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JOHN F. DULLES IR JO REIKŠME 
TARPTAUTINĖJE POLITIKOJE

Valstybės vyras užsitarnavęs didelio pripažini
mo ir aukšto visi; įvertinimo. - J. F. Dulles po
litinės veiklos sėkmingumas. - Diplomatas dvi
dešimts du kartu apsukęs žemės rutulį. - J. F. 
Dulles nuopelnai Lietuvai ir kitoms paverg
toms tautoms
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Ypatingu iškilmingumu, taikomu tik išimtinai nu
sipelniusiems šios šalies asmenims, praeitą savaitę Wa- 
shingtone įvyko buvusio Valstybės sekretoriaus John 
Foster Dulles laidotuvės. Keturių didžiųjų valstybių 
Konferencija (lengvoje buvo nutraukta ir visi užsienių 
reikalų ministeriu konferencijos dalyviai laike savo 
pareigą atiduoti paskutinę pagarbą nusipelniusiam 
Amerikos užsienio politikos vadovui. Žymiausi pasau
lio politikos vadai išskirtina pagarba ir dideliu pripaži
ntu atsiliepė apie jo mirtį, kuri, deja, jau nebuvo staig
mena, .nes velionis jau ilgesnį laiką sirgo vėžio liga.

I Prezidentas Eisenho\veris paskelbė tautos gedulo 
dienas, pažymėdamas velionio didžiuosius nuopelnus sa
vo gimtajai šaliai. Buvęs prezidentas II. Trumanas, ne
beatsiminė savo ankstyvesnių nesutarimu .su velioniu ir 
pavadino jį “didžiuoju visuomenės tarnu", Ne\v Yorko 
gubernatorius RockelTeler apibudina jį, kaip “didįjį 
amerikietį, kurio nuopelnus šio šimtmečio istorija pas
tatys vienoje pirmųjų vietų". O buvęs demokratų kan
didatas į prezidentus Adlai Stevenson nusako, jog jo 
patriotizmas, sprendimų tikslingumas ir asmenine įtaka 
valstvbės gyvenime buvusi ryškiausia jo veiklos laiko-
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tarpyje.
Anglai ne visada sutikdavo 

su Dulles sprendimais ir dė
dami pastangas išlaikyti anks
čiau turėtą įtaką pasaulio po
litikoje, dažnai piktai puldavo 
Dulles, bet jo mirties akivaiz
doje jų atsakingi ir žymiau
sieji veikėjai vieningai pripaži
no jo didžius nuopelnus ne tik 
Amerikai, bet ir visam pasau
liui. Churchill nurodo, kad 
Dulles buvo asmenybė, teikusi 
viltį visiems tiems, kurie savo 
veiklos pagrinde turėjo laisvės 
ir tautų nepriklausomybės 
principus. Jo taurus ryžtingu
mas ir drąsus sunkiųjų pasau
linės politikos problemų spren
dimas, išskiria jį iš daugelio 
veikėjų politinėje srityje. Mac- 
millan. ministeris pirmininkas, 
iškelia Dulles budo kietumą 
kovoje dėl savo idėjų ir di
džiųjų tikslų.

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle pasakė: aš giliai sujau
dintas Dulles mirtimi ir kartu 
su visais, kurie kovoja dėl 
tautų laisvės reiškiu užuojau
tą Amerikai netekusiai savo 
didžiojo .politiko. Jis stipriau 
negu kas kitas tikėjo į musų 
bendrus idealus ir kovojo dėl 
ju-

Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris pavadino velionį 
savo geruoju draugu kovoje 
dėl žmonių laisvės, kuriai jis 
buvo savo gyvenimą pasky
ręs.

Lygiai ir kitų valstybių, 
kaip Indijos, Japonijos, Kana
dos, Austrijos pareiškimuose 
be priimtų tokiais atvejais 
Užuojautos žodžių išryškėja 
gilus velionio nuopelnų pripa
žinimas ir aukštas jo asmeni
nių savybių aukštas įvertini- 
tnas.

Net ir Sovietų Rusijos žmo
nės neišsiskyrė šiuo atveju, 
nors puse burnos Dulles asme
nybę vertindami, bet kartu 
nurodydami, kad “jis buvo 
aiškių principų žmogus ir mo
kėjo tuos principus apginti”.

G ----- :o:-----
.John Foster Dulles gimė 

Washingtone 1888 m. vasario 
25 dieną.

Jau devyniolikos metų bū
damas jis buvo sekretorius

Amerikos delegacijos llaagos 
taikos konferencijoje.

Jis baigė Princtono univer
sitetą, teisės laipsnį gavo 
VVashingtono universitete ir 
pradžioje vertėsi advokatūra. 
Pirmą diplomatinį paskyrimą 
jis gavo iš prezidento Wood- 
row Wilsono, būtent tartis su 
Pietų Amerikos valstybėmis 
Panamos kanalo reikalais. 
Pirmojo pasaulinio karo motu 
jis Amerikos armijos žvalgy
bos kartrrfhkas. Versalio tai
kos konferencijoje jis Ameri
kos delegacijos dalyvis.

Bet paskutiniais metais 
Dulles vardas jau nuolatos vi
suomenės akivaizdoje. 1945 
metais San F r a n c i s c o jis 
Jungtinių Valstybių delegaci
jos narys steigiant Jungtinių 
Tautų organizaciją. Nors Val
stybės sekretoriai buvo anuo
met demokratai, bet jis vis 
buvo parenkamas delegacijų 
dalyviu Londono, Maskvos, 
Paryžiaus konferencijose.

1949 metais jis senatorius 
nuo New Yorko valstijos. 
1950 metais prezidento Tru- 
mano kabinete jis Valsty
bės sekretoriaus konsultantas, 
specialiai jam buvo pavesta 
parengti taikos sutartį su Ja
ponija. Ir šį atsakingą darbą 
J. F. Dulles atliko pažymėtinu 
tobulumu ir giliu reikalo su
pratimu.

Bet pilnumoje Dulles išvys- t 
to savo didžiuosius gabumus 
nuo 1953 metų, kada preziden
tas Eisenhoweris jį paskyria 
Valstybės Sekretorium. Jo as
meninė įtaka užsienio politi
koje buvo išimtinai didelė. Jo 
sugebėjimai išryškėja, kai 
tenka vairuoti politiką didžio
sios valstybės, kuri šiais lai
kais pašaukta į pačias svar
biausias pozicijas, kada tenka 
imtis didžiosios atsakomybės 
dėl savo krašto ir net pasau
lines politikos raidos, kada 
tenka vadovauti sąjungoje su 
Amerika esančių, tačiau ne 
visada sutariančių savo tarpe 
valstybių politiniame ir diplo
matiniame veiksmams, Val
stybės sekretoriaus autorite

tas turi būti išskirtinoje aukš
tumoje, o pripažinimas šian
dieną ir praeityje tų sugebė
jimų yra visuotinas.

Bet dar ne viskas. Iki šio 
laiko, kaip spauda plačiai 
šiandien rašo, nebuvo Valsty
bės sekretoriaus, kuris paro
dytų tiek daug energijos ir 
paslankumo, kiek parodė Dul
les. Jo kelionių valstybės rei
kalais ilgus esąs pusė milijono 
mylių, arba Dulles būdamas 
valstybės tarnyboje dvide
šimts du kartus apkeliavęs 
aplink pasaulį. Daugumą tų 
kelionių jis atliko oru, nes ki
tos susisiekimo priemonės jam 
buvo jau per lėtos.

------ :o:------
Tai visa, ką čia kalbėjom 

apie mirusį Dulles, yra ben
dra visiems, kurie jo nuopel
nus mato ir matė. Bet Dulles 
nuopelnai pavergtoms tau- 

| toms yra ypatingi. Jis vienas 
’ iš tarpo tų politikų, kurie su

gebėjo suprasti ir permatyti 
šiandieninio agresoriaus pa
grindinius tikslus ir jo takti
ką. Labai gaila, kad daugelis 
Europos politikų, neišskiriant 
ir šios šalies nemažo skai
čiaus diplomatų, kaip tik pa
našių savybių neturi. Dulles 
matė prieš save agresorių, ku
rio grėsmė laisvajam pasau
liui tebėra didelė, su kuria 
tenka visomis priemonėmis 
kovoti. Todėl jo veiksmai ir 
pasisakymai visad būdavo aiš
kus, tvirti ir niekada nenuo
laidus. Dulles principinis nu
sistatymas santykiuose su so
vietais teikė vilt;s paverg
toms tautoms.

Lietuviai daugeliu atvejų 
patyrė Dulles palankumą ir jo 
gilų supratimą musų tautos 
laisvės troškimų. Turėjo taip 
atsitikti, kad prieš išvykda
mas į ligoninę, J. F. Dulles, 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį Vasa
rio 12 dieną pad^ė viešą pa
reiškimą. Tame pareiškime 
pabrėžiama, kad Lietuvos ir 
kitų Pabaltės valstybių laisvė 
ir nepriklausomybė buvo žiau
riu budu sunaikinta ir tuo 
pasibaigė daugiau dvidešim
ties metų ištvėrusi šių valsty
bių nepriklausomybė. Jis taip 
pat aiškiai pabrėžė, jog turi 
būti atstatytos suverenės tei
sės ir nepriklausomybė t’ems, 
kuriems ji buvo jėga atimta.

Tautinių Grupių 
Konferencija

Ncw Yorko Belmont Plaza 
viešbutyje, gegužės 23 dieną 
įvyko tautinių grupių atstovų 
konferencija. Konferenciją su
šaukė trys organizacijos — 
Conferencc of Americans of 
Centrai and Eastern Euro- 
pean Descent (C A C E E D), 
kurios pirmininku yra prel. .T. 
Balkunas, Foreign Language 
Editors and Publishcrs Asso- 
ciation ir Anti-Dela m a t i o n 
League.

Dalyvavo suvirs 150 asme
nų, kurie atstovavo suvirš 
114 laikraščių ir 20 tautybių.

Pirmame posėdyje pirminin
kavo dr. J. Lichten, direkto
rius Anti-Defamation League 
svetimų kalbų skyriaus. Kiti 
— autorius Louis Žara ir dr. 
Marrow New Yorko miesto 
tautinių ir rasinių grupių rei
kalų direktorius, pasisakė 
prieš rasinę, religinę ir tauti
nę diskriminaciją.

Pietų metu pagrindinę kal
bą pasakė senatorius Kenneth 
Keating. Prelatas Balkunas 
pristatydamas senatorių Ke
ating trumpai papasakojo apie 
OACEED (Centrinės ir Ryti-

Memorandumas Prancūzijos, Anglijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių Vyriausy

bėms Europos Taikos Reikalu

I GLAUDESNIŲ RYŠIU SU TALKI
NINKAIS IEŠKANT

i.

Dabartiniai Sovietų reikala
vimai dėl Berlyno ir didelė 
tarptautinė įtampa dar kartą 
parodė šių dienų nenormalios 
padėties Europoje pavojingu
mą, susidariusį dėl Berlyno, 
dėl Vokietijos ir dėl kontinen
to padalinimo į dvi sritis — 
į laisvąją ir pavergtąją. .Ta
tai taip pat parodė būtiną rei
kalą tartis dėl visos Europos 
sutvarkymo, kuris atstatytų 
teisinę tvarką ir sukurtų Eu
ropoje teisingą ir pastovią 
taiką.

Suprasdamos sunkrą tarp
tautinę padėtį ir savo atsako
mybę, Pavergtosios EurOpos 
Tautos, Sovietų pavergtų tau
tų — Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Estijos, Latvi
jos, Lenkijos, Lietuvos, Ru
munijos ir Vengrijos — tautų 
vardu maloniai pateikia savo 
nuomonę apie sprendimą Eu
ropos problemų, kylančių iš 
Sovietų Sąjungos politikos, 
vestos II-jo pasaulinio karo 
metu ir po jo, ypatingą dė
mesį skirdamos Centro ir Ry
tų Europos tautų laisvės 
ir nepriklausomybės klausi
mams.

Europos problemų, kylančių 
iš II-jo pasaulinio karo, spren
dimas, kad save pateisintų, 
turi sudaryti sąlygas, kurio
se:

a.) nė viena Europos tauta 
nebūtų priklausoma, bet vi
sos galėtų naudot's nesuvar
žytomis savo suverenėmis tei
sėmis, išskyrus tokius suvar
žymus, kuriuos nustato tarp- 
tutine teisė ar laisva valia pa
sirašyti susitarimai;

b) v'soms Europos tautoms 
saugumą garantuotų kolekty
vinės saugumo sutartys, suda
rytos Europos ir no Europos 
tautų labui.

Pagrindinės kliūtys šioms 
sąlygoms sudaryti yra Vokie
tijos padalinimas ir anksčiau 
buvusių laisvų bei nepriklau
somų Centro ir Rytų Europos 
tautų Sovietų dominavimui ir 
komunistų diktatūrai pavaldu
mas. šie du Europos skaldy
mo vienas nuo antro neatski
riami elementai yra dabarti
nės tarptautinės įtampos ir 
ginklavimosi varžybų didžio
sios priežastys.

Bendrai pripažįstama, kad 
Berlyno reikalas negali būti 
atskirtas nuo Vokietijos su
jungimo. Taip pat ir Vokieti
jos problema negali būti at
skuta nuo Centro ir Rytų Eu
ropos problemos. Bet koks 
Europos taikos sprendimas, 
jei jis mėgintų išrišti tik pir
mąją problemą, veikiai pasiro
dytų nerealus ir nesėkmingas.

II.

Sovietų Sąjungos Europos 
“taikos programa” matosi iš 
Taikos Sutarties su Vokietija 
projekto, šis dokumentas dar 
kartą patvirtina, kad Sovietų 
viešpačiams įdomus tik tokie 
susitarimai, kurie iš vienos 

nes Europos Amerikiečių Kon
ferenciją) veiklą. Ją sudaro 
.19 tautinių grupių organizaci
jos (lietuvių — ALTas).

Po piet dr. Oskar Halecki, 
Fordhamo universiteto profe
sorius, kalbėjo apie Europos 
federaciją ir Jaltos konferen
cijos pasėkas. Pirmininkavo 
čekų veikėjas Andrew Valu- 
cliek.

pusės formaliai pripažintų jų 
užkariavimus Centro ir Rytų 
Europoje, o iš antros pusės 
pakirstų ir išardytų Šiaurės 
Atlanto Sąjungą ir tuo budu 
išgrįstų kelią į Vakarinę Eu
ropos dalį komunistų viešpa
tavimo ir Sovietų kontrolės 
ekspansijai.

Sovietų taikos programa 
yra tikrai nepriimtina Vaka
rams. Vis dėlto yra pavojus, 
kad preliminarinių pasitarimų 
metu ar net vėliau, po nepa
vykusios konferencijos. So
vietų Sąjunga gali turėti žy
mių laimėjimų jos pastango
se užtvirtinti status quo Cen
tro ir Rytų Europoje h’ įtvir
tinti komunistinį valdymą to
je srityje. Tatai gali būti pa
siekta :

1. Vakarų Galybėms sutin
kant, kad numatomoje Užsie
nių Reikalų Ministeriu ar ki
tojo aukšto lygio konferenci
joje dalyvautų bet kuri So
vietų primesta Rytų-Centro 
Europos satelitinė vyriausy
bė;

2. pripažįstant Vokietijos 
Taikos Sutarties šalimis vieną 
ar kelias satelitines vyriausy
bes.

Visos tautos, atstovauja
mos Pavergtųių Europos Tau
tų Asamblėjoje, yra gyvybiš
kai suinteresuotos ir taikos 
sutartimi su Vokietija. Ta
čiau šios tautos turi neginči
jamą teisę primygtinai reika
lauti, kad dalyvauti galėtų tik 
jų laisvai išrinktos vyriausy
bės.

Vakarų valstybių pozicija 
yra, kad Vokietijos sujungi
mas laisvais rinkimais ir tai
kos pasitarimai vestini bei 
sutartis sudarytina tik su su
jungta Vokietija, turinčia 
mandatą iš laisvų rinkimų, 
turi būti conditio sine qua 
non. Ši pozicija atlaikytina 
teisiškai ir politiškai ir, kaip 
teisinkumo ir politinės realy
bės dalykas, turi but.i pritai
kyta visoms pavergtoms Cen
tro ir Rytų Europos tautoms. 

(Bus daugiau)

Tremtiniai Turės TaS 
Pačias Lengvatas'

Pabaltiečių veiksniai pakar
totinai yra. darę žygių į Euro
pos Tarybą, prašydami, kad 
nuolat gyvenantieji Europos 
kraštuose tremtiniai, perženg
dami sieną, turėtų tas pačias 
lengvatas, kaip turi tų kraštų 
piliečiai, kuriuose tremtiniai 
turi nuolatines gyvenimo v:e- 
tas. Nors ir ilgokai truko, kol 
šis susitarimas buvo priimtas, 
jis vis dėlto dabar bus įgy
vendinamas. Tremtiniai, kurie 
turi galiojančius pasus pagal 
vadinamą Londono susitari
mą ir vyksta neilgesniam kaip 
trys mėnesiai laikui į sutartį 
pasirašiusius kraštus, nebus 
reikalingi jokių vizų, šis susi
tarimas įgyja galios trims Eu
ropos Tarybos nariams jį pa
sirašius ir ratifikavus, jeigu 
pasirašant daromas ratifika
cijos būtinumo rezervas. Eu
ropos Tarybos Ministeriu ko
mitetas jau yra. nutaręs šį 
susitarimą pateikti E. T. su
darantiems kraštams pasira
šyti. Tokiu budu galima lauk
ti, kad Europoje gyvenantieji 
tremtiniai galės judėti be vi
zos ir naudotis tomis pačio
mis lengvatomis, kaip ir euro
pinių kraštų piliečiai. E.

Akcidentalė apdrauda turėtų būti duodama ir 
be gyvybės apdraudos. - įsigijus vien tik akci- 
dentalę apdraudą, tuo pačiu turėtų būti tampa
ma Susivienijimo draugybos nariu

Nelietuvių dalyvavimas Susivienijime
Silsi vie.ni j imas, siekdamas daugiau lietuvių sutelk- 

ti bendram darbui, atitinkamai yra sutvarkęs ir savo 
įstatus, pagal kuriuos organizacijai gali priklausyti as
menys, nepaimdami jokios apdraudos. Juos vadiname 
draugybos nariais. Jie, įsijungdami į organizacijos ei
les, gali būti Susivienijimui labai naudingi visuomeni
niu požiūriu. Prisidedami prie kultūrinių ir tautiniu 
darbų, jie palaiko ir stiprina kuopų veiklą, kas, be abe
jo, prisideda prie SLA geroves.

Kalbant apie draugybos .narius ypač tenka pažy
mėti, jog SLA konstitucija leidžia kiekvienai kuopai 
draugybos nario teises suteikti ii- nelietuviui, kai tuo 
tarpu į reguliarius SLA narius, kaip žinome, priimami 
tik lietuvių kilmes asmenys arba, su jais susigiminiavę 
kitataučiai.
Ar yra galimas kuopose bendras 
darbas su nelietuviais?

Musu kolonijose galima aptikti nemaža navyzdžiij, 
kur lietuviai kariu su kitų tautybių veikėjais yra įstei
gę klubus, įsigiję namus ir turi kitokius biznius, duo
dančius gražias pajamas ir gerą pelną. 'Tokio pelno da
lis, dėka darnaus sutarimo ir geros valios lietuvių ir ki
tataučių, neretai tenka ir musų kultūrinių bei tautinių 
darbų palaikymui. Šie pavyzdžiai rodo, kad lietuvių ir 
kitataučių bendras kultūrinis darbas yra pilnai galimas. 
Jis gali būti dirbamas ir SLA konstitucijos rėmuose, 
nes musų organizacijos įstatų lankstumas leidžia nelie
tuviams kaip draugybos nariams, prisidėti prie Susivie
nijimo veiklos. 'Todėl musų kuopos net 1 urėtų pasis
tengti suteikti draugybos narių teises tokiems kitatau
čiams, kurie kartu, su lietuviais dalyvauja bendroje kul
tūrinėje veikloje ir savo darbais dažnai paremia lietu
viškuosius reikalus.

Kiekvienam draugybos nariui yra atviras kelias gy
vybės apdraudos paliudijimui gauti, kitaip sakant — 
tapti reguliariu nariu ir įsigyti pilnas teises dalyvauti 
organizacijos tvarkyme. 'Tačiau Į reguliarius narius, 
kaip SLA konstitucija sako, priimami lik lietuviai arba 
ŠU jais susigiminiavę. 'Todėl draugybos nariai nelietu
viai Į reguliarj apdraudos skyrių negali patekti.
Kokias teises turėtumėm suteikti daugybos 
nariams nelietuviams?

Jei mes kviečiame artimus lietuviams kitataučius į 
draugybos narius, tai jiems turėtų Imti taip pat suteik
tos'kaikurios privilegijos. Jie taip pat turėtų žinoti, 
kokia .nauda jiems bus teikiama įsirašius i Susivieniji
mą.

Svarstant teisių praplėtimą turėtumėm pagalvoti, 
ar negalėtumėm Alsiems draugybos nariams, taigi ir ne
lietuviams, duoti labai pigią akcidentalinę apdraudą, 
kuri dabar, kaip pridėtinė, duodama tik prie gyvybės 
apdraudos, vadinasi, tik reguliariems nariams. 'Turėtu
me akcidentalinę apdraudą taip pertvarkyt, kad ja ga
lėtų apsirūpinti visi draugybos .nariai. Tai butų toji 
apčiuopiama nauda, kuria naudotųsi draugybos nariai 
ir nelietuviai. 'Toks akcidentalės apdraudos patvarky
mas nepažeisti] SLA pagrindinės sąlygos — į regulia
rius narius priimti tik lietuvius ar su jais susigiminia
vusius kitataučius. 'Tačiau akcidentalės apdraudos 
praplėtimas tik sudarytų Susivienijimui naujus ir di
desnius galimumus padidinti savo jėgas ir daugiau iš
plėsti veikimą.

Trumpos Žinios 
iš Visur

Washiug tonas. Sena t a f
patvirtino John M. Cabot am
basadorium Brazilijon. Jis už
ims Clare Boot.lie Lucc vielą, 
kuri buvo patvirtinta ir atsi
sakė iš tų pareigų nepradėjus 
jas eiti.

VVashingtonas. — Senato
rius Homcr E. Capchart, 

republikonas iš Indiana, pa
siūlė bilių, kad Washingįtone 
nauja aeroplanų stotis butų 
pavadinta, tik ką mirusio John 
Foster Dulles vardu.

YVasIiingtonas. — Dr. J. R.
Killian atsistatydinus iš spe
cialaus prezidento padėjo,'o 
mokslo srity vietos, preziden
tas jo vieton paskyrė dr. 
George Bogdan Kistiakowsky, 
58 metų amžiaus, Rusijoje gi
musį profesorių.
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kuopų skubus pra- 
Mtonal turi būti prisiųsti ne vi
lkiu savaite laiko priel iaikraičlo 
įleidimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
■ura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite šono numerj.

1. SLA pirmos apskrities 
pirmininkas A. Staniškis su 
gražia prakalbėle suvažiavimą 
atidarė 1:30 valandą po pietų. 
Baigdamas savo kalbą, ragino 
delegatus priduoti savo man
datus jo paskirtai komisijai, 
kurią sudarė: P. Alex iš She
nandoah, A. Ramanauskas iš 
Mahanoy City ir A. Kaziunas 
iš Eastono

MUSŲ REIKALAI
Narių nuomonės poilsio 
namo steigimo reikalu

Praeitas 50 Susivieni j i m o 
seimas pavedė Pildomajai Ta
rybai poilso namo stegimo rei
kalą. Pildomoji Taryba, norė
dama sužinoti kiek narių pri
taria poilsio namo steigimui ir 
kiek senesnio amžiaus žmonių 
eitų į tą namą gyventi, jei jis 
butų įsteigtas, paruošė atitin
kamą anketą ir išsiuntinėjo 
visų kuopų sekretoriams ir ki
tiems pareigūnams, prašyda
ma susirin k i m u o s e ją per
skaityti, apsvarstyti, duoti na
riams nubalsuoti, balsavimo 
duomenis įrašyti į anketą ir 
grąžinti centrui. Taipgi Pildo
moji Taryba nori sužinoti kiek 
kuopse yra narių kurie eitų 
į poilsio namą gyventi. Šiam 
atsakymui anketoje irgi palik
ta vieta įrašyti.

Kaikurios kuopos poilsio 
namo steigimo reikalą apsvar
stė susirinkimuose, nubalsavo 
ir jau prisiuntė centrui. Vie
nos kuopos pritaria namų 
steigimui, kitos pareiškia prie
šingą nuomonę. Tuo reikalu 
iki šiol davėme vietas organe, 
duosime ir toliau, todėl kuo
pų sekretoriai ar koresponden
tai, susirinkimams praėjus, 
prašomi pranešti baisa v i m o 
duomenis.

narė ir jinai yra ži-

-• ♦ I

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJ^ ORGANO “TĖVYNĖS”

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

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

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

&

*

pasky- 
Kaziu-

šaukia

V.

VAIKO SVEIKATA

jieškoti vietos namui 
ir daryti planus kokis 
butų tinkamiausias se- 
amžiaus nariams gy-

Reikia gauti pritarimą, 
o paskui daryti planus

Vienos kuopos susirinkime 
buvo keliamas klausimas ko
dėl Pildomoji Taryba nepas
kelbė apytikrio plano ir nenu
rodė tinkamą vietą namui sta
tyti, kiek maždaug tokio dy
džio, tokioje vietoje, namas 
kainuos, kiek kainuotų kam
barys nuolatiniam gyvenimui 
ir tt.

Pildomoji Taryba, nežinoda
ma ar nariai pritars -poilsio na
mo steigimui, negalėjo pasiū
lyti jokio plano. Pirmiausia 
reikia sužinoti ar nariai pri
taria namo steigimui, o tik 
tada 
statyti 
namas 
nesnio
venti, nustatyti kambarių kai
nas ir rūpintis namo tinkamu 
įrengimu. Jei Pildomoji Tary
ba ir butų tokį planą pasiū
lius, apie kurį kalba kuopa, 
tai nariams nepritarus namo 
steigimui, jos darbus butų nu
ėjęs niekais. Pirmiausia reikia 
sužinoti ar namas bus steigia
mas, o tik po to jieškoti tin
kamos vietos, daryti planus 
kokį namą statyti ir rūpintis 
kambarių kainų nustatymu.

★—♦—★
Vasarines atostogos 
ir narių mokesčiai

Kaikurios kuopos susirinki
muose nutaria vasaros metu 
per du ar tris mėnesius susi- Į 
rinkimų nelaikyti. Aišku, Į 
Susivienijimo nariams reika- I 
lingos atostogos ir jie nori pa- <

2. Tuom laiku, kada Manda
tų Komisija tikrino delegatų 
mandatus, pirmininkas Staniš-

I kas pakvietė ilgus metus bu
vusį SLA prezidentą S. Gegu
žį ir 342 kuopos atstovą V. 
Žiogą, pratarti po žodį SLA ir 
abelnai lietuvių bei Lietuvos 
reikalais. Abu kalbėtojai pa
sakė po gražią kalbą, kurios 
buvo palydėtos gausiais ap
lodismentais.

3. Prisegioti dele g a t a m s 
ženklelius pirmininkas 
rė pp. B Žogienę ir B. 
nienę.

4. Mandatų Komisija
apskrities valdybos ir delega
tų vardošaukį, o minėtos po
nios prisegiqja po gražų Lie
tuvos spalvos ženklelį.

5. Suvažiavime dalyvauja ir 
jį sudaro apskrities valdybos 
nariai: A. Staniškis pirminin
kas, S. Kuržinskas vice pirmi
ninkas, J. Gegužytė-žalonienė 
sekretorė, S. Kubilius iždinin
kas, A. Ramanauskas ir I. 
Petrušauskienė iždo globėjai.

Nuo kuopų delegatai yra 
| sekanti:

23 kuopos, Shenandoah — 
P. Aleix.

187 kuopos, New Philadel
phia — K. Levinskas ir J. 
Elenauskas.

211 kuopos, Mahanoy City 
— S. Gegužis, M. Abramavi- 
čius, A. Gegužienė, A. Žalonis, 
P. Urbonienė, M. Ambrazienė, 
I. Kuzmickienė ir O. Svirskie
nė.

342 kuopos, Easton
Žiogas, P. Kaulius, S. Žansitis, 
V. Lushis, H. Katrick, E. Ma- 
tonienė, K. Gedvilas, A. Ka
ziunas, B. Žiogienė ir B. Ka- 
ziunienė.

Tokiu budu suvažiavimą su
daro 21 kuopų atstovų ir šeši 
apskrities valdybos nariai, vi
so 27 dalyviai.

6. Skaitymas protokolo iš 
praeito apskrities suvažiavi
mo. Protokolą perskaitė sek
retorė Gegužytė-žalonienė, ku
ris buvo priimtas kaip užra
šytas ir skaitytas.

7. Apskrities valdybos narių 
raportai. Raportus išdavė iš 
jų veiklos pirmininkas Staniš
kis, vice pirmininkas Kuržins
kas, sekretorė Gegužytė-žalo
nienė, iždininkas Kubilius ir 
iždo globėjai Ramanauskas ir 
Petrušauskienė. Kiekvienas iš 
jų pabrėžė ką jie savo pareigų 
srityje veikė ir atliko. Jų vi
sų raportai buvo išklausyti ir 
priimti.

8. Pirmininkas Staniškis pa
kvietė 23-čios kuopos delega
tą P. Aleix, 187-tos kuopos K. 
Levinską, 211-tos kuopos A. 
Ramanauską ir 
pos A. Kaziuną 
nešimus kas jų 
veikiama. Visi 
kalbėjo ir savo

dė kas ir kaip jų kuopose yra 
veikiama.

9. Pribuvo septintos apskri
ties pirmininkas A. Miliauskas 
ir su juo tos apskrities ir S. 
L. A. veikėjai V. Tamulaitis 
ir A. Ambrozaitis. Pirmininko 
perstatyti ir pakviesti, jie visi 
sveikino musų suvažiavimą 
pasidžiaugdami, kad galima 
kartu dalyvauti ir svarstyti 
organizacijos reikalus.

10. Svarstant klausimą kaip 
galima pritraukti daugiau čia 
gimusių lietuvių prie SLA, 
pribuvo, p. N. Bajorienė iš 
Pittston, Pa., ir kartu su ja 
kelios SLA narės (gaila kad 
nesužinojau (jų pavardžių). 
Ponia Bajorienė yra veikli S. 
L. A.
noma netik toje apylinkėje 
kur ji gyvena, bet ir kitose 
kolonijose. Pirmininko persta
tyta ir pakviesta jinai padarė 
platų pranešimą iš SLA Jau
nuolių Komisijos suvažiavimo, 
kuriame ji dalyvavo. Atpasa
kodama kas buvo veikiama 
minėtame suvažiavime, kartu 
ji reiškė ir savo mintis šiame 
organizacijai svarbiame klau
sime. Užbaigus jai kalbą pir
mininkas Staniškis kaip savo 
taip ir suvažiavimo vardu rei
škė jai nuoširdžią padėką.

11. Nepadarant jokio kon- 
krečio nutarimo, daugelis su
važiavimo dalyvių reiškė įvai
rių minčių jaunuolių klausi
me.

12. Delegatas Žiogas reiškė 
mintį, kad butų gera ir sveika 
organizacijai įsigyti nuosavy
bės Poconos kalnuose, kur bu
tų galima įsteigti jaunuoliams 
stovyklas (Camps), kur jau
nuoliai galėtų suvažiuoti, leis-

| ti gamtos grožybėse laiką, ar
čiau tarp savęs susipažinti ir 
taip veikiant yra manoma, 
kad butų galima juos arčiau 
supažindinti ir užinteresuoti 
SlaA idėjomis ir veikla. Jisai 
apsiėmė pajieškoti tinkamą 
vietą, susipažinti su sąlygomis 
ir išlygomis ir apie tai pra
nešti apskrities suvažiavimui.

13. Pirmininkas Staniškis 
siūlė surengti trims SLA ir 
lietuvybės kovos veteranams, 
būtent: dr. M. J. Vinikui, dr. 
P. Grigaičiui ir S. Gegužiui 
pagerbimo vakarienę. Tokis 
parengimas turėtų įvykti New 
Yorke, ir į jį sukviesti kodau- 
giau SLA narių ir šiaip geros 
valios lietuvių iš visos Ameri
kos ir Kanados. Buvo pareikš
ta įvairių minčių, bet daugu
ma delegatų tylėjo ir suvažia
vimas jokio konkretaus nuta- Į 
rimo nepadarė.

14. Pirmininkas 
Amerikos Lietuvių 
veiklą už Lietuvos 
ragino tam reikalui
paaukoti. Susirinkusieji sudė
jo $21.00, kurie bus pasiųsti 
ALT.

15. Kitą apskrities suvažia
vimą nutarta laikyti Shenan
doah, Pa., apskrities valdybos 
nuskirtu laiku.

16. Finansinė atskaita: 
Nuo pirmiau apskrities

ižde buvo--------------$176.75
Už ženklelius

surinkta

prisiminė 
Tarybos 
laisvę ir 

kiek nors

342-ras kuo- 
padaryti pra- 
kuopose yra 

pakviestieji 
kalbose nuro-

7.15

silsėti. Bet prieš atostogas 
patys nariai privalo pasirū
pinti mokesčių užsimokėjimu, 
kad beatostogaujant netektų 
teisių organizacijoj, nes daž
nai vasaros metu taip atsitin
ka. Taipgi kuopų finansų sek
retoriai ar kolektoriai privalo 
prižiūrėti narius, kad jų mė
nesiniai mokesčiai butų pilnai 
apmokėti.

■H 
Mokytoja Ona Povilaiciutė, 

praeitą pavasarį su pagyri
mu įbaigusi Misericordia Col- 
lege mokytojos mokslą. Da
bar mokytojauja Woodbridge, 
N. J. High School. Buvusi ga
bi moksle, gavusi 4 metų sti- 
p e n d i j ą iš G. A. R. High 
School į Misericordia College.

Ji yra duktė Susivienijimo 
115 kuopos narių Jono ir Ma
rės Povilaičių. Ji irgi priklau
so SLA 115 kuopoj. Jos tėvai 
užlaiko švarų taverną 300 E. 
Northampton Street, Wilkes 
Barre, Pa.

Nors ji sako turinti daug 
darbo su įvairiais mokyklos 
reikalais, bet jos profesija jai 
patinkanti.

Linkėme p-lei Onai Povilai- 
čiutei kloties ir gero pasiseki
mo jos profesijoj.

Jos Bičiulis.

S

moterys yra parengusios ska
nią vakarienę ir kvietė visus 
eiti prie stalų ir sotintis.

Vakarienė tikrai skaniai bu
vo paruošta iš įvairių valgių, 
na ir gėrimų ir visi svečiai ir 
viešnios sotinosi ir linksminosi 
ir taip buvo smagu, kad kuo
met atėjo laikas apleisti sve
tainę, tai ištikrųjų buvo gaila.

Didelis ir nuoširdus ačiū 
Eastono kuopos darbščioms 
moterims.

Antanas Staniškis,
Apskrities pirmininkas, 

Jean Gegužy te-Žalonienč, 
Apskrities sekretorė.

Chicago, lllinois

Wilkes Barre, Pa
SLA 115 Kuopos Piknikas

.m.
SLA 217 KUOPOS

narių susirinkimas bus š 
birželio mėn. 7 dieną, 2:30 va
landą po pietų, Mjarųutte Hali 
patalpose. Šis susirinkimas 
yra paskutinis prieš vasaros 
atostogas. Prašome visus na
rius dalyvauti.

Kuopos Valdyba.

Sekmadienį, birželio 7 dieną 
važiuojam visi į SLA 115 kuo
pos pikniką, kuris bus laiko
mas Sans Souci parke, visiems 
gerai žinomoj vietoj, už šokių 
pavilijono ant gražios pievos.

Kadangi šią vasarą pikiu^ų 
dar mažai yra buvę, o žiem 
yra visiems nusibodus, tai 
kiekvienas nori kur nors į 
parkus ar girias išvažiuoti, 
tai čia yra gera proga vi
siems išvažiuoti ir su SLA na
riais smagiai laiką praleisti.

Mums pranešė, kad svečių 
bus iš musų draugiškų kuopų: 
Binghamtono, Eastono, She
nandoah ir Mahanoy City.

Kaip sakoma mes čia gyve-
Viso .------------------ $183.90 I name ant paskolinto laiko ar-

Išmokėta už išvalymą I ba svečiuose. Musų senesnių
svetainės------------- $10.00 I eilės labai tuštėja. Ką praei-

------------ Į tą metą piknikuose sueida- 
Balansas ižde balan--------------- Į vom, tai šį metą jau jų nėra.

džio 26 d., 1959 m. $173.90 Į Tad sekmadienį birželio 7 die- 
17. Baigiant suvažia v i m ą I ną sueisim į Sans Souci ipar- 

pirmininkas Staniškis tarė ati- ką — pasisvečiuosim, pasimy- 
tinkamą žodį pasidžiaugdamas lėsim su vieni kitais, pasidai- 
tokiu gražiu suvažiavimu, pa- I nuosim. O juk yra žinoma, 
dėkojo jo dalyviams už tokį Į kad kuopa turi gerų daininin- 
gražų užsilaikymą ir pranešė, I kių ir dainininkų — Kuprienę, I 
kad Eastono kuopos darbščios j Lumbienę, Miliauskienę, Ur- 1

♦

(Tęsinys)
KUKAS PRIEŠMOKYKLINIAM

AMŽIUJE
Vaiko avyimo veiksmai.

Kūdikystei pasibaigus, prasideda 
antrinis laikotarpis, kuris tęsiasi nuo 3 
iki 6 metų, t. y. priešmokyklinis laiko
tarpis. Reikia pažymėti, kad jau dvieju 
metu kūdikis padaro tokią didelę išsi
vystymo pažangą, kaip dvasinę taip ir 
fizinę, kad treti metai (nuo 2-jų iki 3-jų 
metų) yra kaip ir pereinamas amžius. 
Vaikas netik gerai, laisvai vaikšto ir bė
gioja, bet ir supranta kalbą, ir pats gali 
išreikšti laisviau <savo mintis. Jo jude
siai tobulėja: ir vis geriau koordinuojasi, 
t. y. derinasi, darosi tikslesni. Jis stato 
kojas tiesiau, ir eina nebelinguodamas; 
kūno laikysena gerėja, jo nugara išsitie
sia.

Pirmais metais kūdikis auga labai 
greit, antrais — daug lėčiau; pirmų me
tų gale jo svoris yra trigubas, o antrų 
metų gale jo svoris 4 kartus tiek, kiek 
naujagimio. Vaikas 6 metų sveria du 
kar tiek, kiek vienų metų kūdikis. Pav.: 
kūdikis gimė 3,4 kg. svorio, tai metų ga
le jo svoris yra 10,2 kg., o 6 metų — 20,5 
kg. Naujagimio ilgis yra 50—51 cm., me
tų gale 75 cm., o antrų metų 85 cm., t. y. 
priaugo 10 cm. 6 metų vaiko ūgis yra di
desnis, negu naujagimio dvigubas ūgis. 
Kadangi jo .ūgis didėja greičiau negu 
svoris, tai vaikas priešmokykliniam am
žiuje atrodo aukštas, laibas, liesas. Jo 
kojos darosi palyginti su liemeniu, ilges
nės. Jo galva atrodo mažesnė, nors yra 
50% didesnė už .naujagimio galvą ir ne
toli suaugusio galvos dydžio. Kaip prieš
mokykliniam amžiuje svoris priauga ne

daug (apie l.l/o kg. i metus, taip pat ir 
trečiam periode — mokykliniam; o ant
ras greito augimo laikotarpis yra brendi
mo amžiuje, kuris prasideda nuo 10-12 
metų, priauga 3-5 kg. i metus.

Tai ir kvla klausimas, kodėl vaiko 
augimas eina periodais — ciklais. Stip- 
riausis augimo veiksnys yra vidujinės 
sekrecijos liaukų hormonai; iš viso yra 
trvs liaukos, kuriu hormonai turi įtakos 
vaiko augimui, būtent: 1) Užkručio liau
ka (Thymus), 2) Skydinė liauka ir 3) 
Hipofizinė liauka.

Užkručio liauka prasideda nuo kak
lo priešakyje ir nusileidžia už krūtin
kaulio viršūnės. Manoma, kad jos hor
monai (sekrecija) sužadina naujagimio 
ir jauno kūdikio greitą augimą. Nuo 6 
metu skydines liaukos ’rormonai vis dau- 
ginu ir (Stipriau pagreitina medžiagos 
apykaitą ir todėl sulėtina kūdikio augi
mą; ji turi didelę įtaka kūno vystymui-V 7 U C l & */ V

si. Trečioji liauka 
si smegenųO

jais kojute.
skiltis išdalina 
ve i k i ar įči us augi i r i ą. 
ypatingai stiprus brendimo laikotarpyje, 
pagreitina ilgio ir svorio augimą, llipo- 
fizinė liauka sužadina ir lytiniu liaukų 
augimą ir jų veikimą; prasideda antri
niai brendimo simptomai, ir vystosi lyti
niai organai. Jeigu dėl kokių nenorma
lių sąlygų, hipofizinė 
pakankamai augimo 
kas neauga, gali net
kari imi. Jeigu hipofizinės liaukos hor
monų veikimas yra perstiprus — tai iš
šaukia pergreitą. augimą; auga labai 
aukštas, stambus vaikas, net gali išaugti 
milžinas — gigantas.

(Bus daugiau)

hipofizinė, randa- 
apačioje ir yra surišta su 
Tos I jaukutės priešakinė 

sekretus — hormonus, 
Jos veikimas yra

liauka negamina 
hormonų, tai vai- 
liktic nykštuku—

j

7 /
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bonienę ir kitas. O Tamulaitis, 
Pukelevičius, Miliauskas ir 
Ambrozaitis aną vakarą gir
dėjau jų kvortetą praktikuo
jant.

Kaip atrodo piknikas bus 
smagus, tai sekmadienį, bir
želio 7 dieną, Sans Souci par
ke pasimatysim su visais.

Kviečia SLA 115 Kuopa.

Ansonia, Conn.
SLA 66 Kuopos Susirinkimas 

ir Šiaip Veikla

Gegužės 10 dieną lietuvių 
parapijos salėje buvo SLA 66 
kuopos susirinkimas. Nors bu
vo nemažai svarbių reikalų 
aptarimui, bet narių atsilankė 
mažai. Čia trumpai apie susi
rinkimo eigą parašysiu.

Skaitytas laiškas iš SLA 
Centro reikale išrinkimo ko
lektorių iškolektuoti iš narių 
duokles. Šis reikalas paliktas 
finansų sekretoriui J. Radze
vičiui tą darbą atlikti, nes jis 
iki šiol kiek gali iškolektuoja 
duokles ir yra pajėgus dirbti 
toliau.

Taipgi skaitytas kitas laiš
kas iš SLA Centro, kuriuomi 
klausiama apie senelių ir po
ilsio namų reikalingumą. Ka
dangi laiške sakoma, kad į- 
steigus tokius namus gali pri- 
cieiti nariams mokėti aukš
tesnius mokesčius jų užlaiky
mui, tai nutarta pasisakyti 
prieš tokių namų steigimą.

Buvusios kuopos vakarie
nės, kuri įvyko balandžio 12 
dieną lietuvių .parapijos salėj, 
rengėiai (pranešė, kad pramo
ga vilkis atžvilgiais gerai pa
vyko ir dar kuopai davė pel
no $230.35. Raportas priimtas

su pagyrimu. Visi reiškė dė
kingumą rengėjams, gaspadi- 
nėms, svečiams už skaitlingą 
atsilankymą vietiniams ir iš 
toliau atvykusioms. Nevvhave- 
niečių buvo nemažai atvažia
vę, taipgi matėsi iš Waterbu- 
rio, Hartfordo ir iš kitur, tas 
padarė šią pramogą paseamin- 
ga.

Žinoma, vakarienei vyks
tant, reikia darbininku prie 
bufeto ir kitur, bet ir patiems 
rengėjams reikia padirbėti 
iš anksto, platinti bilietus, vis
ką užsakyti kas reikalinga, 
tai čia paminėsiu energingus 
šio parengimo rengėjus: Sta
sys Bujanauskas, Juozas Rad
zevičius, Cester Strimila, o 
jiems dar pagalbai o Antanas 
Kasparavičius ir Edveldas Fi
gūras. Gaspadinėms irgi pri
siėjo nemažai padirbėti, nes 
iš vakaro reikia daug ką su
rengti, laike vakarienės reikia 
viską tinkamai patiekti, kitą 
dieną reikia nuėjus salėn vir
tuvę sutvarkyti, tai sekan
čios sumanios gaspadinės dar
bavosi : Rožė Mar č u 1 y n a s, 
Ona Bujanauskienė, Kastanci
ja Kasparavičienė ir Elzbieta 
Marčiulioniene, tai varde SLA 
66 kuopos sakoma labai ačiū 
už gražų pasidarbavimą.

Korespondentas.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Rockford, lllinois. — Susi

vienijimo 77 kuopos rengia
ma linksma gegužinė-išvažia- 
vimas įvyks birželio 21 dieną, 
sekmadienį, Šimaičių parkely- 
sodely. Rengėjai kviečia visus 
kuopos narius ir geros valios 
lietuvius ir lietuvaites daly

vauti gegužinėje ir tyrame ore 
po žaliuojančiais medžiais 
linksmai praleisti sekmadienio 
popietį.

—o—
Detroit, Mich. — SLA 352 

kuopos pavasarinis ir metinis 
piknikas-geguzinė 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.

Easton, Pa. — Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 342 
kuopos rengiama gegužinė- 
piknikas įvyks birželio mėn. 
14 dieną, Jono Katinio ūkyje, 
County Club Road. Rengėjai 
kviečia visus vietinius ir iš 
apylinkių geros valios lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti 
gegužinėje ir tyrame ore su 
kuopos nariais linksmai laiką 
praleisti po žaliuojančiais me
džiais.

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—
Akron, Ohio. — Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje 198 
kuopos metinis išvažiavimas 
įvyks liepos mėn. 4 dieną Lu- 
cas sodyboje. Vieta yra labai 
graži ir rengėjai tikisi, jog 
visi Akrono ir apylinkių lietu
viai atsilankys gražiai pralei
sti dieną.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje narių būtina pareiga 
lankyti savo kuopų parengi
mus ir kitus rauginti lankyti.

L
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 4-to Bertainio, 1958 Metų

Išmokėjimai Lapkričio Mėnesio, 1958 Metu

Pomirtiniu

Lapkričio 
Lapkričio 
Lapkričio 
Lapkričio 
Lapkričio

1. 1958
8, 1958 _
15, 1958
22, 1958
29, 1958

$3,475.00
___ 1,700.00
__  2,963.00

3,695.00
__  2,814.29

K.
J.
K. 
M.

R. Pabiržis, Detroit, Mich. 37.98 
Overaitis, Detroit, Mich. 
Gusas, Detroit, Mich. 
Kupris, Wilkes Barre,

Pa. ............................................

Viso __ $14,647.29 SLA Nuosavybės

Viso

Ligoje Pašalpos

Lapkričio 1, 1958
Lapkričio 8, 1958
I.Ankriėir> 15 1958

________ $217.25
.................  551.00
_________ 361.00

307 West 30-th Street,
Nevv York, N. Y. —

128 So. Maine Avenue, 
Atlantic City, N. J. .

Lapkričio 22,^*1958 ................. 573.50 Viso ................................
Lapkričio 29, 1958 ................ 221.00

$$1,129.31

___ 5.56

$1,134.87

Viso $1.923.75

o.
p. 
A. 
L. 
S.
L.
M.

Atšauktoji Apdrauda

Puskorienė, Racine. Wis. 
Kausas, Chicago III. 
E. Kohl, VVyoming, Pa. 
Schlager, Kenosha, Wis. 
Butkus, VVorcester, Mass. 
Kuslis, Waterbury, Conn.
Nagys, Chicago, III.

J. Petronienė, Grand Rapids, 
Mich. ------------------------------

A. Zakelis, Cicero, III. 
V. Zakelis, Cicero, III.
A. Stelmokas, Jr., New 

York. N. Y. ..........................
P. Burtauskas, Nevv York, 

N. Y. . ......................... u.........

$211.86
15.72

219.73
149.35
49.45
38.27
25.34

PUdomosios Tarybom Ir 
Komisijų Reikalai
Dr. S. Biežis, Chicago, III. 
S. Bredes, Brooklyn, N. Y. 
N. Gugis, Chicago, III.
P. Dargis, Pittsburgh,

Vinikas, Nevv 
N. Y.............

p. 
Pa.

M. J.
York,

P. Dagys, Brooklyn, N. Y.
C. F. VVilmeth .......................... .

14.45

22.84
150.00

60.00

$454.28

$129.92
135.00
26.00

81.00

173.60
165.20
15.00

19.22
98.04
47.50

36.36

376.51

Viso $725.72

Viso $1,287.35

Valku Atšauktoji Apdrauda

M. A Nagys, Chicago. III. $118.01

Viso $118.01

Sugražinti Mokesčiai

Ligoje Pašalpos Fondas
Lėšų Fondas --------------

$3.00
10.15

• 4

Viso $13.15

Pusė Pomirtinės

J. Lorantas, Pittsburgh, 
Pa. ........................................

A. Lorantienė, Pittsburgh,
Pa_ .....................................

$150.00

1501)0

Viso $300.00

Pašaipu* iš Našlių ir
Našlaičių Fondo
A. Tankauskas, cAnville,

Iii.......................... .J........... ........
P. Stulminskienė, Nanticoke,

Pa. -----------------------------------
B. Vinskunienė, Chicago, III.
F. Žilionis, Pittsburgh, Pa.
O. Nevulienė, Mahanoy

City, Pa. ........................ ...........
J. Stankevičius, VVilkes

Barre, Pa. ____________ ...
A. Subačienė, Jeannette,

Pa_______ ____________ ___
V. Tvaska, Pittsburgh, Pa.
O. Petraitis, Philadelphia,

Pa......................... . ....................
O. Chuaas, Nevv York, N. Y.

$10.00

10.00
10D0
10.00

5.00

32.00

14.37
10.16

32.50
49.43

Tėvynės Reikalai

Marš Printing Co., New 
York, N. Y.............................

Dr. S. Biežis, Chicago, III. 
Postmaster, New York City 

Rice, New York City 
J. Electrotype Co.
New York City ___

H.
A. E.

Ine.,

$610.92
25.00
75.09

110.00

3.10

Viso $794.11

J.
A.
J.
G.

$16.50
$7.72
28.55

9.62

KIEKVIENO

P. Salus, Wilkes Barre, a. 
P. Bukšnaitis, New York,

N. Y..........................................
I. Musteikis, Cleveland,

Ohio ____________________
A. Paulauskas, Toronto,

Canada ---------------------------
B. Keblaitienė, Detroit,

Mich. .......................................... 63.50
J. P. Labzentis, Chicago, III. 49.65

Viso

6.45

10.00

29.05

$804.56

Atlyginimas Daktarams

B. Keblaitienė, Detroit,
Mich...........................................

J. P. Labzentis, Chicago, M
123 kuopa, Montreal,

Canada --------------------- - —
P. Dagys, Brooklyn, N. Y. 
278 kuppa, St. Catharines,

Canada —-............................ ..

Viso ..........................................

$7.00
5.00

10.00
6.00

16.00

$44.00

Algos

SI.A Raštinės
Tarnautojams

SLA Spaustuvės
Tarnautojams ____   622.00

N. Gugis, Chicago, III. 360.00
P. P. Dargis, Pittsburgh,

Pa. -----------------------------   12.00

$2,738.80

Viso

Įvairus Išmokėjimai
♦

$3,840.80

$305.99Paštas —_________________
L. E. Goodfarb,

Philadelphia, Pa. _____
Sočiai Security
Schalit Printing and

Stationary Co., N. Y. C.
Raštinės išlaidos
Superior Temporary

Personnel, N. Y. C. . .......... 69.37
Economy Photo Engr. Co., 

Nevv York, N. Y.
Pionner Letter Co.,

Nevv York, N. Y.
Pennsylvania Fraternal

Congress ___________
Nekilnojamojo turto

įkainavimas ________
Literatūra __________

172.50
138.02

55.32
13.95

9.80

8.75

15.00

30.00
31.12

Viso $849.82

Certlfikato Paskola

J. J. Pohl, So. Boston,
Mass. ...................................... $256.00

Viso $256.00

Detroito Miesto Įvairenybes
Michigan valstijoj ir Det

roito mieste praeita žiema bu
vo labai šalta, sniegas ir le
dai privargino žmones. Dabar 
po tos šaltos, žiemos atėjo 
pavasaris su šiltesniu oru ir 
sunaikino sniegą ir ledus, tar
tum tos šaltos žiemos visai 
nebuvo, medeliai pradėjo ro
dyti lapelius, gėlės pradėjo 
žydėti, žvirbliai ir špokai 
renka šapus, neša Ir krauna 
lizdelius, žmonės taipgi jau
čiasi sveikesni ir linksmesni, 
nes jie turi progą pakvėpuoti 
tyru oru.

na-

ne-

Atlyginimas Organizatoriams

A. Praškevičius, Cleveland, 
Ohio _____________________

Plečkaitis, Aliąuippa, Pa. 
Braziulis, Cleveland, Ohio 
Šileikis, Brooklyn, N. Y. 
B. Dargis, Pittsburgh,

Pa. ......... ............... .....................
J. Petkevičius, Brooklyn, 

N. Y. ........................................ .
J. šermukšnis, Omaha,

Nebr. _____________________
A. Tvaranavičius,

Philadelphia, Pa. .................
W. Juodviršis, Montreal,

Canada __ -_______________
J. Jokubynas, Toronto,

Canada _________________ ...
A. Dūda, Toronto, Canada 
Organizatoriui X.
M. Aftukas, Los Angeles, 

Calif...............................................

24.00

5.90

75.28

8.30

64.36

6.79
17.30

354.60

12.54

Paskola Nekilnojamai n Turtui

14305 Ward, Detroit,

Mich. .............  $7,500.00
1644 Westmont Avenue,

Pittsburgh, Pa. . ............... 9,000.00
1415 Midland, Royal,

Oak ___ 7,500.00

Viso $24,000.00

Viso lapkričio mėn. ___ $51,193.71

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

SS

nuvažiavo pas ūkininką ir pa
klausė kur tie penki raudoni 
tavo gyvūnėliai? Ūkininkas 
pirštu iparode j vieną pastatą, 
kur jie nuėję pamatė, kad 
visi penki gyvūnėliai balti. 
Ūkininkas paaiškino, kad jie 
gimė visi raudoni, o kaip pra
regėjo pasidarė balti. Taip ir 
jus, ponuliai, kaip praregėsi
te, pasidarysite balti.

Komunistai garbina 
bet jie patys‘bijo ten 
ti, kad nepakliuvus į 
nosios vergijos nasrus.

K. Nausėdas,

tary-
S-gos

pirm.
ir iždin. J. Sta-

Rusiją, 
važiuo- 
raudo-

Dienraščio Naujienų 
minėjimas

Kovo mėnesį buvo suruoš
tas minėjimas dienraščio Nau
jienų 45 metų gyvavimo. To
ji reikšminga sukaktis buvo 
paminėta ir Detroite, kurią 
suruošė vietinė Socialdemo
kratų 116 kuopa. Žmonių pri
sirinko gausus būrys ir visi 
linksmai ir geroje nuotaikoje 
praleido laiką. Buvo pagamin
ti geri ir skanus pietus. Bai
giant pietauti, buvo pasakyta 
trumpos kalbos. Visi kalbėju
sieji pareiškė geras mintis 
dienraščiui Naujienoms, pa
linkėjo joms dar ilgus metus 
gyvuoti ir lankyti lietuvių pa
stoges Amerikoje 
valstybėse, kur 
randasi.

(Dalyviai buvo 
pobūviu, linksmai 
šnekučiavosi ir dainavo, prie 
kurių ir aš prisidėjau su savo 
balsu ir rėkiau kai varna.

v —•

ir kitose 
tik lietuvių

patenkinti 
tarp savęs

Važiavo grybauti
Vienas tautietis rudens me

tu sumanė važiuoti grybauti. 
Ankstyvą šeštadįenio rytą pa
valgė pusryčius, apsirengė, į 
kišenę įsidėjo buteliuką stip
resnės, tuščius bušelius į ke- 
turatį ir išvažiavo į mišką 
grybauti. Nuvažiavęs palei 
mišką, pasistatė mašiną, pasi
ėmė bušelį ir eina į mišką 
grybų rinkti. Neradęs grybų 
vienoj vietoj, eina toliau ir 
toliau į mišką fr vis grybų 
neranda. Neradęs grybų pa
galvojo,, jog iš žemės jų neiš
kasi, reikia važiuoti namo, 
beeidamas paklydo ir negali 
iš miško išeiti, atsisėdo po

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

CIA 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 mnėcsiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėnaseiui $4 36, sav. Mc 
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 j 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

m: m SLA VAJAUS

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

Akcidentale arba Staigaus Žuvimo
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų i mėnesi už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Valkų apdraudy 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 SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
šiuo adresu: Lithuanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

KUPONAS

medžiu, išsitraukė buteliuką 
iš kišenės, išsigėrė vieną-kitą 
burnelę ir vienas sau pareiš
kė, kad nors velnias mane iš
vestų iš miško.

Po pušų medžiais sėdėda
mas galvoja į kurią pusę rei
kia eiti. Pradėjęs eiti ir žen
gęs kelis žingsnius pamatė 
savo stovinčią mašiną palei 
mišką. Parvažiavus jam 
mo žmonės klausia:

— Ar parvežei grybų?
Jis atsako, kad grybų

parvežiau, tik buvau pakly
dęs. Žmona, pradėjo klausinė
ti ir jis pradėjo viską pasa
koti apie savo nelaimę. Žmo
na pasiklausius jo pasakoji
mo, pareiškė, vietoj niekus 
pasakojęs, eik valgyti. Diena 
karšta ir jis dar niekus pasa
koja. Bet jeigu nenorite mano 
teisingų pasakojimų klausyti, 
tai aš daugiau nepasakosiu, 
bet aš rasiu žmonių kurie ma
no pasakojimams patikės.

amžiaus 
dažnai 
gatvė-

Seno amžiaus žmogus

Aš, kaip senesnio 
žmogus, nedirbantis, 
išeinu pasivaikščioti
mis. Nuėjus ant Michigan 
Avenue, kur yra daug lietu
viškų užeigų, užėjau į vieną 
pasėdėti, pasiklausyti ką žmo
nės kalba.' Vieną sykį netoli 
manęs sėdėjo trys lietuviai ir 
kalbėjosi. Vienas iš jų sako: 
Jonai, kas atsitiko, kad tu 
buvai geras komunistas, o da
bar pametei komunizmą ir 
pasidarei geras lietuvis? Jis 
atsako: Su manim taip atsi
tiko, kaip dviem kūmutėm. 
Viena eina gatve, susitinka 
kurną ir taria: kūmai, turiu 
gerą naujieną. Na, o kas per 
naujiena? Moterims vaikų 
gimdyti nereikės, nes bus to
kios mašinos kurios tą darbą 
atliks. Tai gerai kumuti, mo
terims bus Ikigviau gyventi.

karo 
laisvės 
namus, 
kalbin-

AKADEMINIAI 
HORIZONTAI

kių, bet ir iš tolimos Chicago®, 
Clevelando, Bostono, Philadel- 
phijos, Baltimorės, Hartfordo, 
Waterburio ir kitų vietovių.

Suvažiavimą organizavo LB 
New Yorko apygardos valdy
ba, talkinama kultūros 
bos ir Liet. Mokytojų 
N. Y. skyriaus.

LB centro valdybos 
St. Barzdukas
niškis padarė pranešimus. Po 
jų sekė dr. P. Vileišio refera
tas bendruomenės akcijos rei
kalu. Kilo audringos diskusi
jos. Joms pasisakyta įvairiais 
LB klausimais.

Kitas posėdis ' buvo skirtas 
grynai švietimo reikalams. 
Buvo pradėtas CV nario švie
timui P. Balčiūno ir LB Cen
trinės Švietimo Tarybos pirm. 
J. Tamulio pranešimais. Nu
šviesta lituanistinio auklėjimo 
reikšmė. Paliesta programos 
ir vadovėliai. Dr. K. Vasys 
painformavo apie lituanistikos 
dėstymą Fordhamo universi- 
tet. Vac. Čižiunas skaitė įdo
mią paskaitą “Šeimos ir švie
tėjų santykiai”.

Vakare buvo suruošta trum
pa meninė programa, kurią 
atliko dainininkė Lionė Juo
dytė ir pianistas Aleksas Mro- 
zinskas. Programai vadovavo 
A. Dimas.

Sekančios dienos posėdyje 
buvo tęsiamos diskusijos. Po 
jų sekė O. Girniuvienės pas
kaita “Dabarties lietuvis mo
kinys”. Išklausyta literatūros 
pamokos iliustracija, kurią 
vykusiai pavaizdavo Pr. Nau
jokaitis. Po pranešimų iš vie
tovių vėl diskutuota bendruo
menės ir švietimo reikalais. 
Priimta eilė rezoliucijų, ku
rios spaudoje bus paskelbtos 
vėliau.

Suvažiavimas buvo gana 
gausus ir produktingas.

Suvažiavimą žodžiu sveiki
no kons. V. Stašinskas, VTiko 
pirm. dr.. A. Trimakas, N. Y. 
Alto pirm. dr. E. Noakas, LB 
tarybos prezidiumo pirm. J. 
Šlepetys. Gauta sveikinimų ir 
raštu.

Tokių suvažiavimų 
mas sveikintinas, nes
visuomet kyla naujų idėjų, 
stiprinančių visus, kurie dir
ba tautinės kultūros ugdymo 
ir lietuvybės išlaikymo darbą.

B. K.

Naujasis akademikų skautų 
žurnalo “Musų Vytis” 2-3 nr. 
turinio atžvilgiu yra gerokai 
skirtingas nuo praeityje bu
vusių MV numerių. Jame nėra 
jokios veiklos aprašymų, nuo
traukų, nėra nei aktualijų ar 
žinių. Šis tikiką iš spaudos išė
jęs **100 puslapių specialus lei
dinys yra “Akademinio Skau
tų Sąjūdžio” vizitinė kortelė 
lietuvių visuomenei” — 
šį numerį apibudino MV 
redaktorius A. Avižienis, 
kelių straipsnių serijoje 
gvildenama (lietuviškosios 
turos pagrindai, kas ir suda 
ro pagrindinį ak a d e m i n ė s 
skautijos bruožą intelektuali
nės veiklos srityje.

Leidinys pavadintas “Aka
deminiai horizontai”. Veda
majame tarp kita ko sakoma: 
“Akademinių horizontų me
džiaga nėra eiliniai straips
niai, skirti lengvam pasiskai
tymui. Šios sistemingai paruo
štos temos reikalauja akade
minio atydumo ir nuoširdaus 
dėmesio. Tačiau ir žada jos 
mums žymiai daugiau — žada 
mums reikšmingą žingsnį į 
racionalų tautos sąvokos for
mulavimą ir savo pasaulėžiū
ros kūrimą — svarbius jauno 
lietuvio akademiko uždavi
nius”.

Čia telpa sekantys straips
niai: Istorinis žvilgsnis į lie
tuvių tautos filosofus 
Kubilius, S. J., Lietuvių kul
tūros ideologiniai pagrindui— 
J. Kaupas, Simboliai lietuvių 
tautosakoje — I. Čepėnaitė, 
Jaunieji poetai pave r g t o j e 
Lietuvoje 
Auklėjimas sovietinėje Lietu
voje — T. Remeikis, Kontro
liuojama laisvė 
skas, Tarp dviejų kultūrų — 
V. Černius ir Aka d e m i n i s 
Skautų Sąjundis laiko plotmė
je.

Akademiniai Horizontai yra 
iliuostruoti dviejų ASS narių 
meno studentų 
produkcijomis — Bronės Ja- 
meikienės ir Kęstučio Zab- 
kaus.

Šį leidinį galima įsigyti pas 
įvairių vietovių akademikus 
skautus,

< - Į ,------Į- ---------------

Brooklyn, Nevv York

taip 
vyr.
Čia 
yra 
kul- 

u

J.
ruoši-
juose

Komunistai daug 
laisvės turėjo

Antrojo pasaulinio 
metu komunistai daug 
turėjo, jie ėjo per 
krautuves ir užeigas,'
darni žmones rašytis prie ko
munistų partijos, ne tik mies
tuose, bet ir po ukius važinė
jo jiešdami narių komunistų 
partijai. Michigan valstijoj 
jie daug lietuvių ūkininkų pri
kalbino prisirašyti, ypač tie 
prisirašė, kurie mažiausio su
pratimo neturėjo apie komu
nistus. Jie tapę nariais pradė
jo lankyti komunistų susirin
kimus, ibet tie susirinkimai 
jiems nepatiko. Vieną sekma
dienį ūkininkas atvažiavo į 
komunistų susirinkimą mies
te, pasiprašęs pas pirmininką 
balsą, pareiškė: Drauge, aš 
turiu gerą naujieną. Pirmi
ninkas paklausė kas per nau
jiena? Matot, Amerikoje ne 
tik- žmonės virsta raudonais, 
bet ir gyvuliai suraudonėja. 
Mano namų sargė atsivedė 
penkis gyvuliukus ir visi rau
doni. Pirmininkas pareiškė, 
kad tai tikrai gera naujiena.

Tais laikais Stalinas dar 
buvo gyvas, tai netarė tą 
naujieną pranešti tėveliui Sta
linui, bet pirm pranešįno pir
ma reikia patikrinti ar tikrai 
visi raudoni. Pirmininfeas, se-' 
kretorius ir dar- du draugai

R. Šilbajoris,

V. Bieliau-

kurinių re-

Bendruomenės ir švietimo 
Darbuotojų Suvažiavimas

Montreal, Canada
Bus Linksma ir Graži Iškyla

Vietinės lietuvių šeštadieni
nės mokyklos dešimties metų 
gyvavimo ir veiklos sukakčiai 
atžymėti rengia gegužinę-iš- 
kylą labai gražioje vietoje, 
buvusioje naujų kanadiečių 
stovyklos aikštėje netoli Do- 
rion miestelio, birželio 7 die
ną. Pradžia 11 valandą ryte.

Bus įvairi ir turininga pro
grama, kurią atliks mokyklų 
mokiniai. Programai pasibai
gus, bus šokiai geram orkes
trui grojant. Veiks turiningas 
bufetas su skaniais užkan
džiais ir šaltais gėrimai.

Visi vietiniai ir apylinkėse 
gyvenanti lietuviai ir lietuvai
tės kviečiami dalyvauti šioje 
gegužinėje ir tyrame ore link
smai su draugais praleisti lai
ką. Tokios gegužinės, kokia 
bus birželio 7 dieną, pas mus 
ne dažnai būna. Koresp.

JAV rytinės dalies Lietuvių 
Bendruomenės ir švietimo 
darbuotojų suvažiavimas New 
Yorke gegužės 9 ir 10 dieno
mis sutraukė daug dalyvių. 
Ne tik iš artimesnių apylin-

ir gatvė

ir gatvė

ir gatvė

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

Vardas ir Pavardė Amžius

(D

(2)

(3)

Rekomenduoja: 

Vardas Ir pavardė

»

x-»

9

, num.

m., num. 

miestas

m., num. 
miestas

m., num.

miestas

ir gatvė
miestas___

, zona valstija —

, zona —, valstija___

, zona valstija__

SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETŲ RUSIJĄ
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDUĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

Pasinaudok patikimu, kruopščiu Ir greitu musų finuos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC.
135 WEST 14th STREET Lieensed by USSR 

NEW YORK 11, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583

141 Seconą? Avenue 
NEVV YORK CITY 
Tel. GRamėrcy 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—T savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

A

39 Raymond Plaza W. 
N0VVARK, N. J.
Tel. MArket >-2877

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

, zona----- , valstija

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

S

632 W. Girard Avenue 
PHILADELPHIA M, Pa.

Tel. WAlnut 5-8873
Klek

900 Uterary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1A1461

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais tuo 9-4

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

11389 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-8980

Avenue 
CONN.

HK ■"7.TMKK
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York
Lankėsi Jonas Kasmauskas

Ketvirtadienį, gegužės 28 
dieną Tėvynės redakcijoje lan
kėsi bostonietis pramoninin
kas ir įžymus visuomenės vei
kėjas Jonas Kasmauskas. Jis 
atostogų metu buvo nuvykęs 
į Oklahomą pas ten gyvenčius 
dukterį ir žentą, kur praleido 
daugiau dvi savaites, gerai pa
silsėjo, apžiurėjo ten esamus 
ukius ir drauge su dukra ir 
žentu nusipirko didelį ūkį su 
kyvuliais ir visais ukiui reika
lingais įrankiais. Ūkis gerai 
įrengtas gyvulių auginimui ir 
yra apie pusantro 
žemės.

Pradžia 5 valandą po pietų. 
Numatoma trumpa meninė 
programėlė, o po to vakarie
nė. Alto ir Balfo vardu nuo
širdžiai kviečiame visus kolo
nijos lietuvius ir svečius skait
lingai dalyvauti ir prisiminti 
kenčiančią musų tėvynę Lietu
vą ir po tolimą Sibirą išblaš
kytus brolius ir sesutes.

Rengimo Komisija.

0, LIETUVA MANO 
BRANGI!

(Tragiškoms Birželio die
noms prisiminti)

šeštadienį, birželio mėn. 15 
dieną. Paminėjimu ruošia 
VVindsono CIBE radio stotis, o 
iš čia bus pertransliuojama 
per visos Kanados CBE radio 
tikslą. Paminėjimas užtruks 
pusę valandos laiko ir prasi
dės Windsoro ir Detroito lai
ku 4 valandą po pietų, Toron
to ir Montrealio laiku 5 vai., 
Halifaxe 6 valandą po 
Winnipege 4 vai. po 
Vancouveryje 2 vai. po

Programa paruošta 
kalboje, prie jos bus
lietuvių, latvių ir estų liaudies 
dainų ir muzikos, dėlto verta 
ir patiems jos pasiklausyti ir 
kitus ypatingai svetimtaučius 
paraginti pasiklausyti. Pro
gramos paruošimu pasirūpino 
SLA. narys Petras Januška. 
Tai jau trečias iš eilės šios 
rūšies paminėjimas iš šios sto
ties to paties asmens pastan
gomis visai angliškai kalban- 

visuomenei. Pasiklausyki- 
_ J.

pietų, 
pietų, 
pietų, 
anglų 
duota

• v

šimto akrų

Oklahomos, 
sustojo ke-

51arija Ruzienė

OT YNU

prisirin- 
salė, ne 
lietuvių, 
gimusių 
iš anos

stovė Poga, kuri pagyrė lietu
vių pastangas išlais v i n i m o 
darbe. Dalyvis.

Birželio 5, 1939

Grįždamas iš 
brolis Kaskauskas 
lėtai valandų New Yorke, tai 
ta proga aplankė ir savo orga
nizacijos organo redakciją. Su 
juo maloniai pasikalbėta įvai
riais šių dienų reikalais. Tos 
pat dienos popietį jis išvyko į 
Bostoną.

South Boston, Mass
Paminėsime Tragišką Bir

želio Įvykį

14 
kai

Š. m. birželio mėnesio 
dieną sukanka 19 metų 
musų tautiečiai birželio mėne
syje buvo tremiami iš savo 
gimtosios tėvynės į Sibiro dy
kumas sunkiems darbams, ku
rių daugelis ten -be laiko išsis
kyrė iš gyvųjų tarpo, o liku- 
šieji gyvi kenčia badą. Tai 
tragiškai sukakčiai atžymėti 
Balfo, ALT ir LB Bostono 
apylinkės bendrai ruošia pa
rengimą birželio 13 dieną, 7 
valandą vakare, Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnytinėje 
salėje.

Kviečiame visas patriotines 
organizacijas ir pavienius as
menis gausiai dalyvauti ir tin
kamai atžymėti tragišką ir 
lietuvių tautai liūdną įvykį.

Bukime stiprus dvasioje ir 
tikėkime, 'kad Lietuva vėl bus 
laisva, į kurią grįž iš viso pa
saulio musų broliai ir sesės, 
tad bukite parengime birželio 
13 dieną (parapijos salėje.

Pagrindiniu kalbėtoju 
kun. L. Jankus.

A. Andriulionis, 
BaJfo skyriaus pirm.

Lietuva mano miela, 
.Tave myliu visa siela, 
*Nes daug vargo iškentėjai 
Nuo visokių niekadėju:

Nuo lenkų, vokiečių, rusų, 
Kurie trypė šalį musų, 
Plėšė, grobė brangų turtą, 
Aisčių prakaitu sukurtą.

Kai rusai atsidangino, 
Lietuva krauju patvino: 
Baisus ginklai pavartota, 
Vykdė šiurpė kraujo puotą.

Desėtkai metų praėjo, 
Teroras nesumažėjo: 
Tremia Sibiran, kankina, 
Brangią laisvę panaikino.

O, pasauli, kultūringas 
Demokratiškų tiesų!
Atsižvelk į musų skriaudas, 
Gelbėk iš priešo nasrų!

O, Tėvyne mano miela, 
Tas griaudena mano sielą! 
Tu eini keliais Golgotos, 
Tavo kančios neribotos.

O,

Bet lietuvis, kur bebuvęs, 
Nepakęs tos priespaudos!
Kol dar gyvas ir kiek galįs 
Už šalies laisvę kovos.

Nors Lietuva dar nežuvo 
Ir nežus ji niekados!
Rusų jungo nusikračius, 
Garbingai amžiais gyvuos!

(Prisiuntė A. J. Jokuoaitis)

Cambridge, Mass.
SLA švietimo Komisijos Na
rio S. C. Budvidžio Tėvai Pa
minėjo Vedybinio Gyvenimo 

50 Metų Sukaktį

bus

Akron, Ohio
Papildomas Aukotojų Sąrašas

Tėvynės nr. 21 tilpo Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo sukakties minėjimo ap
rašymas ir aukotojų vardai. 
Tame aukotojų sąraše apleista 
šie vardai: V. Janickienė, 
Baldauskas su šeima, Mr. 
Mrs. Gaška. Jie visi aukojo 
penkis dolerius.

Atsiprašau už apleidimą čia 
suminėtų asmenų bendram są
raše. Tas įvyko ne iš blogos 
valios. P. J.

F. 
ir 

po

Miami, Florida
ALTas ir BAJLFas Bendromis 

Jėgomis Paminės Birželio 
Baisiuosius Įvykius

Tuo reikalu Miami ALTo 
skyriaus ir Hollyvvoodo 
BALFo 141 skyriaus atstovai 
šių metų gegužės mėn. 14 die
ną turėjo posėdį.

Prieita vienbalsio nutarimo, 
ruošti minėjimą bendromis jė
gomis, o parengimo pelną ir 
aukas padalinti po lygią sumą 
Lietuvos laisvinimo ir šalpas 
reikalams.

Minėjimui ruošti išrinkta 
komisija: V. Skupeika, A. No
ris, Leo Kelly ir A. B Kamen. 
Minėjimas įvyks šių metų bir
želio mėn 14 dieną Miami Lie
tuvių svetainėje, 3655 N. W. 
34-th Street, Miami, Florida.

Mjusų mieste su šeima gyve
na Amerikoje gimęs ir augęs 
patriotingas lietuvis inž. S. C. 
Budvitis. Nors jis jau sulaukė 
'viduramžio ir augina dvi gra
žias dukreles, bet yra laimin
gas tuo, kad jo tėvai dar gy
vi ir gegužės 30 dieną paminė
jo vedybinio gyvenimo 50 me
tų sukaktį savo šeimos ir ar
timųjų būrelyje.

Jubilijatai abu yra rimti ir 
patriotingi lietuviai, todėl jie 
ir savo vaikus išaugino tokio
je pat patriotinė|je dvasioje. 
Sūnūs S. C. Budvitis yra ener
gingas veikėjas įvairiose orga
nizacijose, dažnai dalyvauja 
Susivienijimo seimuose, 53 
kuopoj per ilgus metus eina 
sekretoriaus pareigas, taipgi 
jis yra Susivienijimo švietimo 
Komisijos nariu apie trys me
tai ir tas pareigas gerai atlie
ka. Tai neišsemiamos energi
jos Amerikoje gimęs ir augęs 
lietuvis, kokių labai mažai ga
lima rasti.

Minėjimo dienoje sukaktu
vininkai buvo pasveikinti, gra
žiai pagerbti, apdovanoti ir 
palinkėta jiems dar daug me
tų gyventi ir sulaukti deiman
tinio vedybinio gyvenimo ju
biliejaus.

Pobūvis praėjo ja u k i o j e 
nuotaikoje ir visi dalyviai pa
tenkinti išsiskirstė į namus.

Korcsp.

Windsor, Canada

Visoje Kanadoje ir Da
linai Amerikoje

Birželio trėmimų paminėji
mas bus girdimas t per radio

čiai 
me! B.

Mar Lin, Pa.
Buvusiam Rašte Statomas 

Geležinis Fabrikas

Praeitų metų rudenį ir žie
mą trokais privežė sausos že
mės ir akmenų į raistą, suka
lė storas geležines rynas ir 
į jas pripylė cemento dėl fun
damento. Dabar toje vietoje 
statomas fabrikas, kuriame, 
kaip kalbama, bus išdirbami 
visokie plestikai. Pro fabriką 
eina dvi geležinkelio linijos ir 
Chuylkill upė, kuri subėga į 
Philadelphia, Pa., taipgi eina 
platus keturių bėgių kelias, 
kuris baigiamas pertaisyti.

Mokytų žmonių žodžiai pil
dosi. 1930 metais šis kelias 
iš Minersville į Pottsville, Pa. 
buvo cementu išpiltas tik 
dviem bėgiam, kurio atidary
mo dienoje kalbėdamas kon- 
gresmanas G. Frank Brum- 
mos .pasakė, kad dabar, kada 
progresas eina pirmyn, po 30 
metų kelias bus persiauras, 
turėsime jį platinti.

Kitam fabriko šone yra 
mažas ežeras prie Marlino se
no kelio su geru šaltinio van
deniu. Šis Marlino kelias bu
vo uždarytas nuo 1930 metų, 
dabar valdžia jį atidarė, už- 
ves ant upės tilto dėl fabriko 
parankumo, nes fabrikas ran
dasi prie pat kelio, tik upė jį 
skiria. Dabar bus paranku 
Marlino žmonėms pasiekti Mi
nersville. Per 30 metų reikė
jo apvažiuoti aplinkui tris my
lias, o dabar reikės važiuoti 
tik vieną mylią.

Tai tokis progresas daro
mas musų apylinkėje.

A. J. Kanišauskas.

Grand Rapids, Mich.

Gražiai Paminėta Vasario 
šešioliktoji

Nors musų kolonijk, paly
ginus su kitais miestais, nėra 
didelė, bet mes neatsiliekame 
nuo didžiųjų ir lietuviais gau
siau apgyventų kolonijų. Vie
tinio ALTo skyriaus pastan
gomis vasario 22 dieną šv. 
Jurgio Draugijos salėje įvyko 
Lietuvos nepriklausomybės 41 
metų sukakties minėjimas.

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. Vlrginia 7-4499

t

Paieškojimai

Amerikos ir
Perskaity- 

nepriiklausomy- 
aktas.
sveik i n i m a s

Patriotingų lietuvių 
ko pilnutėlė didžiulė 
tik senesnės kartos 
bet nemažai buvo čia 
ir vėliau atvykusių
pusės Atlanto vandenyno.

Minėjimo programai vado
vavo ALTo skyriaus pirmi
ninkas K. Stepšys. Jis atitin
kamai paaiškino šventės reik
šmę, kuri yra svarbi lietuvių 
tautai. Po to pakvietė vyrų 
oktetą, kuriam vadovauja Tu- 
ruto, sugiedoti 
Lietuvos himnus, 
tas Lietuvos 
bes atstatymo

Toliau sekė
mums draugingos Latvijos 
atstovo, kuris tarp kitko pa
reiškė, kad mes bendromis jė
gomis kovokime dėl nepri
klausomybės ir ją turime lai
mėti, nežiūrint kaip ilgai ta 
kova tęsis.

K. Stepšys skaitė paskaitą 
apie kovą prieš Lietuvos pa
vergėjus ir nurodė tai kovai 
budus ir kelius. Jis ragino 
nenustoti toliau kovojus.

Tas pats vyrų oktetas, ku
ris giedojo himnus, vykusiai 
padainavo kelias dainas, ku
rios publikai patiko, ji ploji
mais reikalavo daugiau dai
nuoti. Tautinių šokių grupė 
pašoko tautinių šokių. Dar 
buvo paskambinta dr. Kudir
kos kūrinėliai ir kt.

Pabaigoje kalbėjo latvių at-

IletuvM Generalinio Konsulo
New Yorke paieškomi asmenys:

Adomaitienė-Pranckevičiutė Ma
rija, vyras Adomaitis Jonas.

e

Badaukis Kazys, Ir Morta ir Vale
Badaukytės, Kazimiero vaikai.

Dobilaitienč Palionikč.
Gruzdys Jolius ir Romualdas ir 

Jadvyga. Gruzdyt-Legačinskiene.
Grybinas Antanas ir Jonas, My

kolo sūnus.
Jurgutis Polikarpas ir Stasys, 

Polikarpo sūnus, iš Kretingos.
Kvajinskas Antanas, Antano sū

nūs, gimęs Veisėjuose.
Legačinskienė-Gruzdytė Jadvyga 

ir Julius ir Romualdas Gruzdžiai.
Margevičius Silvestras, Motiejaus 

sun., gim. Vasgidonių km., 
nos vals., Alytaus apskr.

Medišauskaitė-Vilčinskiene
ja.

Meliauskas
ir jo sūnus
Leonardas.

Mprkunas
iš Padboriškių km., Ukmergės vai.

Navickienė-Pranckevičiutė Liud
vika, ir vyras Navickas Antanas, 
buvęs Liukų girininkas.

Pranckevičius Antanas,
Jonas, Viktoras,
Pranckevičiutė, : 
nė, Marija 
raliene.

Sedleckis
Vladas, iš 
apskr.

Šetkauskas Česlovas, iš Miklau- 
sių km., Sangrūdos vals.

Skaralienė-Pranckevičiutč Ona.
Smailys Petras ir Simas. 
Tarasevičius Petras.

Varė-

Juli-

sūnūs,Jonas, Stasio 
Albertas, Edvardas ir

Pranas, Kazio sūnūs,

Bronius, 
, ir seserys Elena 
Liudvika Navickie- 

Adomaitienė, Ona Ska-

Antanas, Vaclovas ir
Veprių km., Ukmergės

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Gegužes 29, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
KAZYS POŠKUS, 31 kp., Lewiston, Me., gimęs kovo 

4, 1883 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 7, 
1921 m. Mirė balandžio 14, 1959 rii. Velionio 
žmonai, Anne Poshkus, pomirtinės išmokėta-----

JUOZAS MjARTIN, 42 kp., Grand Rapids, Mich., gi
męs rugsėjo 4, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė rugsėjo 4, 1927 m. Mirė gegužes 5, 
1959 m. Velionio žmonai, Agotai Martin, pomir
tinės išmokėta ---------------- --------- _-------------------

VINCAS VAIKŠNORA, 263 kp., Chicago, III., gimęs 
vasario 25, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė kovo 1, 1915 m. Mirė gegužės 4, 1959 m. 
Velionio dukteriai, Helen iStagart, pomirtinės iš
mokėta ______________________________________

$649.00

1,000.00

600.00

_$2,249.00
$61,504.08

♦

Augaltlenė-Mačiulytė Vera ir Grl- 
galiunienė-Mačiulytė Elena.

Bendoraitis Antanas, Jurgio sū
nūs, gimęs 1918 m.

Didžiulis Antanas, Jono sūnūs, 
iš Kamėnų k., Šėtos vals., Kėdainių 
apskr.

Iieškomleji arba apie juos žinan- 
ttejl maloniai prašomi atsiliepti:

CONSUI^ATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SLA VASARNAMIS
ATLANTIC CITY, N. J.

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, 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 restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA BY-THE-SEA
128 S. Maine Avė., Atlantic City, N. J. Tel. 5-9370. 

ar

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

Tel. LAckawanna 4-5529

PETKUS
TfiVAS IR SUNTJS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 8. Westem Avė., Chicago. Tel. GRoveliiD 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE
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Viso ___________ ___________ _
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
MARY MAURUSAITTSį 18 kp., Wčstville, UI., sirgo 7 savaites ----- $31.50
J. MART1N, 42 kp., Grand Rapids, Mich., sirgo 12 savaičių ...............

JAKIMAVIČIENE, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 12 savaičių.. 
JOKUBAUSKAS, 66 kp., Ansonia, Conn., sirgo 3 sav. 4 d. ______ 
SKIPIRAS, 60 kp., Ansonia, Conn., sirgo 3 sav. 2 d. .......................
MEILIUNIEN®, 76 kp., Brooklyn, N. Y., sirgo 12 savaičių ____ 
ZUBRIS, 164 kp., Frackville, Pa., sirgo 8 sav. 2 d. --------- ----------
BAUKES, 211 kp., Mahanoy City, Pa., sirgo 6 savaites ............
SVINKUNAS, 224 kp., Bulpitt, III., sirgo 3 sav. 3 d............ ........... ..

A.
J.
P.
G.
Z.
B.
K.
S. TAURINSKAS, 236 Toronto, Canada, sirgo 3 sav. 3 d.

Viso __ _____________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

M. J. VINIKAS
RT.A Sntrr

87.00
42.75
18.39
31.00
36.00
50.00
54.00
24.75
36.00

$9,762.67

GERį VARDĄ GERINANT...
Atsiliepdami į daugelio musų patarnavimu paten

kintų turistų prašymus,

Cosmos Travel Bureau, Ine.
(maloniai praneša, kad įsteigė

Cosmos Parcels Express Corporation
39 Second Avė., kampas 2nd Street, 

New York 3, N. Y.

kuri suteiks puikias galimybes iš anksto apmokėtus 
muitu dovanų siuntinius į visas U. S. S. R. šalis, taip 
pat į Latviją, Lietuvą, Estiją, Baltgudiją ir Ukrainą.

Licensed by the U. S. S. R.

Patarnavimo kainos nuo $5.00 iki $10.00 už siuntinį.

Atidarą nuo 9 v. r. iki 6 v. v. Telefonas AL./1-5456-7

Siuntiniai mums prisiųsti paštu ar traukiniu, bus 
tuoj sutvarkomi.

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 LIETUVĄ
"NEPRIKLAUSOMA LIETUI turi daug rimtu bendradar- 

bių visuose kontinentuose ir dtada daug žinių iš lietuviškosiom 
bendruomenes ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvfrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.
7722 George SL, Ville Lasalle, Montreal P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

I
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IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. 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 vynų 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*. 
Užsisakiusioms knygų tuoj pat pasiunčiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS”

636 East Broadway So.

ji

Y
I

Kaina tik T5 centai, 
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.
r

a r:
*•« *4

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias Ir įdomiausias 
žinias ii Lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos b®i polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
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, Illinois

NAUJIENOS

NAUJIENOS
1 į

i

I
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