusi ir su
sirūpinusi klausti laisvąją Eu
ropą “Quo vadis?” Kor.

Išoriniai Vaizdai 
Lietuvoje

Keliai Lietuvoje, palyginus 
su Rusija, labai' geri. Tačiau 
kaimų vaizdas nykus. Namai 
nepaprastai apleisti, stogai 
prakiurę, apšepę. Išvežtų į Si
birą ūkininkų sodybos dau
giausia sugriautos. Ir tik iš 
apleisto sodelio gali spėti, 
l>ad čia kada tai lietuvio gy
venta. Griuvėsiuose dilgėlės 
įsibujojusios.

Miestuose matosi labai di
delis skirtumas tarp naciona
lizuotų ir privačių namų. Na
cionalizuotieji (valdiški) na
mai atrodo baisiai: visa aplei
sta, sugadintas vandentiekis 
ir kiti įrengimai, iš lauko ir 
viduje nubyrėjęs tinkas. Jei 
greta nacionalizuoto namo 
stovi namelis, turįs privatų 
savininką, tai jis išsiskiria 
kaip diena nuo nakties.

Sovietinės kariuomenės dau
giau pastebiamą Vilniuje, 
Kaune, Tauragėje, Mariampo- 
lqje (Kapsuke), Klaipėdoje, 
Pagėgiuose. Klaipėdos įgula 
pavietota senose kareivinėse. 
Prie Klaipėdos įgulos priklau
so ir stipri zenitinė artilerija, 
kurios būstinė pajūryje, maž
daug pusiaukelyje tarp Klai
pėdos ir Palangos. Tarp rusų 
karių ii' lietuvių nėra jokio 
bendravimo. Rusai ir toliau 
tebelaikomi okupantais. Be 
to, yra ir sunkumų su kalba: 
Kaimiečių dauguma visiškai 
nemoka rusų kalbos.

Pačioje Klaipėdoje, galbūt, 
daugiau kaip pusė gyventojų 
yra rusai. Tačiau Klaipėdos 
krašto rusų nėra daug, dau
giausia jie įsikūrę miesteliuo
se ir sovehozuose.

Tokių, kurie numato emi
gruoti į Vokietiją, Klaipėdos 
krašte 'esą dar apie 2-3,000.

Kuršių Neringa tebelaiko
ma draudžiama zona. Net 
grupinės ekskursijos turi tu
rėti leidimą. Klaipėdos uostas 
nuo plačiosios visuomenės te
bėra izoliuotas. Jis aptvertas 
aukšta lentų tvora. Viršuje 
ištemptos spygliuotos vielos. 
Nuolat saugomas.

Palangos kurorto pliažui 
yra išskirta tik apie l’/o km 
ilgio ruožas. Pajūryje vasarą 
leidžiama vaikščioti iki 23 va
landai. Po tos valandos visas 
pajūrio smėlis yra išakėja- 
mas. Pajūrio pušyne į abi pu
ses nuo Palangos yra stebėji
mo bokštai. Labai madoje 
gintariniai gaminiai. Net ne
lietuvės gintarinius karolius 
nešioja — kaip gyduolę nuo 
įvairių ligų... Palangos vasa- 
rotąjų tarpe lietuvių tauty
bės žmonių nedaug tebūna. 
Pats Palangos miestelis ge
rokai išsiplėtė, daug naujų 
namų ir gatvių. Pastarosios 
yra meksfaituotos. Naujai 
pastatyti namai mūriniai. Se
zono metu Palangoje viskas 
brangu. Iš Palangos į Kretin
gą kas valandą kursuoja au
tobusas.

Dėl okupanto sudaryto 
skurdo kaime, kas tik pajė

gia bei gali — veržiasi į mie
stus, kuriuose paprastai yra 
kiek didesnės galimybės. To
dėl kolchozuose ir sovehozuo
se didelė persvara moterų ir 
senių.

Žmonės grįžusius iš Pietų 
Amerikos į Lietuvą laiko vi
siškai “kvailiais”. Bet kartu 
ir patenkinti, kad “ir jie pa
ragaus tarybinę laimę”. Ke
letas grįžusių, kaip tekę gir
dėti, pabaigė savo gyvenimą 
saužudybe.

Kai dėl nuotaikų, tai lietu
viai nėra susitaikę su minti
mi, kad rusai Lietuvoje liko 
amžinai. Daug nesibijo net 
karo ir yra įsitikinę, kad to
kiu atveju viskas pasikeis. E.

Atvykę iš Sibiro Vo
kietijon Pasakoja

Krašto valdybos pirminin
kui E. Simonaičiui teko savo 
kelionėje Pietų Vokietijoje 
aplankyti keletą neseniai iš 
Lietuvos, kaip vokiečių kil
mės atvykusių, žmonių ap
lankyti ir pasikalbėti apie jų 
išgyvenimus Lietuvoje ir Si
bire.

Apklaustieji buvo 1949 m. 
ištremti į Czeremchovą, neto
li Irkutsko ir patalpinti t. v. 
mažame 1300 asmenų lagery
je. Jiems buvo pasakyta, kad 
jie esą ištremti iki gyvos gal
vos, tekį) dirbti sunkius namų 
statybos ir kitus darbus net 
paaugliams už visiškai menką 
atlyginimą.

Stalinui mirus, bausmės bu
vusios sumažintos, o kas iš 
moterų turėjo į vaikus, galė
jo grįžti Lietuvon. Nuo 1958 
metų lietuviams buvo leista 
laisvai judėti ir gana didelis 
tremtinių skaičius grįžo na
mo. Kai kas abejojo grįžti 
Lietuvon, nežinodami ką ten 
teks veikti čia viską sulikvi- 
davus. Viena mergaitė už 1 
metrą vilnonės naujos me
džiagos parvyko 1958 metais 
į Klaipėdos kraštą atostogų 
lėktuvu ir parvežė apie ten 
esamą gyvenimą žinių į Sibi
rą. Ji pasakojo, kad Lietuvo
je maistas kiek pagerėjęs, ta
čiau medžiagos ir kt. kasdie
ninio naudojimo dalykai dar 
esą labai brangus, labai trūk
stą medikomontų. Grįžusiųjų 
vaikai kalba labai puikiai lie
tuviškai ir visai nemoka vo
kiškai. VKVI.

Austrijoj Komunis
tai Pralaimėjo ’

Viciiua. — Gegužes 10 die
ną visuotinuose parlamentari
niuose rinkimuose komunistų 
partija praleimėjo. Ji nesurin
ko reikalingą balsų skaičių 
turėti vietą parlamente tarpe 
Austrijos 165 parlamento na
rių. Senam parlamento komu
nistai turėjo tris deputatus.

Socialistų partija, kaip at
rodo, parlamente turės 27 at
stovus. Konservatorių žmonių 
partija stipriausia prieškomu- 
nistinė partija turės daugiau
sia atstovų parlamente, negu 
ji turąjo po antrojo pasaulinio 
karo.

Dulles Sveikata 
Nepasikaitė

Buvusio Valstybės sekreto
riaus John F. Dulles, kuris 
serga vėžio liga ir plaučių už
degimu, sveikata nepasikei- 
kcitė. Valstybės Departamen
to spaudos pareigūnas Joschp 
Rcap gegužės 8 dieną prane
šė, kad 71 motų amžiaus Dul-

Kuopy Sekretoriai Didelį Patarnavimą 
Susivienijimui Padarys Palaikydami 

Glaudžius Santykius su Nariais
Musų organizacijoje gyvuojanti fraternalizmo dvasia ska

tina mus palaikyti savo tarpe tikrus broliškus santykius. Tai 
yra graži jau seniai pasireiškusi Susivienijimo tradicija, kurią 
privalu ne tik palaikyti, bet ir stiprinti. Bet iš kitos pusės ar
timas bendravimas narių tarpe yra naudingas pačiai organiza
cijai.

Musų Susivienijimas sukurtas ir išugdytas ne pelno tiks
lais, bet grynai savitarpinei lietuvių pagalbai. Tad Susivieni
jimas priimdamas į savo tarpą naują narį, jaučia gilią parei
gą jam pilnumoje patarnauti. Narys gavęs tam tikromis, tiks
liai apibrėžtomis sąlygomis apdraudą turi žinoti ir tikrumoje 
žino, kaip naudinga, pastovi ir garantuotai tvirta yra toji ap
draudę. Ir mes neturim užmiršti, kad Susivienijimas augo ir 
per išgyventus dešimtmečius plėtėsi tik todėl, jog tikrai ir ne
abejotinai visada ištesėjo savo pažadus bei įsipareigojimus. 
Jam visi nariai ir plačioji lietuvių visuomenė pastoviai ir ne
abejotinai pasitikėjo. Štai kodėl musų organizatoriams nėra 
sunku gauti naujus narius, jeigu tik mokama tinkamai, išaiš
kinti Susivienijimo veiklos svarbą kaip asmeniškai kiekvienam 
nariui, taip lygiai ir visiems lietuviams.

Padėkime savo nariams, paaiškindami 
jiems naudingas apdraudos sąlygas

Pasitikėjimo dvasia yra ne
paprastai svarbi Susivieniji
mo pažangai.

Bet retkarčiais atsitinka, 
kad narys arba nevykusiai in
formuotas, arba dar blogiau, 
kai susipyksta su kuriuo nors 
kuopos pareiginių, nepatenkin
tas būdamas sekretorium, ryž
tasi net atsisakyt nuo savo ap
draudos. Tai labai nepagei
daujamas reiškinys net ke
liais požiūriais. Pirmučiausia, 
Susivienijimas išduodamas na
riui apdraudos paliudijimą, 
trokšta, kad narys iš savo ap
draudos turėtų pilną naudą, o 
taip pat, kad musų organiza
cija geriausia jam patarnau
tų. Narys nutraukdamas savo 
apdraudą, jau nepilną naudą 
turi ir ne galutinai pasinaudo
ja Susivienijimo suteikta jam 
privilegija ir teise, gauti savo 
gerą apdraudą pilnumoje.

Svarbu laiku įspėti narį
. SLA Konstitucija numato, 

kad narys visada gali atsiim
ti pinigus pagal to meto, kai 
jis pinigus atsiima, savo ap
draudos paliudijimo vertę. 
Jeigu atsiranda tikrai ,rimtas 
gyvenimiškas būtinumas, ži
noma, tenka laikyti natūraliu 
reikalu, jeigu narys ryžtasi 
atsiimti pinigus. Ir visada pa
našus reikalavimai, pagal nu
statytas taisykles, patenkina
mi. •

Bet visiems musų veikė
jams, labiausia kuopų valdy
bų nariams, būtina pasaugoti 
narius, kad jiems be ypatin
gai svarbios priežasties atsi
imti pinigus nėra naudinga, 
kad jie patys sau daro tikrą 
skriaudą nutraukdami gerą 
Susivienijimo apdraudą.

Stenkimės, kad kiekvienas 
narys jaustų malonumą daly
vauti organizacijoje,.

lesui prisimetė plaučių užde
gimas, bet jo temperatūra 
normali, tik jis kiek silpnes
nis. >■

Trumpos Žinios 
iš Visur

VVashingtonns. — Preziden
tas Eisenhovveris nominavo 
Douglas Dillon pirmuoju val
stybės sekretoriaus padėjėju.

Buenos Aires. — Kubos mi
nisteris pirmininkas Fidel 
Castro, kalbėdamas ekonomi
nėj konferencijoj, kreipė&i į 
Jungtines Amerikos Valsty-

Labiausia nemalonu, kad 
pasitaiko aiškiai lengvapėdiš
ki sumanymai netekti Susivie
nijimo naudingos apdraudos. 
Dažniausia mes išvengsime to, 
jeigu rimtai mokėsim asme
niniam pokalbyje nariui išaiš
kinti jo paties interesus. O 
palaikydami darnius, broliš
kus santykius, padarysime 
dalyvavimą Susivienijime ma
lonesniu ir tada neateis neap
dairus sumanymas apdraudos 
netekti.

Skriauda sau ir 
artimiesiems

Sakysim, toks atsitikimas. 
Tėvai apdraudė savo vaikus 
taupomąja apdrauda (V3). 
Po nustatyto laiko vaikai bu
tų gavę po $1,000. Vaikų mo
kesčiai nedideli ir tėvai nežy
miai, be susivaržymų, butų 
šią apdraudą išmokėję. Bet 
nei iš šio, nei iš to jie pareiš
kė norą atsiimti pinigus. Šian
dien gal būt jie nenorėjo pa
galvoti, kaip svarbus tas tūk
stantis dolerių vaikų gyveni
mo pradžioje, jie rimtai nepa
svarstę, kad daro savo vai
kams ' skriaudą. Ir visa tai tik 
dėl Menkniekių!

Atsiėmęs pinigus narys ne
sijaučia esąs patenkintas, jo 
aplinkoje susidaro nepalanki 
atmasfera, kuri kenkia musų 
vaikėjams daryti tolimesnę 
pažangą.

Tad savo nariams trokšda
mi gero ir norėdami jiems pil
nai patarnauti, bukime' kant
rus ir asmeniškuos pasikalbė
jimuos išaiškinkim jų pačių 
interesus liečiančius aplinky
bes. Laikykime būtina parei
ga narių tarpe ugdyti glau
džius santykius. Tuo budu pa
tarnausime ir savo nariams ir 
pačiam Susivienijimui.

bes, kad jos per dešimtį motų 
supiltų į Pietų Amerikos že
mės ūkį 30 bilijonų dolerių.

VVasliingtonas. — Preziden
tas Eisenhovveris nominavo 
Clarą Booth Luce ambasado
rium Brazilijon, ir senatas ją 
beveik vienbalsiai patvirtino, 
tačiau ji, dėl susidėjusių* tam 
tikrų aplinkybių, iš tų parei
gų atsisakė.

New Y orkas. — Buvęs New 
Yorko valstijos gubernatorius 
Harriman išvyko į Sovietų Są
jungą, kur susitiks su minis
teriu pirmininkui Chruščevu.
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MUSŲ REIKALAI

Susivienijimo nariai ir 
vasarines atostogos

Atėjus pavasariui ir artė
jant vasarinėms atostogoms, 
Susivienijimo nariai galvoja 
apie vasarines atostogas, kur 
jas butų patogiau praleisti ir 
geriau pasilsėti po sunkių ru
dens, žiemos ir pavasario dar- 

/ bų. Vieni jų nori praleisti ato
stogas pajūriuose, kiti ūkiuo
se ir kitose vasarinėms ato
stogoms .praleisti įrengtose 
įvairiose vietose. Narių pato- 
gui mes čia paminėsime kai 
kurias vietas, kurios, musų 
manymu, tinkamos poilsiui.

----------:o:----------  
Susivienijimo vasarnamis 
Atiantic City, N. J.

x Visiems tiems, kurie myli 
pajūrius ir nori pasimaudyti 
Atlanto sūriam vandeny, pa
tartina vykti į Susivienijimo 
vasarnamį Atiantic City. ši 
musų organizacijos vasarvietė 
randasi prie pat Atlanto van
denyno, per vasarnamio lan
gus patyt mėlynas Atlanto 
vanduo. Vasarnamy persiren
gus maudymosi rūbais galima 
eiti tiesiog pajūrį ir plaukio
ti sūriam vandeny, nes jis 
yra prie pat jurų. Sugrįžus iš 
pajūrio galima nusiplauti ne
sūriu vandeniu, nes name įtai
sytas iš viršaus bėgantis van
duo' atostogininkų patogumui.

----------:o:---------- j 
Norintieji atostogauti 
ūkiuose tarp kalnų

Kurie nori praleisti atosto
gas ūkiuose tarp kalnų ir ža
liuojančių medžių, patartina 
važiuoti į kalnuose esantį po
nų Menderių ūkį. Ponia Ona 
Menderienė yra Susivienijimo 
narė, ji yra nuoširdi ir kiek- Į 
vieną maloniai sutinka ir nuo
širdžiai globoja atostogų me
tu. Šioje atostogų vietoje Vi- I 
suomet būna šviežias maistas, 
galima gauti užtektinai švie
žio pjeno, kaip kad Lietuvoje 
būdavo mums ten gyvenant. 
Kas tik praleido atostogas 
Menderių ūkyje, kiekvienas iš
vykdavo patenkintas ir ki
tiems patardavo ten vykti. 
Tai vieta, kurioj galima gerai 
pavalgyti ir draugiškoje lietu
viškoje šeimoje praleisti liuo- Į 
są laiką. '

r

ir

-o:---------
Visiems tiems, kurie 
myli golfą lošti

Musų organizacijoje yra
tokių narių/ kurie myli atos
togų metu golfą lošti, gerai 
pavalgyti ir sutikti iš visos 
plačiosios Amerikos suvažia
vusius lietuvius, tiems patar
tina vykti atostogų pas Susi
vienijimo narį Juozą Bačiuną 
į Sodus, Michigan. Ten yra 
gerai įrengta atostogoms vie
ta, ne tik tiems, kurie nori pa
silsėti, ibet ir tiems, kurie ato
stogų metu myli pažaisti, ge
rai pavalgyti ir susitikti ne- I 
pažįstamų asmenų, su jais su
sipažinti ir pasidaryti daugiau J

TINKAMAI SUNAUDOKIME 
PAVASARIO SEZONĄ

Susivienijimo veikėjai, ap
skričių ir kuopų pareigūnai ir 
bendi'ai visi SLA nariai, yra 

I užimti kasdieninėse gyvenimo 
pareigose. Vieni privačiuose 
bizniuose, kiti savo profesijo
se arba amatų darbuose, o vi
sa didžiuma kaipo tarnautojai 
įvairiose įstaigose.

Bet po kasdieninių pareigų, 
turimu laisvu laiku, malonus 
ir gamtą atgaivinantis pava
sario oras, kiekvieną 
išeiti pasivaikščioti 
aikštėse, sporto žaislų 
se, pajūry, paežery, 
arba kitose pavasarinė 
gimstančia gamta žavinčiose 
vietose. Taipgi pavasario ty
rame ore pasivaikščiojant, bū
na nemažas malonumas atlan
kyti ir kiek toliau gyvenan
čius draugus ir kaimynus, su 
jais besikalbant kasdieninio 
gyvenimo eigos bei savais šei
mų ir kaimynystės reikalais, 
visiems būna proga turėti pla
tesnius pasimatymus.

Po šalto ir niūraus žiemos 
sezono, tokias pavasarinio pa
simatymo progas, kiekviena
me žingsnyje ryžtingai ir rei
kalingai nepamirškime sunau
doti savo organizacijos, jos 
veiklos ir bendrai lietuvybės 
naudai.

Susivienijimas yra kaip ir 
lietuvių respublika išeivijoje. 
Apie SLA 
svarbią dviprasmės 
kalbą, kuri 
sveikatos ir 
ir didelius 
mo darbus.

vilioja 
miestų 
areno- 
paupy, 
$ at-

apsaugą 
laisvini- 
ištikimo 
yra pir-

tuo rupiu-

nėra jokis 
tik rupestin-

kalbėdami turime 
reikšmės 

liečia musų pačių 
gyvybės 
Lietuvos 
Lietuvai

I sunaus ar dukters 
miausiu privalumu 
tis.

Kalba apie SLA 
biznio reikalas,
gas mintimis pasidalinimas iš
eivijoje gyvenančių lietuvių ir 
gyvybiniais Lietuvos reika
lais. Tuo vadovavosi SLA į- 
kurėjai, praeitų kelių dešim
čių metų veikėjai, tas ir 
mums svarbiausiu privalomu. 
Didžiausias lietuviui nusikal
timas nesant vieningu lietuvių 
organizacinės veiklos nariu.

Jeigu Susivienijimo įkūrėjai 
tokį nusikaltimą butų nema
tę, tai organizacijos butų ne
buvę. O kas butų atsitikę su 
lietuviais Amerikoje? Jie sau 
gyvybės apdraudos 
mi komercinėse 
kompanijose butų 
visai mažas ženklas 
būtį likęs. Dabar, jeigu Susi
vienijimas yra kaipo lietuvy
bės kamienas Amerikoje, tai 
apie jį yra ir įvairios grupės 
lietuvystėje veikiančių lietu
vių visoje Amerikoje.

Jeigu Susivienijimas butų 
nebuvęs įkurtas, ugdytas ir 
išlaikytas, tai ir po tragiško į- 
vykio Lietuvoje, per tremties 
vargus į šią šalį gal tik ma
žas nuošimtis naujakurių lie
tuvių butų atvykę. O ir atvy
kusieji nebūtų radę tos gy
vos lietuvių veiklos, kokia da
bar yra žymiai 
prisidėjimu.

Susivienijimui 
vijoje gyvenanti 
tų neturėję tos lietuviškos pa
galbos rankos, kuri šimtus 
tūkstančių dolerių išdalino li
goje pašalpomis, pomirtinė
mis, įvairiais labdaros reika
lais bei sušelpimu 
našlaičių.

Tą viską turint 
susidaro svarba apie 
bėti, vienas kito 
esame SLA nariais, 
tai vienas kitą raginti tapti

I

nariu. Tą padalykime pavasa
rio pasimatymo sueigoje.

SLA nariai turi progos daž
nai pasimatyti kuopų susirin
kimuose, kuriuose apart orga
nizacijos reikalų, pasidalina 
mintimis, vieni kitiems sutei
kia naudingus patarimus. At
sitikus netikėtai nelaimei, ran
dasi artimi draugai, visokerio
pai pagalbai, kokios nerasi 
niekur kitur.

rinkimui iš narių, tam darbui 
išrinktas pirmininkas A. An
driulionis.

Todėl nariai bukite ramus, 
mes aplankysime visus narius 
namuose. Dabai1 bus du rin
kėjai A. Andriulionis ir 
Gedmintas, 
užsimokėti 
Jūsų

ši 
vynę 
notų
mą narių mokesčių rinkimui. 
Tuo pat kartu bus malonu ap
lankyti savo 
rius.

J. 
visi galėsite laiku 
atsilankiusiems į 

namus.
pranešimą dedame į Tė- 
todėl, kad visi narai ži- 
Centro naują patvarky-

kuopos visus na-

ne- 
ad- 
or- 
Tė- 
pa-

Žinomų ir dar nariais 
samų lietuvių vardus ir 
resus perduokime kuopų 
ganizatoriams arba įrašę 
vynėje telpančiam kupone 
siųskime SLA Centrui.

Su pavasariu, su atgims
tančia gamta, tegul atgimsta 
nauja energija ir naujai pra
plėsta veikla Susivienijime. 
Vieningume galybė. Vieningu
mu nuveikiami didžiausi dar
bai ir gaunami didžiausi lai
mėjimai. Tad bukime vieningi 
Susivienijime.

K. J. Paulauskas.

Springfield, Illinois

SLA 158 Kuopa Rengia
Pavasariui Pikniką

Pavasariui atėjus ir orui 
atšilus, Susivienijimu Lietuvių 
Amerikoje 158 kuopa rengia 
gražų pikniką gegužės mėn. 
24 dieną, 1:30 valandą po pie
tų, S. Lapinsko parke, prie 
ežero.

Važiuojant iš miesto į West 
pusę, reikia imti 66 Road ir 
važiuoti iki Tourington Road, 
iš ten reikia suktis po dešinei 
ir važiuoti per ežero tiltą. 
Pavažiavus apie 3 blokus, rei
kia vėl suktis po dešinei ir 
rasite pikniko vietą, t.ik vak- 
tuokite iškabas.

Gerbiami Springfield ir apy
linkės miestelių lietuviai ir 
lietuvaitės, kviečiame visus 
atsilankyti į musų pavasarinį 
pikniką ir linksmai praleisti 
laiką. Gros gera F. Atkočai- 
čio muzika, galėsite smagiai 
tyrame ore pasišokti, padai
nuoti1 lietuviškų dainelių ir su
tikti savo seniai matytus 
draugus.

Gabios šeimininkės paga
mins skanių užkandžių, o taip
gi įbus įvairaus gėrimo troš-

jieškoda-
apdraudų
iškrikę ir | kuliui numalšinti, tai visi vi- 
lietuvybės sukuom busite patenkinti, tik 

nepamirškite gegužės 24 die
nos.

Dar kartą kviečiame atsi
lankyti į šį SLA. 158 kuopos 
pavasarinį pikniką. Jeigu tą 
dieną butų šalta ir lytų, tai 
piknikas bus sekantį sekma
dienį, gegužės 31 dieną, tą pa
čią 
<dą.

aukščiau paminėtą valan- 
Iki pasimatymo piknike.

Kviečia Rengėjai.

Los Angeles, Calif.

pagyvinta jų

nesant, išei- 
lietuviai bu-

našlių ir

omenyje, 
SLA kal- 

klausti, ar
o jei ne

draugų, nuvykę į Bačiuno va
sarvietę savo pageidavimus 
galėsite patenkinti. Pats va
sarvietės savininkas Juozas 
Bačiunas yra draugiškas žmo
gus ir visus atvykusius su 
šypsena sutinka ir maloniai 
priima.

A.
SLA

Andriulionis,
308 kuopos pirm.

Easton, Pa.

SLA 342 Kuopa Rengia
Gražią Gegužinę

artinasi SusivienijimoJau
Lietuvių Amerikoje 342 kuo
pos pavasarinė gegužinė. Ji 
įvyks šių metų birželio mėn. 
14 dieną, Jono Ratinio gra
žiam ūky, County Club Road. 
Tai įbus didelė ir linksma ge- 
gužinė-piknikas, kokių ne daž
nai būna.

SLA 342 kuopos gegužinės 
visuomet būna gražiai sureng
tos ir suvažiavę lietuviai pra
leidžia linksmai laiką. Kašto
no lietuviai žinodami tai, jau 
laukia tos dienos, nes ta die
na kaipo Kaštono lietuvių die
na. Atvažiavę iš toli ir arti, 
seni ir jauni, prieš mėnesį lai
ko pareiškė norą atvažiuoti į 
gegužinę iš Wilkes Barre, Ma- 
hanojaus, Shenendoah, Re- 
ading ir kitų tolimesnių ir ar
timesnių vietų.

Kadangi iš anksto žmonės 
pasižada atvykti į gegužinę, 
tai reikia manyti, kad ji bus 
gausi dalyviais. Geras laikas 
užtikrintas visiems.

Kviečia dalyvauti gegužinė
je jaunus ir senus.

SLA 342 Kuopa.

v •

Paterson, New Jersey
MIKU JUOZAS DULKIS,

SLA 101 Kuopos Pirmininkas

SLA 75 KUOPOS 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
šių metų gegužės mėn. 23 
ną, 5:30 valandą vakare, 
Kazimiero parapijos salės 
talpose.

Maloniai prašome visus 
rius
Bus svarstomas Senelių ir Po
ilsio namų klausimas ir kiti 
kuopos reikalai.

ŠIA 75 Kuopos Valdyba.

die- 
šv. 
pa-

na-
susirinkime dalyvauti.

South Boston, Mass.
< ........... .................................—■ 1

Svarbu Visiems SLA 308 
Kuopos Nariams Žinoti

Š. m. balandžio mėn. 4 die
ną, 7:30 valandą vakare, San
daros neme South Bostone 
įvykusiame mėnesiniame na
rių susirinkime, pagal SLA 
Centro gautą aplinksraštį iš
rinkti vieną asmenį pinigų iš-

Šių metų vasario 2 dieną 
mirė Juozas Dulkis, Susivieni
jimo 101 kuopos pirmininkas 
ir ilgametis narys, sulaukęs 
apie 68 metus amžiaus. Velio
nis Dulkis į Susivienijimą įsi
rašė 1939 metais gegužės mė
nesį, ir per tuos ilgus metus, 
iki mirties, išbuvo nariu. Per 
pastaruosius kelius metus ėjo 
■kuopos pirmininko pareigas ir 
jas atlikdavo pavyzdingai, nes 
jis mokėdavo susirinkimus 
vesti tvarkinkai, už 
riai ir perrinkdavo 
reigoms.

Jis buvo gimęs
1891 metais, Dusmenyse. Jau
nu (būdamas atvyko į Jungti
nes Amerikos Valstybes, ir 
čia, kaip daugelis kitų tais 
laikais atvykusių pradėjo pil- 
nytis kasdieninį pragyvenimą 
dirbdamas audinyčiose ir ki
tose dirbtuvėse. Nors pirmo
sios gyvenimo dienos šioje ša- 

I lyje nebuvo lengvos, bet ve
lionis Juozas būdamas gabus 
ir prasilavinęs, po kasdieninių 
darbo valandų liuosą laiką ne
leido veltui, bet jį ipašvęsdavo 
dirbdamas įvairiose organiza
cijose užimdamas pirmąsias 
vietas. Be Susivienijimo, jis 
priklausė Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų, Draugijai, Lietuvių 
Piliečių Klubui, Lietuvių Li
teratūros Draugijai, Socialde
mokratų vietinei kuopai ir kt. 
Jis ir čia suminėtose organi
zacijose eidavo įvairias valdy
bos pareigas, tai pirmininko, 
tai sekretoriaus ir kitas atsa- 
komingas pareigas. Nors jis 
nebuvo pasiekęs aukšto moks
lo, bet buvo prasilavinęs, ge
rai susipažinęs su organizaci
jų tvarka, buvo iškalbus ir 
mokėdavo susirinkimuose gra
žiai pakalbėti ir padaryti tin-

♦

tai jį na
toms pa-

Lietuvoje

I

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius
&' ‘ 

lĮlLKpS M.

Šį skyrių, skirtą Susiviejųjimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalam^, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš?3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYCIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOM1NIKO 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, IU.
t

VAIKO SVEIKATA

KAIP 
NUO

Polio
geriau- 
Ji bu-

(Tęsinys) 
APSAUGOTI VAIKUS 
APKREČIAMŲ LIGŲ2 

liga labai pavojinga dėl pa-
ralyžų, kurie gali būti lemtini, o 
siu atveju, vaikas lieka invalidu.
vo netaip senai labai išsiplėtusi Ameri
koje ir Europoje. Naujai išrasta Polio- 
coLcLm — Salk išgelbėjo vaikus nuo to 
didelio pavojaus. Polio liga susergama 
kiekvienam amžiuje: jauni kūdikiai ir 
suaugę, todėl reikia pradėti skiepyti jau
nus kūdikius; galima duoti polio vak
cinų vienu laiku1 su trijų ligų kombinuo
ta vakcina, bet atskirai, antram gyveni
mo mėnesyje.

Polio vakcina švirkščia j aiaurncnis 
1,0 cc., antrą kartą duodama po mėnesio, 
o trečią — kartojama po 7 mėnesių nuo 
antro skiepijimo.

Paskutiniu laiku rekomenduojamas 
ir ketvirtas skiepijimas, praėjus nema
žiau vieniems metams .nuo trečiojo. Ne 
tik vaikas, bet ir .suaugę turėtų skiepy
tis polio vakcina, ypač jauni ir iki 40 
tų amžiaus. Taipogi seselės, slaugės, 
dvtojai ir kiti ligonines tarnautojai, 
rie susiduria su polio infekcija.

Raupai — Varifda-sinall por —
•sunki ir pavojinga liga, bet dėka raupų 
vakcinacijai ji beveik išnyko pasaulyje, 
bent šalyse, kur gyventojai .noriai vak- 
cinuojasi arba yra priversti įstatymu. 
Pirmą skiepijimą daro kūdikiui 4. mėne
sių; patartina nevėliau metų, neštam 
amžiuje skiepai neduoda sunkių vietinių 
ir bendrų reiškinių. Pakartotina 6 me
tu ir 12 metu.

Vidurių šiltine. — Typroid fever— 
turi ilgą begi, duoda sunkias komplika
cijas, kad apsisaugojus, duodama šilti
nės vakciną. Ją reikia būtinai vartoti 
šalyse, kur yra vidurių šiltinės susirgi
mų; skiepijama ir kūdikius iki 6 metų, 
duodama 0.25 cc., o didesniems po oda 
0.5 cc., išviso 3 injekcijas su vienos sa
vaitės pertrauka. Po metų vartojama ta

me-
gy- 
ku-

vra

• v

kamas išvadas vienu ar kitu 
klausimais.

Velionis visą gyvenimą bu
vo pažangus, skaitydavo įvai
rius laikraščius ir sekdavo pa
saulinę politiką bei lietuvių 
veiklą visose kolonijose. Jis 
nemažai yra padėjęs tremti
niams atvykti į Jungtines A- 
merikos Valstybes, už tai jį 
mylėjo į musų miestą atvykę 
tremtiniai, su kuriais jis mo
kėdavo sugyventi. Tai 
plačių pažiūrų žmogus, 
mažai galima rasti.

Dideliame nuliudime
žmona Kazimiera, brolis Jo
nas, sesuo Ona Budreckienė, 
ir daug draugų ir pažįstamų, 
kurių velionis Juozas turėjo 
ne tik vietoje, bet ir apylin
kėse gyvenančių.

Lai Tau, mielas, Juozai, bū
na lengya ilsėtis laisvoje Dė
dės Šamo žemėje, o nuliudime 
Tikusiai žmonai ir kitiems gi
minėms reiškiu gilią užuojau
tą ir linkiu greito susiramini
mo. SLA Narys.

buvo 
kokių 
/

liko

Manchester, Conn.

Svarbus Pranešimas SLA 207 
Kuopos Visiems Nariams

I

HlM'lllil H lOKiaill |><ll Kiekyje o y(J. 
kasmet 0.1 cc. po oda (booster). 
Tymui — J/arbilli-inca*lex yra taip 
ir polio, iššaukiama ik* bakterijų, 
viruso. \ irusas vra labai smulkus

jas turi daug antikūnų prieš tymus, to
dėl jų serumą, — rekon valeseentų se
rumą, galima pavartoti, ir užtenka jo vi
sai mažo kiekio, bet sunku yra gauti to
kio serumo, ir tas reikalauja kitu ivai- 
rių ištyrimų, 'Todėl daug patogiau var
toti tymų profilaktikai gamaglob.uliną, 
pagamintą iš suaugusių kraujo, persir
gusių tymais; jo užtenka labai mažo kie
kio. Kad gavus pilną apsisaugojimą nuo 
tymų, reikia žinoti, kuomet vaikas užsi
krėtė tymais. Laiką nuo .užsikrėtimo 

va
iniku, kuris ty- 
(laiiraglobulina c? v

skaitant vienam 
svorio, pirmoje inkubaci-

gautųsi pilnas apsaugo- 
vėliau, būtent nuo 

apsikrėtimo, tai gaunam 
susilpnintus jų bėgis ue-

teniperatura .neperaugšta ir trum- 
gera vaiko savi-

dienos iki pirmų ligos apsireiškimų, 
diliam ligos inkubacijos 
nuims vra 9-11 dienu.• <• 
reikia duoti 0.15—0,2 cc 
kilogm. kimo
jos pusėje, kad 
j i mas. Jeigu duoti 
6-8 dienos po 
lengvus tymus, 
iigas, 
pa, nedidelis bėrimas, gera vai! 
jauta; jie mažiau apkrečia kitus.

' (Bus daugiau)

riai nelankydavo susirinkimų. 
Buvo ir tokių atsitikimų, kad 
tik pirmininkas, abi sekreto
rės ir iždininkas atėję pasė
dėjo ir nesulaukę narių turė
jo eiti namo. Šiemet metinia
me susirinkime nutarta, kad 
birželio, liepos ir rugpiučio 
mėnesiais, tai yra per 3 mė
nesius susirinkimų nelaikyti, 
todėl prašome visus narius 
užsimokėti mėnesinius mokes
čius iš anksto už 3 mėnesius. 
Bet jeigu kurie negalėtų iš 
anksto užsimokėti, tai laike 
3 mėnesių galės pas sekretorę 
M. Zorskiutę užsimokėti, arba 
p-lė M. Zorskiutė iškolektuos 
iš tų narių, kurie negalės pas 
ją atnešti savo mokesčius.

SLA 207 kuopos finansių 
sekretorės adresas:

M. Zorskiutė, 169 HiUiard 
Street, Manchester, Conn.

Kuopos pirmininkas
A. Biretta.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
*

Wilkes Barre, Pa.
115 kuopa rengia pikniką 
sekmadienį, birželio 7 dieną, 
Sans Souci parke, užpakaly 
šokių paviliono. Piknikas bus 

susirinkimų nelaikyti. I sr^^us’ n^. prisižadę-
. . j I jcPatvažiuoti iš kitų miestų ir

nutarimas padarytas ,bus nepaprastas dainavimas.
’ l( 115 kuopa kviečia SLA na-

SLA 207 kuopa praeitame 
metiniame susirinkime nutarė, 
kad vasaros metu per 3 mė
nesius 
Tokis 
dėl to, (kad praeitą vasarą na-

/

— SLA

7 dieną,

rius ir šiaip lietuvius atsilan
kyti.

—o—
Susivienijimo lietuvių Ame

rikoje 7-tos apskrities pikni
kas įvyks sekmadienį, birželio 
28 dieną, Sans Souci parke, 
už šokių salės ant žalios pie
vos. Apskrities valdyba prašo 
visų kuopų išplatinti kuodau- 
giausiai tikietų, kurie yra pa
siųsti kuopų sekretoriams.

—o—v
Detroit, Mich. — SLA 352 

kuopos pavasarinis ir metinis 
piknikas-gegužinė yra rengia
ma birželio mėn. 7 d. Beech- 
nut Grove Parke, 6168 Midd- 
lebelt Road, netoli Ecorse Rd. 
Pradžia 12 valandą dieną Sve
čiai turės progos laimėti ver
tingų dovanų, pabrendrauti su 
savo draugais ir prieteliais, 
užkandžiaujant prie šalto alu
čio atgimusios gamtos-močiu- 
tės maloniame ir pavasariška
me glamonėjime ir pašokti 
prie geros orkestros.

—o—
Chicago, III. — Susivieniji

mo 134 moterų kuopos ren
giama graži gegužinė įvyks 
gegužės mėn. 17 dieną, Onos 
Bruzgulienės sode, 8274 So. 
Kean Avenue, arti Archer 
Avenue. Rengėjos kviečia sa
vo ir kitų kuopų narius bei 
nares dalyvauti gegužinėje ir 
tyrame pavasario ore links
mai laiką praleisti. Patenkin
kite rengėjų kvietimą ir ne
praleiskite šios gegužinės.

Susivieniji-

Susivienijimo narių 
pareiga Jankyti savo 
ir apskričių vasarines 
ir kitus parengimus.

Kuopų ir apskričių
visada būna gerai surengtos.

būtina 
kuopų 

išvykas

išvykos

r

r ,
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SLA APDRAUDOS ĮVERTINIMO
RAPORTAS Už 1958 METUS

Įstatomai reikalauja, kad visos fraternalės organizacijos 
!> kasmet pateiktų valstijoms, kuriose turi kuopas, ne tik smul

kų savo stovio raportą, bet ir raportą parodantį, kokioj padė
ty yra pomirtinių fondas. Toks raportas vadinasi “Valuation 
Report” ir turi būti pripažinto aktuaro paliudytas. Pateikus jį 
valstijoms, jis taipgi turi būt paskelbtas organizacijos organe.

Sekamas ŠIA raportas!, prirengtas Lenard E. Goodfarb, 
aktuaro ir SLA sekretoriaus dr. M. J. Viniko buvo pateiktas 
valstijoms šiais metais. Jis parodo, kad SLA 1958 metais 
bendras turtas buvo $3,376,310.46. ,

F Iš to turto priklauso: ,

Pomirtinių Fondui . ............. $2,992,423.96
Kitiems Fondams .......  — 383,886.50

Pagal mirtingumo lentelių pomirtinių fondas turėjo atsar
gos rezervų’ir kitoms atsakomybėms iš viso $2,992,423.96

Palyginus kiek yra ir kiek turėtų būti, randama, kad Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje pomirtinių fonde yra perviršio 
$840,576.89, kuris duoda tiek daugiau saugumo SLA apdrau
dos paliudijimams. Taip yra nežiūrint, kad SLA aut savo 
pinigų 1958 metais teuždirbo 2.95%.

Raportas seka anglų kalba:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
VALUATION REPORT

as of December 31, 1958 made to the Insurance Departments 
of the various Statės as required by lavv.

VALUATION E? <: 11; IT
Assets-Actual and Contingent

Assets available for payment of death 
losses determined as follovvs: Admitted 
Assets $3,376,310.46 less sum of expense 
funds $14,539.99, and miscellaneous funds 
not available for claims $66,960.69______________ $3,294,809.78

Liabilities-Actual and Contingent
Net Tabular mid-year values on American 
Ebcperience 3% ; death only, $2,190.687.00 
Contingent Reserve $310,000.00 
Unassigned funds $745,183.17 
Disability Fund Reserve $65,528.47 
I4x(pense and MiscelJ. liabilities $64,911.82

Totai ___________________________________ $3,376,310.46

Dec. 31, 1958 — 145.00% 
Dec. 31, 1957 — 148.00% 
Dec. 31, 1956 — 149.00% 
Dec. 31, 1955 — 126.91% 
Dec. 31, 1954' — 123.98% 
Dec. 31, 1953 — 123.78% 
Dec. 31, 1952 — 121.81%

The above valuation indicates that on the basis of Ameri
can Experience Table of Mortality vvith interest at three 
per cent the future assessments of the society, at the net rates 
now being collected, together vvith the now invested assets, 
are sufficient to meet all certificates as they mature by their 
terms, vvith a margin of safety of $840,576.89 (or 37.08% ) 
over and above the statutory standards.

MORTALITY
Ratio per cent of actual to expected mortality on gross 

amount at risk during
1958 — 80.41%
1957 __ 95.32%

, 1956 — 86.54 %
1955 — 86.22%
1954 — 85.05%
1953 — 75.26%
1952 — 80.,99%

INTEREST INCOME FROM INVESTMENTS

Net rate of interest eamed on benefit funds during
1958 — 2.95% 
1957 — 2.86%

1956 — 2.72 %
1955 — 2.54%
1954 — 2.22%
1953 — 2.57 % 
1952 — 2.89%?

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
M. J. Vinikas, Secretary.

Ratio per cent of assets — 
Actual and Contingent — 
to Liabilities —
Actual and Contingent —

koje srityje.
Gegužės 3 d. Hotel (Tovvers 

salėje įvyko labai pasisekęs 
jubiliejinis 25 m. sukaktuvi
nis banketas, į .kurį atsilankė 
daugiau 2-jų šimtų svečių. M. 
V. veikėjos maloniai ir gra
žiai priėmė savo gerbėjus ir 
svečius. Vakaro programos 
vedėja buvo Ona Valaitienė. 
Buvo visa eilė kalbėtojų. Kal
bėjo konsulas A. Simutis, S. 
L. A. sekr. dr. M. J. Vinikas 
savo atstovaujamos organiza
cijos vardu šiltu jumoru pa
sveikino M. V., toliau kalbėjo 
Vienybės red. J. Tysliava, 
Alb. Trečiokas iš Nevvarko, 
N. J., Z. Shalnienė iš Bosto
no, Jeva MikoHainienė, St. 
Kalvelis, L. Bieliukienė ir V. 
Dilis, iš Elizabeth, N. J.

Buvo svečiai vaišinami su
kaktuviniu tortu, o užsitarna
vusios veikėjos apdovanotos, 
kartu su kitomis aktyvei M. 
V. veikusiai Onai Vinikas bu
vo prisegtas korsažas.

Kaip M. V. yra populiari 
lietuviškoje visuomenėje, ga
lima spręsti iš to, jog sukak
tuvinio banketo proga buvo 
gauti labai gausus sveikinimai 
raštu ir telegramomis. Čia 
tarp kitko galima suminėti: 
banketo garbės pirmininkė R. 
Budrienė, Lietuvių Menininkų 
Sąjunga — A. Kačanauskas, 
L. Bendruomenės — J. Šlepe
tys, L. Moterų Atstovybės 
Philadelphijos skyrius — Ju
zė Augaitytė, Spaudos Klubas 
— Alb. Trečiokas, J. Ginkus 
su šeima, Andrius ir Pranė 
Lapės, Vitalis ir Marijona Žu
kauskai, gen. J. Černius, Ad. 
ir Birutė Jezavitai iš -Chicago, 
III., J. Bachunas, Sodus, Mi- 
chigan, Ona Cheledin iš Pri- 
ladelphia, Pa. ir Jonas Valai
tis. O ypatingai išskirtiną 
sveikinimą atsiuntė Vytautas 
Sirvydas ne tik nuo savęs, bet 
ir nuo savo motinos, kuri da
bar gyveną Lietuvoj.

Programoje susirinkusieji 
pasidžiaugė solistės Vincės Jo- 
nuškaitės dainavimu, kuris 
tikrai visiems patiko, akom
panuojant A. Kepalaitei.

Dabartinė Moterų Vienybes 
pirmininkė yra Paulina Šimė- 
nienė. Tr.

10 METŲ DETROITO 
LITUANISTINEI 

MOKYKLAI

Moterų Vienybės Sidabrinis Jubiliejus
Nevv Yorko lietuvių gyveni

me viena populiariausių orga
nizacijų yra Moterų Vienybė. 
Tai p^’ oje eilėje patriotinių 
darbų / sumanymų centras. 
O šios organizacijos parengi
mai visada esti išlaikyti pride
ramai aukštam lygy ir todėl 
visada turi gerą pesisekimą.

Prieš 25 metus, būtent 1934 
metais Nevv Yorko ir artimų
jų sričių lietuvės moterys su
kūrė Moterų Vienybę, kaip 
rašo banketo programoje vie
na žymesnių jos veikėjų Ona 
Valaitienė, palaikydamos to
kius tikslus, kaip draugišku
mas, labdara, tautinės kultū
ros ugdymas.
• Moterų Vienybė rengė ba- 
zarus, kurie duodavo gražų 
pelną. Ji šelpė Lietuvos naš
laičius, studentus, buvo auko
jama Ginklų fondui. M. V.

įsteigė dvi stipendijas studi
juojantiems lietuvių kalbą 
Calumbia universitete. Dar 
1938 metais ji surengė lietu
vių meno parodą Brooklyno 
Muziejuje. 1939 metų pasauli
nėj parodoj padėjo suorgani
zuoti lietuvių skyriaus komi
tetą. M. V. pastoviai talkinin
kavo N. Y. Lietuvių Tarybai, 
Balfui ir kt. organizacijoms. 
1941 metais M. V. sušaukė 
Nevv Yorke Amerikos Lietu
vių Moterų Konferenciją, ku
rioje buvo atstovių iš visų žy
mesnių lietuvių kolonijų.

Tai tik trumpi M. V. veik
los metmenys. Bet svarbiau
sia, kad M. V. išplėtė nuolati
nę ir pastovią veiklą, kuri su
jungė veikėjas gražiam ir 
naudingam darbui, patarnau
dama lietuvių visuomenei kul
tūrinėje ir bendroje lietuviš

Š. m. gegužės 24 diena tu
rėtų būti ypatinga diena ne 
tik Detroito Lituanistinės mo
kyklos mokytojams, moki
niams ir jų tėveliams, bet ir 
visiems Detroito lietuviams. 
Tą dieną bus iškilmingai at
švęsta mokyklos gyvavimo 
pirmas dešimtmetis. Nors tai 
nėra toks jau ilgas laiko tar
pas, bet tai buvo kūrimosi, 
persiorganizavimo ir žydėjimo 
metai.

f

Tą dieną ne tik švęsim de
šimtmečio sukaktį, bet ir iš
leisim pirmą laidą baigusią 
8 skyrius. Iš tų 6 baigiančiųjų 
4 yra SLA 352 kuopos nariai.

Butų (labai gražu jei kuo 
daugiausia detroitiečių kartu 
su mokytojais, mokiniais ir 
jų tėveliais atšvęstų tą dieną.

11 valandą ryto bus pamal
dos šv. Antano bažnyčioj. Po 
pamaldų 12:30 bus lietuvių 
svetainėj iškilmingas minėji
mas. Programą išpildys visų 
skyrių mokiniai. Jie parodys, 
kad mokykla atlieka didelį 
darbą, skiepydama į tas jau
nas širdeles meilę tėvynės Lie
tuvos. Nors daugelis mažųjų 
jau gimė Dėdės Šamo žemėj, 
bet jie ^išmoko gražiai lietu
viškai skaityti, rašyti, išmoko 
eilėraščių ir dainelių ir nori 
pasirodyti Jums, Detroito lie
tuviams. Jie kviečia visus: 
buvusius mokyklos mokyto
jus, mokinius, busimus moki
nius, senuosius ir naujuosius 
ateivius*ir čia gimusius į sa
vo šventę. Parodykim kad ši 
mokykla mums visiems bran
gi ir svarbi.

Įėjimas veltui.
Stefanija Kaunelienė.

SLA Daktaro Kvotėjo dr. Stepono Biežio
Kalba, Pasakyta Šių Metų Vasario 16 

Minėjime, Pittsburgh, Pa.
(Tęsinys)

Iš to pareina aiški išvada, 
kad mums reikia ruoštis il- 
gon ir neatlaidžion kovon. 
Mes turime visą laiką budėti, 
o ALT ir kiti laisvinimo veik
sniai tebūna pasaulio įvykių 
akys, ausys, iniciatyva bei 
veiksniai, kuriems mes vie
ningai talkinsime. Musų pa
reiga yra savasias jėgas jung
ti ir nepaliaujamai ieškoti 
širdingų draugų ir tikrų rė
mėjų demokratijų kraštuose. 
Priešas yra galingas ir vis 
stiprėjantis, įžūlūs ir klastin
gas kaip lapė. Jo nepasikei- 
čiantis tikslas yra nugalėti vi
są pasaulį ir jį paversti vergu 
žiauriajam komunistui, kuris 
ir dabar turi pavergęs dau
giau kaip trečdalį žemių ir 
žmonių. Tegul niekas nesiva
dovauja iliuzija, kad komuniz
mas kada nors pasikeis, pasi
darys žmoniškesnis ir savo 
noru paklausys sąžinės balso. 
Tik stipresnė jėga jį nugalės 
ir visiškai pašalins nuo žemės 
paviršiaus. Dalimi tų jėgų ir 
save laikykime.

Kai nematome aiškesnių 
laimėjimų, tai nekurie jau 
pradeda abejoti ir išviso ne
betekti vilties musų tėvų kra
štą išlaisvinti. Tokis pasireiš
kimas yra kaip tik musų di
džiojo priešo stiprinimas. Mes 
visi privalome ne tik manyti, 
bet šventai įtikėti, kad Lietu
va kelsis kaip praeityje kėlėsi 
ir vėl taps laisva ir nepriklau
soma valstybė.^Be tokio tvir
tai įtikėjimo vėliau ar anks
čiau palušime ir kovą pralai
mėsime. Niekuomet nesuabe
jokime, kad » tiesą ir laisvės 
principus neįmanoma pavergti 
visiems laikams.

Gi laikas tuo tarpu atlieka 
savo retindamas musų eiles 
dviem kryptim. Viena, nepai
sant visokių raginimų ir 
šauksmų visgi atsiranda leng- 
vadvasių slapta bėgančių dš 
kovos lauko. Antra, nekeičia-1 
ma gamtos tiesa užmigdo am
žinuoju miegu musų tauriuo
sius brolius ir seses, dažnai 
neatsižvelgiant į jų amžių. 
Retėjančias gretas reikia už

pildyti kitais, jei norima nors 
lygsvarą išlaikyti. Bet iš kur 
imsi atpildus ?

Išlaikykime savo jaunimą 
lietuvišku ‘

N a t u r aliai žvilgsniai nu
krypsta į musų jaunimą kaip 
išeivijoje vienintelį šaltinį, 
kurio dabar turime daug ir 
gražaus. Kalbant apie jauni
mą bus pravartu nors keletą 
desėtkų metų nusikelti į pra
eitį. Senesnioji išeivija kūrė 
lietuviškas šeimas ir buvo 
praturtėjusi savu lietuviškuo
ju prieaugliu, į kurį žiūrėta ir 
daug vilčių dėta sėkmingam 
lietuvybės išlaikymui bei lie
tuviškos kultūros kūrimui. 
Tų laikų jaunimas buvo net 
organizuojamas dietuviš kais 
pagrindais, kas tuomet daug 
žadėjo, bet, deja, visai mažai 
davė. Nespėjęs stipriau susi
organizuoti, kaip nejučiomis 
pradėjo nykti, trauktis iš lie
tuviškojo gyvenimo ir net nuo 
tėvų tolintis. Pasėkoje iš anų 
laikų jaunimo šiandien teliko 
tik gražus atsiminimai ir kar
ti tikrovė. Jis lietuviškai veik
lai jau dingęs visiems lai
kams.

Priežastys suglaustai gali
ma pasakyti: Nebūta planin
gai atitinkamo dėmesio kreip
ta plačiu mastu ir nesudaryta 
palankios sąlygos musų tų 
laikų jaunimą auklėti lietuviš
koje dvasioje ir nuotaikoje. 
Tiesa ir tuomet kilnesnieji ir 
toliau pramatą asmenys kūrė 
jaunimo būrelius ir net gran
dines, pavz. Lietuvos Vyčiai 
ir tt. Didesnės organizacijos, 
kaip SLA net buvo sukūręs 
išimtinai iš jaunimo atskiras 
kuopas ir tt. Tačiau gyvenimo 
tikrovė parodė, kad tai butą 
permažai pastangų dėta ir tik 
momento lengvabūdiškas są
jūdis, kuris nedavė ir negalė
jo duoti pastovesnių rezulta
tų, neskaitant vienur, kitur 
nereikšmingų išimčių.

Antra ir itin rimta priežas
tis, tai be galo stiprus ir vi
liojančiai patrauklus suame- 
rikonėjimo magnitas, kurio 
jėgą nugalėti arba bent ją su

silpninti (pareikalauja milžiniš
kų pastangų.

Ar šiaip ar taip analizuosi^ 
me šį rustų faktą, reikia pri
sipažinti, kad ankstyvesnio- 
sios išeivijos jaunimo neteko
me kaip lietuviško atžalino. 

i Iš šios taip svarbios ir reikš- 
' mingos pamokos privalome 
\ daryti itin rimtą išvadą, kad 

ateityje nebepakartotume ši
tokios stambios klaidos.

(Bus daugiau)

Baisusis Birželis

č- 1941 metais Sovietams pra
dėjus masines deportacijas, 
jos kartojosi dar 1946, '1947 
ir vėlesniais metais. Lietuviai 
buvo tremiami į Sibirą prie
vartos darbams ir brukami į 
kalėjimus. Tokių nelaimingų 
musų brolių ir "sesių yra šim
tai tūkstančių. f

Centro valdybos vardu nuo
širdžiai kreipiuosi į visus Bal- 
fo skyrius bei apskričius, į 
visas patriotines organizacijas 
bei draugijas susijungti šiam 
minėjimui, ruošti bendrus pa
rengimus' su prakalbomis ir 
rinkliavomis. Ypatingai prašo
me Gerbiamus Dvasiškius 
ateiti į pagalbą ■ Baisiojo Bir
želio įvykių minėjimuose —

8
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atlaikant pamaldas už musų 
tautos žuvusius kankinius, or

ganizuojant parapijos salėse 
prakalbas ar kitokius atitin
kamus minėjimus.

ALTas pirma pradėjo ruo
šti Baisiojo Birželio parengi
mus; jų skyriai ir šiemet juos 
darys. Amerikos Lietuvių Ta
ryba nieko neturi prieš, kad 
ir Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas jungtųsi šiam 
bendram darbui. Čia įdedu 
Dr. P. Grigaičio, ALTo Sek
retoriaus, laiško ištrauką:

“Jaučiame, kad ir šiemet 
ALT skyriui tos tradicijos 
laikysis. Bet, jeigu tose vie
tovėse, kur ALT skyriai mi
nėjimų neruošia, juos rengs 
BALF skyriai, vieni ar susi
dėję su ALT skyriais bei ki
tomis organizacijomis ir, jei
gu tokių minėjimų rengėjai 
sutiks surinktas aukas pas
kirti BALF reikalams, tai A. 
L. T. Centras tam nesiprie
šins. Toks yra ALT Vykdomo
jo Komiteto šiuo reikalu nu
sistatymas”.

Mes, gyvenantieji laisvame 
pasaulyje, visomis jėgomis 
gelbėkime kankinimą lietuvių 
tautą.

Kan. Dr. J. Končius,
Balfo pirmininkas.

SLA VASARNAMIS
ATLANTIC CITY, N. J.

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

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

Užsakykit kambarius iš anksto laišku 
Kreipkitės:

restoranais.

ar telefonu.

SLA BY - THE SEA
128 S. Maine Avė., Atlantic City, N. J.

ar
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

Tel. LAckavvanna 4-5529

Tel. 5-9370.

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
■I . —_--------------------------------------------------------_------ ——_—_

Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

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

« J
Viso amžiaus apdrauda—duoklių menesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mneesiui $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
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na* 

rius ir organizacijos draugu^ prašydamas talkos vajtFĮfc 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 vertybes. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

ioI

I

n

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325,00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1 00 
mėnesiui; išeina 23 centai į savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos,

Akcidentale arba Staigaus Žuvimo
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centy j mėnesj už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudų skyrių duokles 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 ŠIA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą.- Galite pažymėti ir savo vardą,' jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoji vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

«——SLA VAJAUS KUPONAS
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. ir gatvė

miestas------------
(1)

(2)
c

(3)

Rekomenduoja: 

Vardas ir pavardė

»

f

Adresas

, zona_ , valstija —

m., num. 

miestas

m., num.

miestas

ir gatvė ---------—

, zona valstija — /

ir gatvė
, zona valstija —

ir gatvė __ ................................................................

miestas_____________________ _ zona----- , valstija

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

, num.

/;?>
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Amerikos Lietuvių Veikla
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Poilsio Na
mai Atlantic City, N. J.

SLA B Y T1IE SEA, 
128 S. Maine Avenue, 
Atlantic City, N. J.

Lietuvių visuomenė šioje 
šalyje jau įprato lankyti vie
ną gražiausių plat i e s i e m s 
sluoksniams skirtą Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje va
sarnamį, kuris jau veikia gar
siajam kurorte Atlantic City 
visą dešimtį metų. Per tą de
šimtmetį daugelis šimtų lie
tuvių aplankė jaukų lietuviš
ką kampelį ir rado pilną pa
sitenkinimą, kokio 
daujama iš poilsio

tik pagei-
vietos.

sivienijimo reikalais. Bet SLA 
Vasarnamiu taip pat naudoja
si ir daugelis kitų kultūrinių 
organizacijų savo suvažiavi
mams. Štai šiais metais lietu
viai daktarai dalyvaujantieji 
Amerikos daktarų suvažiavi
me Atlantic City užsisakė pa
talpas tos konvencijos laikui, 
lygiai ir kiti profesionalai 
dažnai naudojasi Susiviehiji- 
mo namais.

Šiuos namus prižiūri p. Ona 
Vinikas, visada bičiuliškai vi
sus sutinkanti ir dedama vi
sas pastangas, kad kiekvieno 
svečio viešėjimas SLA Poilsio 
namuos butų .patogus ir viso
keriopai malonus. •

»

kiekvienam

Žukauskas su visai nauja, 
New Yorke dar negirdėta pro
grama.

Skautams Remti Komitetas 
visus kviečia atsilankyti į ruo
šiamą vakarą. Atsilankiusieji 
tikrai bus patenkinti koncerto 
programa. Po jos
grojant Romo Butrimo orkes
trui. Rep.

sinti, kad jie sugrįžę į namus 
iš pikniko ilgai jo nepamirštų 
ir kitiems pasakytų, kad to
kius piknikus apsimoka kiek
vienam lietuviui lankyti.

Iki malonaus pasimatymo 
dienraščio Naujienų pavasari
niam piknike birželio 14 dieną 
Bučo parke. Aš Busiu.

šokiai,
Wilkes Barre, Pa.

Adv. Jonas Verbalis Kandida
tuoja Komisijonieriaus 

Urėdan

Chicago, Illinois

Dienraščio Naujienų Pavasa*- 
rinis Piknikas-Gegužinė

narys adv. 
, ^kandidatuoja 

urėdan Lu- 
Balsavimai į-

Pirmiausia ir 
lietuviui brangi SLA Poilsio 
namo savybė, tai sava, artima 
aplinka, kurioje kiekvienas 
priedu prie visų geram palis- 
siui reikalingų sąlygų dar 
randa* ir kitur nepasitaikan
čias progas susitikti su savo 
tautos žmonėmis, pasidalinti 
su jais mintimis ir užmegsti 
naujas malonias ir kartais 
naudingas pažintis. Ypatingai 
svarbu jaunimui pasinaudoti 
SLA Poilsio Namų teikiamo
mis progomis pabūti lietuviš
koje aplinkoje ir rasti sau 
draugų, kurie įkartais... pasi
lieka visam amžiui, nes pade
da susikurti naujoms lietuviš
koms šeimoms.

Per SLA Vasarnamį stipri
nama musų organi z a c i j o s 
veikla. Čia įvyksta labai daug 
suvažiavimų ir pasitarimų Su-

Brooklyn, New York
Solistė Daiva Mongirdaltė, 
Dainavime Laimėjusi Pir

mą. Vietą., Koncertuos 
New Yorke

d.

Susivienijimo 
Jonas Verbalis 
komisijonieriaus 
zerne County.
vyks gegužės 19 dieną. SLA 
nariai ir visi geros valios lie
tuviai remkite savo tautietį ir 
gegužės 19 dieną už jį atiduo
kite savo balsus. Verbalis yra 
veiklus žmogus ir užsitarnau
ja visų šioje apylinkėje gyve
nančių lietuvių paramos.

Demokratas.

(

kuriems

žinoma,

Remti Komiteto 
vakare koncer- 
dainininkė Daiva 
dtvykusi iš Bos-

Šį šeštadienį, gegužės 16 
6 vai. vakare Apreiškimo pa
rapijos salėje, Brooklyn, N. Y. 
Skautams 
rengiamam 
tuos kylanti 
Mongirdaitė, 
tono, Mass.

Pažymėtina, kad Daivai ne
seniai įvykusiose dainavimo 
varžybose Cleveland, Ohio bu-x* 
vo pripažinta pirmoji vieta.

Šiame koncerte taip pat da
lyvaus žymus Lietuvos operos 
salistas Vladas Baltrušaitis, 
žinomas pianistas Aleksas 
Mrozinskas ir aktorius Vitalis

SLA Pagalbos Ranka
%

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

ALENA ŽIVATKAUSKIENĖ, 6 kp., Plymouth, Pa.,

Išmokėtos pomirtinės
’gimusi gruodžio 29, 1875 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė lapkričio mėnesį, 1901. m. Mirė kovo 7, 
1959 m. Velionės seserėčiai, Albinai Antanavičiū
tei, pomirtinės išmokėta_______________________

JONAS VILKAITIS, 30 kp., Scranton, Pa., gimęs bir
želio 24, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
sausio 2, 1939 m. Mirė balandžio 24, 1959 m. 
Velionio žmonai, Marcelei Vilkaitis, pomirtinės iš
mokėta ______________________________________

JDOZAS PALTANAVIČIUS, 66 kp., Ansonia, Conn., 
gimęs kovo 18, 1891 m., Višakio Rudoj, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė spalių 5, 1940 m. Mirė vasa
rio 9, 1959 m. Velionio žmonai, Agnės Paltana
vičius, pomirtinės išmokėta___________________

MARY SHEREKIS, 75 kp., Los Angeles, Cal., gimusi 
rugsėjo 26, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė birželio 7, 1940 m. Mirė kovo 27, 1959 m. 
Velionės vyrui, Andrew Sherekiui, pomirtinės iš
mokėta ___ ___________________________________

JUOZAS DULKIS, 101 kp., Paterson, N. J., gimęs 
vasario 1, 1891 m., Dusmenysc, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužės 4, 1939 m. Mirė vasario 
2, 1959 m. Velionio žmonai, Kazei Dulkis, pomir
tinės išmokėta________________________________

JONAS NAVICKAS, 124 kp., Hartford, Conn., gimęs 
birželio 24, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė gegužės 9, 1931 m. Mirė birželio 23, 1958 
m. \Velionio pomirtinė išmokėta Aleksandrui Ta- 
raškak________________________________ _______

VINOENT TAMOŠAITIS, 135 kp., Philadelphia, Pa., 
gimęs sausio 15, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gruodžio 4, 1938 m. Mirė balandžio 13, 
1959 m. Velionio žmonai, Antaninai Tamošaitie
nei, pomirtinės išmokėta .................... .....................

Vietinio populiaraus dien
raščio Naujienų pirmas pava
sarinis .piknikas įvyks birželio 
mėnesio 14 dieną, visiems ge
rai žinomam Bučo Parke, Wil- 
low Springs, Illinois.

Kaip praeitais keliais me- 
taip, taip ir šiemet piknike 
bus įvairi ir turininga progra
ma, taipgi šokiai, 
gros geras orkestras.

Iš praeities gerai
kad į dienraščio Naujienų pik- 
nikus-gegužines suvažiuoja ne 
tik vietiniai lietuviai ir lietu- 
tės, bet ir iš tolimesnių vieto
vių, kaip Detroitas, Grand Ra
pids, Kenosha, Milwaukee ir 
kitų čia nesuminėtų vietų. 
Naujienų piknikai 
gerai surengiami, 
nuoširdžiai priimami i 
pavaišinami, už tad žmonės ir 
lankosi į jų piknikus-geguži- 
ncs.

Šiame piknike bus dar dau-' 
giau svečių ir viešnių, nes 
man teko sužinoti, kad pikni
ko rengėjai yra darbštus žmo
nės, jie ryžtingai dirba, kad 
piknikas butų dar geriau su
rengtas, negu praeityje, ir 
kad atvykę iš įvairių vietovių 
svečiai dar geriau butų pavai-

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje nariai ir vasaros metu 
būdami atostogose neprivalo 
pamiršti savo organizacijos ir 
kalbinti draugus ir pažįsta
mus prisirašyti.

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. Virginia 7-4499

Viso

Telefonas supažindino mus po 
pustrečių metų musų bertdr avimo”

“Kaip daugelis kitų merginų 
Antrojo Pasaulinio karo metu 
aš pradėjau rašinėti kareiviui 
esančiam užsienyje. Pradžioje 

‘tai buvo tik draugiškas susira
šinėjimas. Bet .po metų
mes abu supratome, kad čia 
buvo daugiau, negu pradžioje 
manėme. Aš tada vis galvojau, 
ką jis man pasakys, kai mes 
akis į akį susitiksime. Tikrai, 
aš kasdien svajojau apie tai net 
darbo metu. Vieną dieną tele
fonas suskamo. Aš atsakiau ir 
gilus vyriškas balsas ištarė:— 
“Heilo, Onute, brangioji!” Taip, 
čia buvo mano .kareivis—dabar 
mano vyras. Ir niekados mes 
abu neužmiršime šio telefono 
skambučio, kuris mus “supa
žindino.”

MRS. ANNE ROSS
The Bronx, N. Y.

Kartais telefonas atlieka nepa
prastus ir dramatinius dalykus. 
Bet dažniausia jis patarnauja 
kasdieniškuos smulkiuos reika
luose. Bet aplamai dabar tele-

Kiekvienas yra įsitikinęs geru

fonas yra pats pigiausias pa
tarnavimas jūsų šeimos biudže
te. Jo kaina yra pakilusi daug 
mažiau, negu kitų daiktų, 
riuos jus iperkate.

NEW YORK TELEPHONE

^Cfono patarnavimu ... šiandien ir

ku-

co.
ryt.

o

TIKRI LENKIŠKI KUMPIAI 
JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ 

PASAULIO GAMINIŲ 
PARODOJE

importuoti iš Lenkijos 
ilgus metus populerųs

Parodos metu bus galima nemo
kamai paragauti lenkiški! kumpių 
ir kitų gaminių. Maži gabalai gai
liai išpiauti vieno ir pusės colio 
keturkampiai, pusės colio storumo 
bus patiekti. Tai bus smaguriau
tojo pageidavimus puikiai paten
kinantis gabaliukas, 
kad 20,000 ragavimo 
patiekta kasdien.

Vartotojų apimties 
svarų, 4 svarų ir 5 
bus parduodamos šios

Numatoma, 
davinių bus

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTO UNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

kumpių 3 
svarų dėžės 
parodos me-

visuomet 
dalyviai 
ir gerai

♦

Tikri 
kumpiai 
Jungtinėse Valstybėse dabar išsta
tyti Jungtinių Valstybių pasaulio 
gaminių parodoje. Internacionale 
paroda įrengta Nevv Yorko Coli- 
seum nuo gegužės 8 dienos iki 19 
dienai.

t

ISLJO NAUJA KNYGA

300.00 1
500.00

NAUJIENOS
ILicensed by USSR <NAUJIENOS

t

Avenue 
CONN.

$5.00
36.00
42.00
45.00
81:00
41.00
45.75
33.00
27.00

116.00
76.50

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausias 
žinias ii Lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius Lr “Kritikos bei polemikos“ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — 111.00 
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 čekj arba Money Orderi to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, UlinoU

135 VVEST 14th STREET 
NEW YORK U, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583

39 Raymond Plaza W.
NEVVARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877

.‘108 , W. Fourth Street. 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrevv 8-5040

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, 
Tel. CHapel 6-4724

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOvvnsend 9-3980

141 Second Avenue
NEVV YORK CITY
Tel. GRamercy 5-7430

332 Fillmore Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymų, 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose risite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461_
632 W. Girard • Avw!uT

PHILADELPHIA 23, Pa. 
Tel. VVAlnut 5-8878

Kiek

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETŲ RUSIJĄ
UKRAINĄ, IJETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC.
Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4

APLANKYKITE

LENKŲ PAVILIJONĄ
JUNGTINIŲ

AMERIKOS VALSTYBIŲ 
PASAULIO GAMINIŲ 

PARODOJE
Antrame Aukšte 

NEVV YORK COLISEUM 
Nuo Gegužės 8 iki Gegužės 19 d.

$1,950.00

Išmokėtos ligoje pašalpos
Nuo pradžios šių metų bendrai viso_______________ $54,852.08
A. DAUNIS, 31 kp., Lewiston, Me., sirgo l savaitę 4 dienas . .............
A. KIJNGA, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo' 8 savaites -----------------
A. KULKAITISį, 51 kp., Bridgeport, Conn., sirgo 11. sav. 2 d. _____
P. MASIKVITIS, 62 kp., Lorain, Ohio, sirgo 5 savaites -----------------
D. NAVAKAUSKIEN®, 124 kp., Hartford, Conn., sirgo 12 savaičių 
A. RADZrUKAS, 136 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 7 sav. 4 d. _____
J. ZAVECKAS, 138 kp., Perth Amboy, N. J., sirgo 7 sav. 3 d. .... 
M. SALTIS, 156 kp., Benton, UL sirgo 3 sav. 4 d. .................. ......... ..
A. E. FAWCETT, 270 kp., Sesser, III., sirgo 2 savaites ___________
J. TUMAVICIEiN®, 328 kp., Jamaica Plain, Mass., sirgo 12 savaičių.. 
A. ARLAUSKAS, 347 kp., Providence, R. I., sirgo: 11 savaičių _____

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

.................................................. $548.25

..............................................$8,212.88
ii. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

Spalvingai ir įspūdingai bus pa
rodyti Lenkijos maisto gaminiai, 
tame tarpe mažesnėse dėžutėse len
kiškos gamybos kumpiai, , jie bus 
tokie pat geri, kaip ir anksčiau 
ilgus metus pardavinėjami čia di
desnėse dėžėse lenkiški kumpiai.

Keturių rūšių Lenkiški Kumpiai 
šioje šalyje žinomi — ATALANTA, 
TADA, KRAKUS ir P. O. M. Tarp 
Lenkijoje gamintų kiaulienos gami
nių taip pat bus parodyta nugari- 
,ė, kapotas kumpis, kapota
kiauliena.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

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

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

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

K'
ii

A-:-.-. • • ’

•KRAKUS 
•TALAand
* P. 0. M. Brands

Tikri importuoti lenkiški kumpiai ir 
kiti mėsos gaminiai išstatyti parodoj 
PARAGAVIMUI IR PARDAVIMUI 
Pavilijonuose 1021-1024 4-tam aukšte

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LLETUA 4.” turi daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir dnada daug kinių iš lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
6.50, Kanadoje — 5 doleriai- Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, kętvirtimia lr nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą lr užsidirba.
7722 George St, Ville Laaalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETU VA“,

Parašyta 8. AUGHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos
JOJE APRAŠOMA:

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

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS




