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Taip pareiškė Chruščevas Rygoje. - Genevos 
konferencija gali būti nutraukta, jeigu dėl Ber
lyno nepavyks susitarti. - Berlyno klausimas 
gali būti perduotas Saugymo Tarybai

SUSIVIENIJIMO UEIUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post
New York 1, N. Y., Birželio-Juiie 19, 1959 Office at New York, N. y., under the Act of Ifarch 8, 1879

SO METAI

Tarptautinis Valstiečių Kongresas SLA Darbo Pažangai Padaryti Svarbus Sprendimai

Chruščevas kartu su keletą aukštesnių pareigūnų 
atvyko į Latvijos sostinę Rygą, kur (masiniame mitinge 
pasakė balki. Pažymėtina, kad Chruščevu lydėjo taip 
pat ir Rytų Vokietijos svarbesnieji vadai, priešakyje su 
kompartijos sekretorium Ulbrichtu ir kt.

Pranešama, kad Chruščevas esąs pasirengęs su Ry
tų Vokietijos atstovais apvažiuoti Pabaltos valstybes ii' 
kitas Sovietų Sąjungos vakarines provincijas. Šia pro
ga pasinaudodamas Chruščevas pasistengė padaryti pa
reiškimus, kurie šiuo metu plačiai komentuojami. So
vietų spauda praneša, kad Chruščevo pasiklausyti Ry
gos sporto stadione susirinko 100,000 minia.

Pirmiausia sovietinės imperijas diktatorius palietė 
tarptautinius reikalus ir pareiškė pasigailėjimų, kad 
demokratinės valstybės atsisakiusios priimti sovietinį 
planų Berlynui tvarkyti, kurį šiomis dienomis sovietų 
užsienio reikalų ministeris Gromyko paskelbė Genevos 
konferencijoje. Chruščevo nuomone šis planas esąs vi
siškai priimtinas ir geras, bet kodėl Amerika, Anglija 
ir Prancūzija jo nenorinti priimti jam nesu supranta
ma. Jis taip pat pabrėžė, jog šį pasiūlymų darydami so
vietai visai nemanę demokratinėms valstybėms ultima
tumo teikti.

— Jeigu mes nurodėm, kad duodame vakarų valsty
bėms metus laiko, tai buvo visai pagrystas pasiūlymas, 
bet tad dar nereiškia jog šis pasiūlymas vakarų valsty
bėms privalomas. Šį terminų visada galima prailginti, 
jeigu tik vakarų. valstybės sutiks jį apsvarstyti.

Toliau Ctruščevas pastebėjo, kad Amerikos pozicija 
Genevos konferencijoje parodanti, jog Amerika gryž- 
tanti į Dulles politiką, kuri buvusi paremta joga, nors 
patsai Dulles prieš mirtį jau buvęs linkęs nuo panašios 
taktikos santykiuose su sovietais atsisakyti.

Pabaltija turi būti laisva nuo atominiu glnkly

Gegužės mėnesio 30 ir 31 
dienomis Washingtone įvyko 
šeštas tarptautinės valstiečių 
unijos suvažiavimas. Tarp ki
tų unijai priklausančių valsty
bių delegatų, dalyvavo ir Lie
tuvos valstiečių liaudininkų 
atstovai gyvenanti užsienyje. 
Unijos pirmininku yra Stanis- 
law Mjkolajczyk. Be pirminin
ko yra šeši vice pirmininkai, 
kurių tarpe yra lietuvė Alena 
Devenienė. Suvažiavime daly
vavo apie du šimtai delegatų. 
Rašytojas Salvadore de Mada- 
giara, buvo suvažiavimo gar
bės nariu ir pasakė kalbą. Jis 
savo kalboje tarp kitko pa
reiškė, kad šaltąjį karą su
galvojo ne laisvasis pašau- 
lis, ir ne jis pajungė užgrob
tąsias tautas Rytų ir Vidurio 
Europoj. Tai1 padarė, pareiškė 
kalbėtojas, Sovietų Sąjunga, 

( sulaužydama visus tarptauti
nius susitarimus, aksčiau pa
sirašytus su Vakarų valstybė
mis.

Unijos pirmininkas Mikolaj- 
czyk, atidaręs suvažiavimą ir 
paaiškinęs laisvės kovos kan
čias, priminė visai neseniai mi
rusio valstybės sekretoriaus 
John Foster Dulles nuopelnus, 
kovoje už laisvę ir moralinius 
principus tarptautinėj politi
koj.

Toliau kalbėdamas pirmi
ninkas Mikolajczyk, priminė 
keturių didžiųjų valstybių už
sienio reikalų ministerių kon
ferenciją Genevoje, pareikšda
mas, kad jeigu jus negalite 
padėti, tai nors nesilpninkite 
moralės musų tautų ir ne- 
kliudikite pasipriešinimo ko
munistiškai dvasiai.

Suvažiavime dalyvavęs sve
čias Olandijos parlamento na
rys F. Goedhart pareiškė, kad 
mes turime Vidurio ir Rytų

Europos tautų problemą pa
daryti vienu iš pagrindinių 
laisvojo pasaulio politikos 
klausimų. Kitaip esant, tos ša
lys turės nešti Sovietų Sąjun
gos imperialistinį priespaudos 
jungąr^baigė savo kalbą Olan
dijos parlamento narys.

Adlai Stevensonas, demo
kratų vadas ir du kartu bu
vęs kandidatas prezidento vie
tai, prisiųstoje telegramoje 
pareiškė, kad mes turime tvir
tai veikti, būdami įsitikinimo, 
jog amžinoj kovoj tarp lais
vės ir tironijos privalo neiš
vengiamai laimėti tiesa.

Buvo ir kitų sveikinimų iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Europos, daugiausia nuo 
buvusių ir dar gyvais išliku
sių pasaulio vadų. Suvažiavi
mą sveikino Indijos parlamen
to narys ir valstiečių partijos 
vadas prof. Ranka. Jis pareiš
kė, kad Indijos valstiečiai pa
siryžę dirbti su žaliuoju inter
nacionalu už tautų išlaisvini
mą iš vergijos jungo.

Sveikinimus prisiuntė: Con- 
neetieut valstijos senatorius 
Thomas S. Dodd, Michigan 
valstijos gubernatorius G. M. 
Williams, Jugtinių Valstybių 
vardu pasveikino Foy D. Kol- 
ler, sekretoriaus pavaduotojas 
Europos reikalams; George 
Meany, ALF-CIO unijos pre
zidentas, kuris pareiškė, kad 
Amerikos darbininkai ir to
liau tęs kovą už išlaisvinimą 
ir atsteigimą laisvės visame 
pasaulyje.

Buvo ir daugiau įžymių po
litikų sveikinimų, bet dėl vie
tos stokos negalime vėsus su
minėti.

Tarptautinis valstiečių šeš
tas suvažiavimas, apsvarstęs 
jam skirtus reikalus, priėmė 
kelias rezoliucijas tarptauti
niais reikalais.

SLA veikėjai Erie, Pa. padarė pasigėrėtiną pa
žangą. - SLA draugybos nariai gauna akciden- 
talę apdraudą. - Daugeliui klubo narių atsi
randa proga pasinaudoti SLA globa

SLA Vajaus Komisija, kuri 
susideda iš prezidento P. Dar- 
gio, vice prezidento J. Macei
nos, SLA sekretoriaus dr. M. 
J. Viniko ir daktaro kvotėjo 
dr. S. Biežio padarė ypatingą 
išimtį ir savo posėdžius vykdė 
savotiškai reikšmingoje lietu
vių kolonijoje Erie, Pa.

O ši lietuvių kolonija tikrai 
ypatinga ir ja galima pasta
tyti daugeliui didesnių lietuvių 
susibūrimų geru pavyzdžiu. 
Erie, Pa. jau seniai gyvuoja 
SLA 216 kuopa. Tai ne pati 
didžioji musų kuopa, bet savo 
veiklumu, savo sugebėjųnais 
įsitvirtinti vietos gyvenime ji 
yra bene pati pirmiausioji. Sa
vo reikalus kuopa taip gražiai 
mokėjo tvarkyti, kad pajėgė 
pasistatyti sau gražius namus, 
kuriuose veikia erdvus ir pa
togus klubas. Šio klubo veikla 
tokia sėkminga., o jos nariai 
taip gražiai mokėjo pasirody
ti savo apylinkėje, visų kai
mynų tarpe, kad jie į savo 
klubą įrašė apie 700 narių. 
Tai jų draugai, jų kaimynai, 
giminės ir aplamai palankus 
lietuviams asmenys.

Lietuvoje Mirė Skulp
torius Pundžius

Pažymėtini Erie, Pa. 
lietuviu nuopelnai

Klubas savo bizniui praplė
sti tobulina savo patalpas ir 
numato ateityje dar didesnį 
pasisekimą. Šioje maždaug 80 
narių kuopoje yra nemaža su
manių vyrų, kurių geromis 
pastangomis pati kuopa ir jos 
sukurtas klubas taip gražiai 
veikia. Negalėdami čia sumi
nėti visų nusipelniusių kuopos 
veikėjų, bent nurodysime da
bartinę kuopos valdybą, kuri 
paskutiniu metu parodė pasi
gėrėtiną sumanumą. Pirmiau
sia tenka paminėti pirminin
ką, išbuvusį savo pareigose 20 
metų Antaną Matulevičių, ku
rio nuopelnai Erie, Pa. lietu
vių tarpe ne tik praeityje yra 
dideli, bet ir šiandien jis veik
lus būdamas atlieka didelį pa
tarnavimą ne tik savai kuo
pai, bet ir visai musų organi
zacijai. Vice pirmininku yra 
Silvestras Asasinavičius, da
bartinis finansų sekretorius 
Juozas Zdunskis, protokolų 
sekretorė Katrina Matulevvicz, 
iždininkas Joseph McShane, 
iždo globėjai Eduardas Shev- 
czikauskas ir Frank. Zdunskis. 
Tai vis veiklus ir sumanus 
musų organizacijos darbuoto
jai.

Pagaliau Chruščevas padarė 
pareiškimą, kuris šiuo metu 
plačiau komentuojamas. Jis 
padarė pasiūlymą panašų, ko
kį jis paskelbė Albanijoje, ir 
nukreiptą į Turkiją ir Grai
kiją. Jis pasakė:

— Visa Pabaltos artis, o 
taip pat ir Skandinavija turi 
būti laisvos nuo atominių 
ginklų ir raketinių sviedinių.

Pavojus, kad Genevos 
užsienio reikaly ministeriy 
konferencija gali iširti

Valstybės sekretorius Her- 
teris padarė Gromikai pasiū
lymą atsisakyti nuo savo pla
no ir tuo budu išgelbėti kon
ferenciją nuo iširimo. Herte- 
ris šiuo reikalu buvo specialiai 
nuvykęs pas Gromyko. Juk 
konferencija jau užtruko visą 
mėnesį, o rezultatų vis tiek 
nesimato. Valstybės sekreto
rius, kaip spauda praneša, pa
reikalavęs, kad sovietai neati
dėliotinai praneštų savo galu
tinus nusistatymus. Jeigu Ma
skva norinti padaryti kokias 
priimtinas nuolaidas, tai Gro
myko privaląs apie tai viešai 
konferencijoje <pareikštt O 
jeigu Maskva nenorinti susi
tarti, tai irgi turinbuti aiškiai 
pasakyta, tada konferencija 
bus uždaryta.

Iš viso ko galima spręsti, 
kad rusai nelaukė panašaus 
vakartį valstybių pasipiktini
mo. Bent spaudai teikiamuos 
pareiškimuos Maskvos pozici
ja stengiamasi švelninti, nu
rodant, /jog čia nėra joks ul
timatumas. Sovietai, girdi, pa
darys nuolaidų, jeigu vakarų 
valstybės norėtų sovietų pa
siūlymą svarstyti.

Atsirado naujas pasiūlymas

užsienio reikalų ministerių 
konferenciją laikinai pertrauk
ti ir pavesti jų pavaduotojams 
svarstyti programoje numaty
tus likusius klausimus. Ame
rika siūlo ibent dviejų savaičių 
pertrauką. Vakarų valstybių 
atstovai, pažymėdami, jog 
“jų kantrybė yra ribota”, vis 
tik linkę konferenciją toliau 
vykdyti, jeigu Gromyko paro
dys gerus norus tartis.

Jeigu Genevos konferencija 
užsidarytų, tai manoma, jog 
Berlyno klausimas bus patiek
tas Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai svarstyti.

Sicilijos rinkimai 
staigmenos nepadarė

Paskutiniu metu buvo da
romi įvairus spėliojimai dėl 
visuotinų rinkimų Sicilijoje, 
kur buvo laukiama nepapras
to komunistų laimėjimo. Bet 
tie visi gandai nepasitvirtino. 
Tiesa, komunistai savo frak
ciją sustiprino, bet jų įtaka 
jokiu budu ne bus lemianti 
Sicilijos politiniame pasauly
je. Nors krikščionys demokra
tai dabar neturi daugumos ir 
jiems sudarant vyriausybę 
teks jieškoti kitų partijų pa
ramos, bet komunistai dėl to 
negali jokių laimėjimų tikė
tis.

Toronte Mirė Konsulas 
Vytautas Gylys

Birželio 15 dieną gautas 
pranešimas, kad birželio 14 
dieną Toronte mirė Lietuvos 
generalinio konsulo pareigas 
einantis Vytautas Gylys. Apie 
velionio veiklą diplomatijoj ir 
darbus bus parašyta vėliau.

Sovietų Planai Balti
jos Juros Erdvėje

“Vorwarts” savaitraštis, į- 
sidėjo pranešimą apie sovieti
nio bloko pastangas tobulinti 
Baltijos juros uostus. Baltijos 
juros uostai netrukus sudary
sią stiprią konkurenciją Fed. 
Vokietijos Baltijos ir Šiaurės 
juros uostams. Rostocke, Vis- 
mare, Sasnice ir kitur planuo
jami ir vykdomi dideli darbai 
padaryti tuos uostus pajėgius 
konkuruoti su Vakarų uostais. 
Štetino ir Dancigo uostai to
bulinami, gilinami. Viena Dan
cigo uosto dalis gilimana net 
iki 13,5 m. Tai reiškia, kad 
čia galės vėliau įplaukti oke
aniniai laivai iki 65,000 tonų 
talpos. Panašiai daroma ir 
Gdynėje. Karaliaučiaus uoste 
jau esą atlikti didžiuliai staty
bos darbai, o sekančiais pen
kiais metais numatoma uostą 
dar labiau ištobulinti. Žymiai 
pagilinta srovė ir iki Kara
liaučiaus. Čia numatoma įkur
dinti ir banginių žvejybos 
punktą.

Klaipėdos uostas, to laik
raščio pranešimu, išsivystąs 
vis labiau į Sovietų Sąjungos 
eksporto uostą. Ypač sovieti
nis eksportas i Skandinavijos 
kraštus dabar einąs per Klai
pėdą. Be to, Klaipėda padary
ta moderniniu žvejybos uostu, 
kur savo bazes turį du žvejy
bos laivynai, kurie savo žuvis 
iškrauna pilnai mechanizuo
tais įrengimais. Sovietai atsi
sakę planų Klaipėdą padaryti 
stambiu kariniu uostu. Laik
raštis mini ir sovietines pas-

tangas pravesti naftatiekius 
iš Kaukazo iki Baltijos ju
ros. E.

Jiems Laisvasis Pa
saulis - Nelaisvas

Vilniaus radijo apžvalginin
kas Stasys Laurinaitis savo 
apžvalgą pradėjo tokiais bu
dingais žodžiais: “Dieną ir 
naktį, įvairiomis radijo ban
gomis, geltonlapių puslapiais, 
sklinda iš Vakarų skleidžiami 
balsai apie kapitalistinį pa
saulį kaip laisvąjį pasaulį”.

Tai apžvalgininkui nepatin
ka. Surinkęs iš visokių pasau
lio užkampių ‘kuo nors neigia
mai nuteikiančias žinias ir 
gandus, Laurinaitis skelbia: 
“Štai, matote, kokia ten Va
karuose laisvė”. Pereidamas 
prie Lietuvos reikalų, skelbia 
nebūtus dalykus apie 100,000 
bedarbių “buržuazinėje Lietu
voje” ir pa.n.

Gyvenančiam Va k a r u o s e 
žmogui sunku ir suprasti, 
kaip sovietinė propaganda ga
li teigti, kad Vakarai esąs 
“pragaras vargdieniams”. Bet 
žinant padėtį už geležinės už
dangos, tokia propaganda su
prantama: Jaja stengiamasi 
pritildyti savo šalies gyvento
jų nepasitenkinimą. E.

Pranešama, kad po ilgos ir 
sunkios ligos viduramžio su
laukęs mirė skulptorius Bro
nius Pundžius. Velionis gimė 
1902 metais rugsėjo mėn. 15 
dieną Mažeikių apskrity. Me
ną pradėjo studijuoti Kauno 
meno mokykloje, o vėliau iš
vyko į Paryžių ir ten studija
vo dailės mokykloje. Jis buvo 
vienas iš žymiausių skulptorių 
ir jo kuriniai Lietuvoje buvo 
aukštai vertinami. Taipgi ve
lionis meną dėstė Kauno ir 
Vilniaus dailės institutuose.

Pundžius drauge su skulp
torium Mikėnu pastatė pa
minklą Karaliaučiuje, kuris 
pavadintas ‘Tergalės” pamin
klu. Paskutiniu laiku jis sun
kiai sirgo ir gulėjo Maskvos 
ir Vilniaus ligoninėse.

Gaila netekus dar jauno ir 
gabaus skulptoriaus. Jis dar 
galėjo gyventi ir būti naudin
gas savo tautai ir valstybei. 
Lai jam būna lengva ilsėtis 
savo gimtosios šalies žemėje.

Lietuvoje Mirė Poetas 
Petras Vaičiūnas

i

Vilniaus radijo .pranešė, ka.d 
po ilgos ir sunkios ligos birže
lio 7 dierią mirė poetas Petras 
Vaičiūnas, sulaukęs arti 70 
metų amžiaus. Jis gimė 1890 
metais birželio 29 dieną Pilia
kalnių kaime, Panoterių vals
čiuje, Ukmergės apskrity. Pa
laidotas birželio 9 dieną.

Maskva. — Sovietų oficia- 
lė agentūra Tass praneša, kad 
buvęs New Yorko valstijos 
gubernatorius Harrimanas at
vyko į Uralo industrijos cen
trą Sverdlovsk. Jis važinėja 
po visą Sovietų Sąjungą.

Londonas, Anglija. — Bu
vęs Sirijos armijos štabo vir
šininkas, prieš metus laiko at
leistas iš Jungtinės Arabų 
Respublikos prezidento Nasse- 
rio, pabėgo į Iraną.

Vokietija. —' Gegužė® 25 
dieną mirė dr. Leonardas Stel
mokas. Palaidotas gegužės 29 
dieną Rendsburgo miesto ka
pinėse. Jam mirus, Vokietijos 
lietuviai neteko žymaus veikė
jo.

SLA draugybos nariams 
suteikiama akcldentalė 
apdrauda

'.Po pasitarimų SLA vado
vybės su 216 kuopos veikė
jais nusistatyta, kad šios kuo
pos klubo nariai taip pat stos 
Susivienijimo draugybos na
riais. Jie bus pirmieji iš So
čiai Members, kuriems taip 
pat bus duodama, ir Acciden- 
tal Death Insurance — akci- 
dentalės mirties apdrauda, ku
ri, kaip žinia yra. pigi ir šiais 
laikais kiekvienam, kuris rū
pinasi savo artimųjų ateitimi 
yra tikrumoje naudinga.

Galime pasidžiaugti ir pa
sididžiuoti, kad musų aktingo
ji Erie, Pa. kuopa padaro pir
mus žingsnius musų organiza
cijos veikloje ir priartina 
mums draugybos narių — So
čiai Members pavydalu dide
lius skaičius naujų asmenų, 
kurių dalis greičiausia bus su
interesuoti Susivienijimo veik
la ir ilgainiui paims ir svar
besnes Susivienijimo prakti
kuojamas gyvybės ir sveika
tos apdraudas.

Proga sustiprinti 
SLA darbus

Žodžiu, galima, pasakyti, 
kad čia. atsidaro nauji musų 
veiklos keliai ir mes būdami 
toliau aktyvus ir pasinaudo
dami naujomis galimybėmis, 
turim progos Susivienijimui 
padaryti daug gero. O tuo pa
čiu metu, kaip matome iš mu
sų veikėjų Erie, Pa. pavyz
džio, sudarome aplinkybes vie
tos gyventojų tarpe iškelti lie
tuvių vardą ir tuo budu pasi
tarnauti lietuviškai visuome
nei.

Kartu su Erie, Pa. kuopos 
gražia iniciatyva turėtų pra
sidėti plačiu mastu draugybos 
narių verbavimas, per kurį 
mes galėsim papildyti savo 
turimų narių skaičių ir apla
mai išplėsti savo veiklą. Rei

kia tik pagalvoti, kiek šioje 
šalyje yra klubų, kurie dabar 
gali pasinaudoti šia patogia 
proga ir savo narius prirašyti 
draugybos nariais į Susivieni
jimą, tuo pačiu metu aprūpin
dami juos papildoma apdrau
da. Pirmiausia jie visi galės 
gauti akcidentalės apdraudos 
polisus, jiems visiems labai 
naudingus ir nedaug tekainuo
jančius.

Svarbus SLA vadovybės 
nutarimai

Šias įsidėmėtinai svarbias 
aplinkybes labai gerai supra
to Susivienijimo vadovybė ir 
pasinaudojo išimtinai gera 
proga, kurią suteikė musų to
li pažengusi Erie, Pa. kuopa. 
Musų organizacija pasiryžusi 
visokeriopomis priemon ė m i s 
pasinaudoti savo pažangai, 
mokamai ir apdairiai iškelia 
atskirų kuopų pasiekimus ir 
sudaro naujas galimybes sa
vo organizacijos darbo praplė
timui.

Po įvykusių SLA Vajaus 
Komisijos posėdžių Erie, Pa., 
galima pasakyti, jog prade
dant šia lietuvių kolonija, ku
rios pasižymėję veikėjai paža
dėjo draugybos narių akciją 
įspūdingai pradėti ir papildy
ti musų organizacijos eiles 
šimtais narių, atsiranda pa- 
gelbinės priemonės, kurias 
mes vtsi turim įvertinti savo 
ateities veikloje.

Praktiški darbo 
sprendimai

Akivaizdoje šių aplinkybių 
SLA Vajaus Komisijos nariai 
padarė visą eilę svarbių nuta
rimų.

Kadangi pradedama, nauja 
akcija draugybos narių—So
čiai Members verbavimo akci
ja, tai reikėjo išdirbti ir pri
taikyti visą eilę patvarkymų, 
kurie formaliai ir tiksliai į- 
jungtų naujuosius draugybos 
narius į Susivienijimą. Todėl 
buvo priimti ir patvirtinti S. 
L. A. Centre išdirbti naujų do
kumentų blankai: draugybos 
narių aplikacijos, naujai pri
taikyti Rider Providing for 
Insurance Benefit in event of 
Death by Accidental Means, 
o pagaliau ir atitinkamus So
čiai Members Certificate.

Buvo subrendusi Erie, Pa. 
entuziastinga nuotaika, kuri 
patiems SLA Vadovams, ypa
tingai prezidentui P. Dargiui 
ir sekretoriui dr. M. J. Vini- 
kui sudarė įspūdį, jog iš sėk
mingo taško pradėtas naujas 
darbas, neabejotinai turės ir 
sėkmingas pasekmes.

Šiuo metu musų veikėjai, 
matydami vis naujas dedamas 
pastangas pagyvinti musų or
ganizacijos veiklą, turi geros 
progos įsiterpti į gražų darbą, 
kuris tikrai turės didelės reik
šmės musų visame lietuvišk- 
ma veikime. Dabar jau atsi
randa galimumai daugelio lie
tuviškų klubų narius aprūpin
ti pirmoje eilėje akcidentale 
apdrauda ir pamažu juos į- 
traukti į bendrą Susivienijimo 
veikimą.

Šisai nuostabus Susivieniji
mo sugebėjimas prisitaikyti 
naujiems gyvenimo reikalavi
mams, be jokių abejonių turi 
mums duoti gražių rezultatų.

Dabartinis vasaros laikotar
pis geriausią progą sudaro vi
ską apgalvoti ir gerai pasi
rengti artimiausiam darbo se
zonui.
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Keičiant adresus budriai paduo
kite zono numeri,

Sekmadienį, birželio 21 dieną, Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 7-tos apskrities nariai, bei šiaip geros valios lietuviai, vi
si išvyksim į Sans Souci parką. Ten bus 7-tos apskrities išvy- 
ka-piknikas. Išvyka bus parke už šokių salės ant gražios pie
vos. šį sykį turėsim įvairių valgių, tad nė vienam nereikės ieš
koti po parką valgyti. O troškulį nuraminsim šaltu alučiu.

Prie šios išvykos prisidėję yra visų kuopų valdybos, prik
lausančios prie 7-tos apskrities.

Tikietus bandykit parduoti iš anksto, nes už kiekvieną par
duotą tikietą kuopa gaus po 20 centų. Tikietus galima išsikei
sti ant gėrimo ar valgio tikietų. Nesakykit, kad negalima par
duoti.
nas

o* i S1*

85 kuopos narys, Juozas Ratys iš Kingstono, pats vie- 
pardavė 50 tikietų.
SLA 7-tos apskrities piknikai visuomet būdavo pasckmin- 
Manome, kad ir šis bus pasekmingas.
Tad birželio 21 dieną nei vienas nelikime namie, o visi vy

kime į Sans Souci parką.
Lauksime ir sutiksime visus.

SI A 7-tos Apskrities Valdyba.

MUSŲ REIKALAI Susivienijimas Padeda Jaunimui

ap- 
at- 
šių

Sveikintinas septintos 
apskrities nutarimas

Susivienijimo septintos 
skrities pusmetinis kuopų 
stovų suvažiavimas įvyko
metų balandžio mėn. 19 dieną, 
Easton, Pa. Suvažiavime da
lyvavo apie 40 atstovų ir ap
skrities pareigūnai. Išklausius 
apskrities pareigūnų praneši
mus iš atliktų darbų ir apta
rus suvažiavimui skirtus rei
kalus, buvo iškeltas klausimas 
naujų narių gavimui į organi
zaciją. Šį svarbų klausimą iš
samiai apkalbėjus, padaryta

dovaną Šiaurės Amerikos lie
tuvių sportinių žaidynių stalo 
teniso dvejeto nugalėtojoms, 
kurias iškovojo torontiškės 
p-lės S. Kasperavičiutė ir A. 
Urbonaitė.

<1

laisvės savo
pa- 
nu- 
pat 
iš-

nors buvo 
visuo- 

katalikų 
ir duos-

ir veik-

daug rūpesčio, darbo ir pinigo 
paaukojo siųsdami siuntinius 
— drabužius, maistą savo gi
minėms ir šiaip tremtiniams į 
vargą patekusiems Vokietijo
je, o kai tik atsidarė vartai į 
Ameriką, Shireikai sudarė vi
są eilę dokumentų — apie 16 
asmenų. Marija,
liuteronų tikybos, bet 
met rėmė ir lietuvių 
bažnyčią, buvo veikti 
ni SLA 75 kuopai.

Gaila netekus gerų
lių narių. Marija Shireikienė 
paliko liūdėti vyrą Andrių, se
serį Oną Overienę ir jos šei
mą, brolį Joną Meyerį su šei
ma, taipgi daugybę giminių ir 
atrimų draugų. Jos baltas 
karstas skendo daugybėje di
delių vainikų, o grabas buvo 
visas padengtas comiliju ir 
arketiniu patalu. Palaidota 
Forest Lawn kapinėse.

SLA 75 kuopos vasarinė iš
vyka bus rugpiučio mėn. 16 
dieną, o sekantis susirinkimas 
bus laikomas liepos mėn. 11 
dieną, 6 valandą vakare.

M. J. Aftukienė.

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

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

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

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

T\ 1 IK A S PRIEŠMOKYKLINIAM
AMŽIUJE

Priešmokykliniam amžiuje vaikui 
reikia suteikti aplinką., kur jis galėtų 
pasirinkti objektus savo darbui ir kūry
bai, tuo turėtų pasirūpinti jo tėvai ir lei
sti jam laisvai, nevaržomai, pačiam ste- 

darbuotis. Reikia vengti

sekamas nutarimas:
“Apskritis nutarė prisidėti 

prie naujų narių prirašymo 
mokant po $5.00 už kiekvieną 
naujai prirašytą narį, jauną 
ar suaugusį. Mokėjimas tęsis 
iki sekančiam seimu’”.

Tai sveikintinas nutarimas. 
Ši apskritis kiekviename suva
žiavime padaro gerų nutarimų 
organizacijos gerovei. Pagal 
šį nutarimą, apskrities ribose 
gyvuojančių kuopų organiza
toriai, prie gaunamo atlygini
mo iš centro už naujų narių 
prirašymą, dar gaus $5.00 iš 
apskrities iždo.

■ va a A a

Septintos apskrities 
vasarine veikla

Septintoji apskritis gyvuo
ja Wyoming Klony, kur Susi
vienijimas gimė ir pradėjo pir
mąsias gyvavimo dienas, to
dėl ji turi daug energingų vei
kėjų, jų tarpe yra ir dabarti
nis centrinis vice prezidentas 
Juozas Maceina, kuris eina 
apskrities sekretoriaus parei
gas. Todėl apskritis kiekvie
nais metais vasaros metu su
ruošia dvi gegužines, jas ge
rai išgarsina ir jos būna sėk
mingos visais atžvilgiais.

Šiemet pirmoji gegužinė į- 
vyks birželio 21 dieną Sans 
Souci parke, o antroji rugpiu
čio 23 dieną Rocky Glen par
ke. Į apskrities gegužines Wy- 
oming Klonio ir apylinkėje 
gyvenanti lietuviai iš anksto 
ruošiasi ir jose gausiai daly
vauja, padaro jas sėkmingas 
ir apskritis iš to turi naudą.

■ A ■ 1

Tautos Fondas 
reikalingas paramos

Tautos Fondo pirmininkas 
prel. Jonas Balkunas, kalbė
damas per radijo apie Tautos 
Fondo pinigais atliekamus ge
rus darbus, prašė visomis iš
galėmis remti Tautos Fondą. 
Jis nurodė, kad Tautos Fon
das remia Radijo Tarnybą, 
kuri palaiko ryšius su lais
vuoju pasauliu ir pavergta 
Lietuva. Taryba, pareiškė J. 
Balkunas, išlaiko monitoringą, 
kuris klauso pranešimų iš Vil
niaus ir Maskvos radijų, seka 
Lietuvos spaudą. Užrašęs pra
nešimus perduoda lietuvių ir I 
įvairių valstybių įstaigoms, 
radijoms ir spaudai.

Todėl Tautos Fondas atlie- I 
ka didelius ir svarbius darbus, !

Yra labai daug priemonių 
kaip galima įgyvendinti vie- 

I ningumo principą tarp jauno
sios ir senosios kartos ateivių, 
arba čia gimusio ir atvykusio 

I jaunimo.

Lietuvos garbingoji praei
tis, netekimas nepriklausomy
bės, kaip tik turėtų mus ska
tinti daug glaudžiau vieni su 
kitais bendrauti ir bendromis 
jėgomis siekti vieno ir to 
ties tikslo
mylėtam kraštui, o taip 
ir lietuvybės išlaikymui

Į blaškytiems svetimybhj juro
je. ,

Visa tai galima atsiekti, vi
siems priklausant lietuviš
koms o r g a n i z acijoms, kur 
kiekvienas gali pasireikšti 
produktingais darbais savo 
kraštui ir lietuvybei.

SLA (Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje), būdama vie
na iš seniausių organizacijų 

I išeivijoje, turi labai garbingą 
Į istoriją. Nesuklysiu sakyda

mas, Jog SLA turi daugiausia 
nuve:ktų patriotinių darbų.

Reikia paminėti, kad SLA 
yra viena įtakingiausių orga
nizacijų kultūriniame, sociali
niame ir politiniame gyveni
me. Jos tikslas yra jungti 
lietuvius prie vieno bendro lie
tuviško darbo.

Organizacijos be jaunimo— 
organizacijos be ateities. To
dėl SLA dažnai prisideda rem- 

| damas jaunimo darbus, nes 
jis žino, jog jaunimas yra or- 
kanizacpų tesėjas.

Štai pavyzdžiai:
1. SLA 6-toji apskritis pas

kyrė dovaną pabaltiečių tur
nyro jaunių krepšinio nugalė
tojui, kurią iškovojo lietuvių 
jaunių krepšinio rinktinė.

2. SLA 134 moterų kuopa 
paskyrė dovaną vidurinių va
karų moterų tinklinio nugalė
tojoms, kurią iškovojo Cleve
lando Lietuvių Sporto Klubas 
“Žaibas”.

3. SLA iždininkė p. Nora 
Gugienė paskyrė dovaną vid. 
vakarų sporto apygardos sta
lo teniso pirmenybių moterų 
vieneto nugalėtojai, kurią lai
mėjo čikagi®tė p-lė O. Blan- 
dytė.

4. SLA vyr. daktaras kvotė
jas dr. St. Biežis paskyrė do
vaną vid. vakarų sporto apy
gardos stalo teniso vyrų vie- 
teno nugalėtojui, kurią laimė
jo clevelandietis p. J. Nasvy- 
tis.

5. SLA 322 kuopa ir p. Br. 
Macinskis paskyrė po dovaną 
vid. vakarų sporto apygardos 
stalo teniso pirmenybių vyrų 
dvejeto nugalėtojams, kurias 
laimėjo detroitiečiai pp. J. šo- 
liunas ir Pr. Misiūnas.

6. SLA centrinis atstovas 
A. Vaitkevičius ir 208 pirmo
ji moterų kuopa paskyrė po

Tad šie SLA organizacijos 
ir narių pavyzdžiai tebūnie 
paskatinimu kitoms organiza
cijoms bei pavieniams asme
nims, aktyviai remti musų lie
tuviško jaunimo darbus. Ta 
proga raginu remti aukomis 
musų krepšininkų rinktinės 
išvykimą rugtynėms į Pietų 
Ameriką. Aukas siųsti: Lithu
anian Basketball Fund Acco
unt Nr. 21921, Chicago Sa- 
vings and Loan Association, 
6245 S. Western Avenue, Chi
cago 36, III. (N.).

Petras Žiogelis.

Iš SLA 75 Kuopos 
Susirinkimo

atidarius, 
pagarba 

Martynui 
Shireikie-

komisijų

Iš SLA 134-tos Moterų 
Kuopos Veiklos

ir už tai jis vertas visų pat- 
riotingųjų lietuvių paramos, 
kad iki šiol dirbamus darbus 
galėtų tęsti toliau.

Los Angeles, Calif. — Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je 75 kuopos susirinkimas į- 
vyko š. m. gegužės mėn. 23 
dieną. Susirinkimą 
pirmiausia atiduota 
mirusiems nariams 
Navickiui ir Marijai 
nei.

Po valdybos ir
pranešimų, svarstyta ir nu
tarta patarti Pildomąjai Ta
rybai, kad paskubėtų poilsio 
namais pasirūpinti, nes SLA 
narių jau didelė dalis svetimo
se įstaigose. Todėl vienbalsiai 
nutarta reikalauti iš Pildomo
sios Tarybos, kad ji praneštų 
kur ir kada tokįe namai bus 
statomi, ir .tik tada galės kuo
pos rinkti kandidatus į tokį 
poilsio namą. Šiuo metu narys 
negali registruotis eiti į poil- 

I šio namus, nes (jis nežino kur 
ir kada tas namas bus įsteig
tas. Šis klausimas svarstomas 
apie 20 metų ir iki šiol namo 
neturime. Jog mes gerai ži
nom, kad sudėjom į SLA iždą 
daug milijonų dolerių, tai šis 
senelių sudėtas turtas galėtų 
būti panaudotas senelių na
mams. Šiuo klausimu mes pil
nai sutinkam su detroitiečių 
pareiškimu.

Musų senesnės kartos SLA 
veikėjų eilės retėja. Štai jau 
šiais metais netekom 3 narių, 
kurie visi buvo įžymus kuopos 
darbuotojai. Donatas Dumša, 
sulaukęs gilios senatvės mirė 
sausio pradžioje, Martynas 
Navickas sulaukęs 85 metų 
mirė kovo pradžioje, jo kūnas 
buvo sudegintas. Laidojimu j 
rūpinosi miesto taryba. Mari
ja Shireikienė mirė kovo 27 
dieną, o .palaidota kovo 31 die
ną su ^kilmingomis liuteronų 
apeigomis First English Lu- 
theran Churoh. Marija Shirei
kienė dar nebuvo sena mote
ris, sulaukusi vos 68 metus 
amžiaus, bet ją ištiko širdies Į 
smūgis. Velionė 
kartu su savo vyru Andrium 
buvo vieni tų, kurie labai

Shireikienė

Chicago, Illinois. — šio mė
nesio susirinkimas buvo prieš- 
atostoginis, ir jame dalyvavo 
daug narių, tad čia ir norisi 
paminėti iš šio laikotarpio ne- 
kuri šios moterų kuopos veik
la. Tarp kitų pranešimų ypač 
verta paminėti jų kultūrinė 
veikla, būtent labai svarbios 
paskaitos, kurių 7-nias skai
tė gerb. dr. Jonas Adomavi
čius, tema Žmogau^ dvasinių 
jėgų įtaka kunui, kuriomis 
puikiai sugebėjo klausytojus 
įtikinti, kad mokant vartoti 
dvasines jėgas nebus sunku 

. nugalėti kūno visoki įnoriai ir 
tt. Užbaigus paskaitas nares 
giliai įvertindamos didelį dr. 
Adomavičiaus pasiauk o j im ą 
širdingai dčkodamos įteikė 
jam gražią dovanėlę, o šiame 
susirinkime visos narės ir val
dyba dar pakartojo daktarui 

| gilų dėkingumą.
Gegužinės rengimo komisi

ja pranešė, kad įvykusi gegu
žės 17 dieną Bruzgulienės so
de gegužinė buvo labai pasek
minga, užką visiems kuo nors 
prisidėjusiems kuopos valdy
ba reiškia gilią padėką.

Lietuvių sportininkams vyk
stantiems rungtynėms j Aus
traliją kuopa paaukojo 15 do
lerių.

Sunkiai sergančiai narei K. 
Mankienei išreikšta gili užuo
jauta ir nuoširdus linkėjimai 
greito sveikatos gryžimo su 
viltimis greit vėl ją pamatyti 
savo narių tarpe.

K. Katkevičienės buvo iškel
tas klausimas eiti talkon me
nininkų klubui rinkti liaudies 
išblaškytą meną ir pagelbėti 
steigti muzėjų. Tačiau šis rei
kalas atidėtas dar talymam 
laikui.

Po susirinkimo pagal įsigy
venusias tradicijas gimtadie
nio proga buvo sveikintos su 
dainomis ir linkėjimais šios 
narės: Julia Petraitienė, Vir- 
ginia Viseikaitė, C. Austin, 
Saliomėja Kiela, Safija Ladi- 
gas, Elzbieta
Druktenis, D. Petrol, kurios 
irgi savo puikiomis vaišėmis 
nuoširdžiai visas pavaišino. 
Visoms dėkavojame. Nare.

Petkunas, M.

Akron, Ohio

SLA 354 Kuopos Gegu
žinei Praėjus

Birželio 7 dieną įvyko 
sivienijimo 354 kuopos 
rengta gegužinė. Suvažiavo 
nemažas būrys Susivienijimo 
narių ir geros valios lietuvių, 
visi beveik vienodos išvaizdos 
— sidabriniais plaukais, ir W. 
Puišio darže po žaliuojančiais

I

Su- 
su-

bet i ir kurti,
jam sukliudyti, nes veiksmo ar pratybos 
susitelkimas negrįš jau, ir tokiu budu 
bus sutrukdytas jo proto ir dvasios vys
tymasis. Vaikas stipriai pergyvena su
trukdymą ir neretai darosi nervingas, 
piktas. Reikia būtinai vengti iššaukti 
vaiko pyktį; kai kurie, ypač jaunesni, 
gauna net pykčio priepuolius: krenta ant 
žemes, rėkia, daužosi. Tokie pykčio 
priepuoliai atsitinka ir dėl kitų priežas
čių: ar nuo jo reikalaujama daugiau, ne
gu kad .jis gali padaryti, arba jis negau
na, ką. jis nori ir kas atrodo netik įdo
mus, bet ir reikalingas jam. Vaiko pyk
tis yra visuomet iššauktas klaidingu auk
lėjimu, netinkamu elgesiu su, juo. Tėvai 
turėtų išvengti, 'neišsunkti vaiko pyktį ir 
apsaugoti jį nuo priepuolių, jie turi, mo
kėti ramiai su juo pakelbėti ir išaiškinti, 
o tam reikia jį studijuoti, pažinti jo dva
sios gelmes, atrasti jo pykčio ar priepuo
lio priežastį. Įvykus pykčio priepuoliui, 
reikia laikytis labai ramiai, lyg nemato
ma, nekreipiama dėmesio, ignoruojama.

Nors vaikas nori būti savystoviu ir 
vis darosi savystovesnis, apsieina be te-

vi] įvairių patarnavimų, bet jis yra stip
riai surištas emociniai su tėvais, jis nori 
jausti, kad jie jį myli, kad jis yra jiems 
savas, artimas ir svarbus, ir kad jis gali 
gauti jų globą ir pagalbą, kuomet jis yra 
to-reikalingas; tas reiškia, turėti satfe/u- 
•mo jausmą.. Be tokių ryšių su artimais, 
jis gali lengvai pasijausti svetimas, ne
reikalingas ir tapti taip vadinamu “re- 
jected child”, “atstumtas vaikas”, kurio 
tėvai atsižadėjo, o tas labai sužaloja jo 
dvasią. Taip pat labai liūdnai paveikia 
vaiką, jeigu jis pajaučia, kad tėvai dau
giau mėgsta ir favorizu.ja kitą veiką; tai 
iššaukia jo pavydą, dideli pergyvenimą 
ir sužaloja jo dvasią, taip ankstyvam am
žiuje.

Tėvų elgimasis yra labai svarbus 
pavyzdys vaikui; kadangi jie nenori, kad 
jis meluotų, neprivalo patys meluoti. Ne
retai tėvai tiesiog iššaukia vaiko melą 
savo įkyriu klausinėjimu apie kokį įvy
kį, nors žino, kad tas suerzina vaiką ir 
dėlto, ar dėl baimės, jis sumeluoja; o tų 
pačių klausimų kartojimas, nors jie ir 
žino, kad jis nepasakys teisybės, pratina 
jį prie melavimo. Nereikia reikalauti 
perdaug paklusnumo, nebausti. Perdide- 
lis autoritetas yra žalingas, ypač jei jis 
padalintas tarp tėvų.

Tėvai turi vengti šeimoje ginčų, bar
nių, triukšmingo pykčio, negražių žo
džių;, .jų nervingumas persiduoda vaikui, 
jis pradeda rodyti Įnorius, negali susival
dyti, pats nežino, ko .jis nori, neklauso 
tėvų. Tas viskas yra netinkamo tėvų el
gesio pasekmė.

(Bus daugiau)

medžiais linksmai leido laiką 
tarp savęs besikalbėdami.

Ant jaunimo už nedalyvavi
mą išvykose negalima rugoti, 
nes jis nori žaisti, pasišokti, 
o mes senesnieji šiandien jau 
negalime surengti tokių gegu
žinių, kurios kainuotų daug 
pinigų ir padėti nemažai dar
bo, kad galėtumėm jaunimą 
patenkinti. Bet šią musų kuo
pos gegužinę reikia skaityti 
pavykusia.

Visiems gegužinėje dalyva
vusiems ir darbininkams už 
nuoširdų darbą širdingai dė
koju.

Sena žmonių patarlė sako, 
kad geriau vėliau, negu nie
kad. Mane dar vis kankina se
ni laikai. Prieš keliolika metų 
Akronas visuose lietuviškuose 
darbuose buvo pirmojje vieto
je ir prie visų gerų darbų pri
sidėdavo. Susivienijimo 198 
kuopoje kilo sumanymas į- 
steigti vakarinę mokyklą, ir 
netrukus tas darbas buvo pra
dėtas su maža mokestim, tik 
vienu doleriu mokesčio. Į mo
kyklą susirinkdavo apie 32 
mokiniai ir tų pinigų užteko 
16 savaičių. Mokytoju buvo V. 
T. Neverauskas, o J. Ramoš
ka buvo tik saugotojas jau
nuolių. Mano didžiausias troš
kimas buvo palaikyti jaunimą 
prie lietuvių ir jį išauklėti lie
tuviškoje dvasioje. Tą patį aš 
galiu pasakyti ir dabar — aš 
visuomet busiu su jaunimu.

Aš visuomet buvau dėkin
gas tiems jaunuoliams, kurie 
mane sutikę pasveikindavo lie
tuviškais žodžiais — labas | 
vakaras ar labas rytas tarda- | 
mi. Bet viena nuoširdžiausių 
mergaičių buvo, tai p. K. Gaš
kienės dukrelė Kastancija. 
Seni žmonės sako, kad obuo
lys nuo obels netoli ritasi, 
taip yra čia. Tos mergaitės 
motina kiekvieną kartą kiek
vieną pasitinka su šypsena ir 
taria žodelį kitą.

I

Aš tik ką buvau sugrįžęs iš 
ligoninės ir po 6 savaičių ato
stogų, vieną rytą džiaugiau
si oro gražumu, ir štai atva
žiuoja gražus automobilius ir 
sustoja ties mano namu. Aš 
dėlto buvau nusiminęs, nes 
maniau kad mane vėl vež į 
ligoninę ar kalėjimą, bet kai 
pasakė labą rytą, tokios mano 
svajonės išnyko. Tai nors vie
na mergaitė iš 32 mokinių 
man atsimokėjo. Ačiū tau Ka
stancija Gaškaite.

J. Ramoška.

4. Jeigu labai maža dalis at
sirastų narių kurie norėtu 
skirtis nuo savųjų ir savo 
draugų, jų skaičius butų ma 
žas. Dėl mažo skaičiaus mini
mo namo steigimas ir užlaiky
mas sudarytų neįmanoma mo
kesčių kainą, ir dėl neišgalėji
mo mokėti turėtų apleisti Su
sivienijimą. Jeigu iš nelaimės 
atsirastų ir tokių, kurie visai 
negalėtų mokėti, tai likusiems 
turėtų būti jų būvis dar bran
gesnis.

S. B. Bacevic, iždininkas.

Kenosha, Wis.

Nepritaria Senelių ir Poilsio 
Namo Steigimui

Susivienijimo 212 kuopos 
susirinkime gegužės 4 dieną 
dalyvavo 10 narių. Jie plačiai 
apgalvoję ir gerai suprasdami 
kuopos narių stovį manydami 
kad ir kitų kuopų nariai pa
našiai yra savo reikalus sut
varkę, surado, kad minimo na
mo steigimas butų nepraktiš
kas užsimojimas, ir minimą 
klausimą atmetė dėl sekančių 
priežasčių:

1. SLA narių didelis skai
čius turi savo namus, savo šei
mas, gimines ir draugus vie
tovėse kur jie daugiausiai sa
vo gyvenimo laiku išgyveno, 
nuo kurių jie nenorės skirtis 
savo senatvėje. Jeigu neapsi
galvoję ir atsiskirtų nuo savų
jų, jie veikiai girįžtų į savųjų 
tarpą.

2. Jeigu maža dalis atsiras 
savo gyvenimo vietą pakeisti, 
tai gal butų dėl labai blogos 
sveikatos, kuriems daktarai 
gal skirtų ligoninę arba klima
to pakeitimą.

3. Užlaikyti senelių namą 
susidarytų gerokai padidinti 
narių mokesčiai, tokiu budu 
atstumtų dalį jaunuolių narių 
nuo SLA, kurie yra labai pa
geidaujami.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričiu 

PARENGIMAI
Rockford, Illinois. — 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.

Susivienijamo Lietuvių Ame
rikoje 7-tos apskrities pikni
kas ivyks sekmadienį, birželio 
21 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—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtosios apskrities 
metinė tradicinė gegužinė į- 
vyks sekmadienį, rugpiučio 2 
dieną, Belleview Grove Parke, 
36 Lake Wood Road, Water- 
bury, Conn. Apskrities parei
gūnai ir gegužinės rengėjai 
nuoširdžiai kviečia kuopų na
rius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvau
ti gegužinėje, linksmai laiką 
•praleisti, sutikti savo senus 
draugus ir pasidaryti naujų 
pažinčių.
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ADV. ANTANO OLIO ATMINIMUI
(Vienų metų mirties sukakčiai paminėti)

VĖL. ANTANAS OLIS

DR. STEPONAS BIEŽIS

Laiminga yra tauta, kurios 
sūnus myli ją, dirba ir auko
jasi jos gerovei. Tokia tauta 
nežūsta ir didžiausiuose sun
kumuose, turėdama į ką stip
riai atsiremti. Lietuvių tauta 
gali teisėtai pasididžiuoti, tu
rėjusi ištikimų sūnų, kurie jos 
didžiausiose nelaimėse ją ginė 
sudedami savo aukščiausias 
aukas

savo
savo gyvybę.

Nuo 1940 metų birželio 15 
dienos ji tapo okupuota, pa
vergta visos žmogiškos teisės 
atimtos ir net gresia pavojus 
ją visiškai išnaikinti. Ji jau 
devyniolikti metai kaip užda
ryta didžiuliame kalėjime, iš 
kurio ji be tik nepajėgia pasi- 
liuosuoti, bet neturi nė ma
žiausios galimybės laisvajam 
pasauliui savo vargus išdės
tyti ir jo prašyti išlaisvinimo.

Už ją dabar tegali kalbėti 
ir dirbti išlaisvinimo darbą tik 
toji išeivijos dalis, kuri, nors 
ne savo noru bėgdama nuo 
pavergėjų, rado prieglaudą ir 
laisvę demokratijų kraštuose. 
Daugelis pabėgusiųjų besiilgė
dami savo gražiosiom tėvynes 
ir svetur būdami jungiasi į 
pastangas juo greičiau ją iš
laisvinti. Šitokis sąjūdis gal 
laikytinas kaip tiesioginė pa
reiga padėti kenčiančiai ir 
vergovę nešančiai tėvynei. 
Tai galima pasakyti yra na
tūrali žmogaus apreiškia, ku
ri nesukelia išimtino dėmesio.

i
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Tačiau antrosios kartos, gi
musios ir augusios svetur ir 
niekuomet nemačiusios savo 
tėvų krašto, sudaro visiškai 
kitokią padėtį, kurios aplinku
ma net dažnai susijusi su ne
nugalimais ir nusivilimais. 
Čia gimę ir augą natūraliai ir 
pateisinamai laiko šį kraštą 
tikrąją tėviške, su kuria su
augdami pagalios visiškai asi
miliuojasi, neretai net nutol
dami nuo savųjų tėvų dėl psi
chologinių nesusiderinimų. Už- 
tad nestebėtina, kad daug to
kio jaunimo paskęsta nutau
tėjimo bankose, kuriuos visiš
kai sulaikyti iki šiol dar nie
kas neišgalvojo praktiškų 
priemonių, nei sumobilizavo 
pakankamai stiprias jėgas su
laikyti tas milžiniškas ban
gas. Ne mes vieni skėstame. 
Visos kitos tautybės išgyvena 
čia tokius pat sunkumus.

Vienok turime kuo ir pasi
džiaugti. Anaip tol ne reteny
bė matyti čia gimusius ir au

gusius įsijungusius į musų 
lietuviškąją veiklą ir ne ma
žiau sielojančiais už kitus lie
tuvybės išlaikymo problemose 
bei širdingai dirbančius Lietu
vos laisvinimo darbus.

Vienas iš tokių kilniųjų ir 
šviesiųjų lyg skaisčioji žvaigž
dė buvo musų velionis adv. 
Antanas Olis, kuris savo ty
rumu, pramatymu, atsidavi
mu, kietu ryžtu ir neišsemia
ma energija toli prašoko dau
gybę žymiųjų asmenybių. Su 
nepaprastu pasitenkinimu ga
lima pasakyti, kad jis gimė 
ir augo lietuviškoje aplinku
moje, kokia įmanoma išeivijo
je. Jo tėvas Antanas Olšaus
kas apdovanotas stipria valia, 
toli pramatančiu apdairumu ir 
nepalaužiama energija jau- 

I nuoliu imigravęs įr tvirtai 
ekonominiai prasimušęs, galė
jo savo sunui duoti aukštojo 
mokslo, kurį jis sėkmingai 

I baigė Chicagos universitete su 
daktarato 
dencijoje.

Išlaikęs 
minus jis 
teisininkystės profesija, kuri 
jo nežavėjo, nes nepatenkino 
jo sielos veržlumo. Jis ieškojo 
platesnių horizontų, kuriuos 
numatė amerikinės politikos 
plačiuose laukuose.

Per kelis metus ruošęs po
litinę dirvą pagalios 1942 me
tais republikonų partija įsiti
kinusi jo kvalifikacijomis už
gina kandidatu į Chicagos 
miesto teisėjus. Bet šis pir
masis viešas bandymas tik 
parodė jam politinių vingių 
sunkumus ir painumus. Nors 
surinko daug balsų, o visgi 
nelaimėjo rinkimų. Už dviejų 
metų antras bandymas irgi 
baigėsi pralaimėjimu.

Šie nepasisekimai 
nepalaužė jo valios, 
šingai 
niu siekti užsimoto 
gavęs praktiško patyrimo ir 
įgijęs daugiau draugų bei rė
mėjų, 1946 metais jis vėl kan
didatuoja republikonų sąrašu 
į atsakingesnį ir reikšminges
nį urėdą, būtent į Chicagos 
Sanitarinio Distrikto pati
kėtinius (trustee). Šį kartą 
jis surenka gerokai vi r š a u s 
1,000,000 balsų ir tuomi reik
šminga dauguma lengvai laimi 
rinkimus tapdamas vienu iš 
devynių patikėtinių, valdančių 
pusės biliono dolerių valdišką 
įstaigą.

Laimėjęs rinkimus, jis iš 
pat pirmosios dienos visu sa
vo pajėgumu, tyru sanžinin- 
gumu ir kilniausia dvasia pa
sinėrė į savo paskirtį, kurią 
atliko taip garbingai kaip 
žmogiškai įmanoma.

Musų tautiečio nepaprasta 
i n i c i a tyva, pramatymas ir 
konstruktyvus bei praktiški 
•nurodymai jį taip aukštai iš
kėlė, kad 1950 metais, repub- 
likonams laimėjus daugumą, 
jis vienbalsiai išrenkamas šios 
milžiniškos valdinės įstaigos 
prezidentu, kuriuomi ir pasili- 
ka iki pat paskutinės gyveni
mo valandos.

Tapęs prezidentu, 1950 me
tais, musų Antanas, kaip jį 
mes įprastai vadindavom, pasi-

laipsniu jurispru-

valstybinius egza- 
sekmingai vertėsi

jį padarė

ne tik 
bet prie- 
atspares- 
tikslo. Į-

PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS I SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.
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reiškia visoje pilnumoje, įves
damas pačių naujausių ir mo
derniausių naujanybių bei ra
dikalių patobulinimų, kurie 
galioja įstaigą našiau ir eko
nomiškiau operuoti. Pvz. 1958 
metams budžetas sumažina
mas net 2,000,000 dolerių, o 
tuo tarpu visos kitos valdinės 
įstaigos be išimties žymiai pa
kelia savus budžetus, kas pa
sunkina piliečiams naštą. Ar
gi kur girdėta, kad valdžios 
organai kirstų taksus, o musų 
Olis tai pajėgė padaryti. Juk 
tai amerikiniame viešame gy
venime tikras stebuklas! Už 
šį ir kitus nuopelnus visa Chi
cagos didžioji spauda, repub- 
likonų ir demokratų, Olio pa
stangas tikrai aukštai įverti-

no ir pareiškė padėką. Už įgy- 
venditus technikinius tobulu- ' 
mus Amerikos Civilių Inžinie
rių Draugija pripažino Chica
gos Sanitarinį Distriktą vienu 
iš septynių pasaulio technikos 
stebuklų. Olio administravimo 
pastangų reikšmingi rezulta
tai šio krašto didžiosios spau
dos vedamuose buvo aiškiai 
pabrėžiama kaip pavyzdį vi
somis valdžios įstaigomis. O 
mums lietuviams tai tikras 
pasididžiavimas savo tautiečiu 
pasiekusio tokias aukštumas 
amerikiniame viešame gyveni
me, kas tebūna pavyzdžiu ir 
įkvėpimu musų kitiems tautie
čiams, siekiantiems politinės 
karjieros.

(Bus daugiau)

Tragiškoms Birželio 
Dienoms Prisiminti

Naujas Gimtosios 
Kalbos Nr.

pain-

Kaip Apsisaugoti Nuo Neteisingų Pardavėjų

Ar jus kada nors nusipirkot 
televizijos aparatą, kurį po 
kelių dienų reikėjo taisyti? 
Ar automobilį, kuris nepaju
dėjo iš vietos? Ar blogos ko
kybės drabužius?

Todėl reikia saugotis, kad 
daugiau taip neatsitiktų. Jus 
galit išvengti tų pačių ar pa
našių klaidų, naudodami savo 
bendrą patirtį ir sekdami se- 
kenčias taisykles:

1. Saugokitės pardavėjo, 
kuris išstato vitrinose gerai 
žinomų firmų prekes, o įėjus
į krautuvę, mėgina įsiūlyti J 
pirkti brangesnes prekes, ku
rių firmos nėra gerai žino
mos. Jis greičiausiai meluoja, 
sakydamas, kad pritruko ži
nomos firmos prekių, ar, kad 
mažiau žinomos 
geresnės kokybės.

2. Saugokitės 
žemų išpardavimo 
šių prekių kokybė
bent kiek abejotina, palygin
kit jų kainas ir kokybę su pa
našiom prekėm, išparduoda
mom kitose krautuvėse.

3. Jei netikit pardavėjo ge
ra valia, pasitikrinkit apie jį

i jūsų gyvenamos vietos geres
nio biznio įstaigoj (Better 
Business Bureau), vietos Ko
mercijos Rūmuose (Chamiber 
of Commerce) ar kitose orga
nizacijose, kurių tikslas yra 
apsaugoti pirkėjus ir geros 
valios pardavėjus biznierius.

4. Pirkit pamažu ir atsar
giai. Niekad nepasiduokit kal
boms, kad tik vienintelis toks 
geras išpardavimas ir vienin
telė proga gerą daiktą pigiai 
gauti.

5. Niekad 
jautiems po 
jams palikti 
pažadu, kad
ateis pasižiūrėti, 
rybės Jums patinka, ar ne. 
Jie gali iš viso neateiti ir jus 
galit gauti sąskaitą už jų pa
liktas gėrybes.

6. Jeigu namų 
daiktas, televizijos 
ar radijas iš jūsų 
imamas taisymui, 
išgaukit parašytą
apskaičiuotą pataisymo 
skaitą ir parašytą patvirtini
mą, kad be jūsų leidimo ne
bus daromos ekstra sąskaitos.

7. Kur tik yra galimybė, 
perkant brangius dalykus, vi
suomet reikalaukit parašytos 
garantijos ir užsitikrinkit, 
kad tos garantijos yra išrašy
tos pardavėjų, kitaip fabrikų 
savininkai gali tvirtinti, kad

prekes yra

neįtikėtinai 
kainų. Jei 
yra jums

jų garantijos netaikomos, jei 
pardavėjas nesugebėjo pritai
kinti ar įtaisyti nupirktas pre
kes.

8. Jei prekes jums atsiunčia 
į namus, kurių jus nepirkot, 
niekad jų nenaudokit, bet 
tuojau praneškit apie tai par
davėjui. Jei pardavėjas jūsų 
nepatenkina ir jus pirkot pre
kes su kokios nors finansinės 
kompanijos pagalba, praneš
kit apie tai kompanijai ne vė
liau kaip per 10 dienų.

9. Niekad nežadėkit mokė
jimų, jeįgu jų negalit daryti. 
Jei perkat prekes pagal išmo
kėjimo planą ir negalit mokė
ti, organizacija, kuriai jus 
skolingi, paprastai gali pasi
imti prekes ir jas parduoti už 
bet kokią įmanomą kainą.

10. Ilgo laiko išmokėjimų
atvejais visuomet gaukit visas 
detales, parašytas kontrakte. 
Kontraktą perskaitykit atsar
giai, neapleidžiant ir mažomis 
raidėmis parašytų vietų. Bu
kit ^tikrais, kad kontraktą su
pratot ir išreikalaukit vienos 
kopijos sau. C. C.

BALFo Pranešimas 
Visuomenei

Pranešame Balfo direkto
rių, apskričių, skyrių vadovy
bėms ir Balfo rėmėjams, kad 
Balfo Centro Valdyba savo š. 
m. gegužės 27 dienos posėdyje 
svarstė šiuos klausimus:

lietuviams į 
sustabdyti.

ir toliau

Len-

sena 
vais-

1. 1959 m. balandžio 19 d. 
buvo nutarta maisto ir me
džiagų siuntinių tarpinikavimą 
nutraukti dėl visuomenės ne
pasitenkinimo jų turiniu ir dėl 
komplikuotos jų persiuntimo 
priežiūros. Visuomenei pagei
daujant, nutarė ištirti naujus 
kelius ir priemones vertinges
niems siuntiniams sudaryti ir 
tarpininkauti juos pasiunčiant. 
Apie tai visuomenė bus 
formuota.

Siuntiniai 
kfcą nebuvo

•2. Nutarė
tvarka tarpininkauti dėl 
tų siuntimo iš Balfo Centro.

Vaistų siuntiniai per Miun
cheno įstaigą nebuvo sustab
dyti.

3. Pirmininkui pasiūlius, nu
tarta š. m. rugpiučio mėn. 
pradžioje šaukti Balfp direk
torių posėdį.

4. Posėdyje dalyvavęs revi
zijos komisijos pirmininkas 
pareiškė, kad yra gavęs at
skaitomybės dokumentus ir jų 
patikrinimas vykdomas revizi
jos komisijoje.

5. Sudarė naują sutartį su 
reikalų vedėju kun. L. Jan
kum tomis pačiomis sąlygo
mis, tik ryškiau nusakant jo, 
kaip reikalų vedėjo, teises ir 
pareigas. Sutartis galioja vie- 
neriems metams su teise po 
metų laiko šią sutartį nu
traukti Balfo valdybai 
reikalų vedėjui apie tai 
mėnesį laiko pranešus, 
kad buvo anksčiau.

Akivaizdoje šių pozityvių 
Balfo Centro nutarimų ir to 
Didžiojo Tikslo, kviečiame vi
sus Balfo rėmėjus, skyrių ir 
apskričių vadobyves ir Balfo 
direktorius jungtis prie Balfo 
veiklos stiprinimo ir šalpos lė
šų telkimo.

Tik darnus musų visų jėgų 
ir minčių telkimas, be asme
ninių priekaištų, gali išplėsti 
Balfo veiklą.

Baisių Birželio įvykių minė
jimai tebūna pirmoji proga 
musų pareigas atlikti.

Pasirašo:
Kan. Dr. J. B. Končius,

Pirmininkas.

arba 
prieš 
kaip

Musų tauta, semdama pra-. 
eityje dvasios stiprybę, aukš
tai neša per pasaulį savo lie
tuvišką vardą ir savo kentė
jimą, nežiūrint kaip ją smaug
tų, kaip kankintų — niekuo
met nežus, nes Lietuvos siela 
gyva ir priešiams nepasiseks 
jos paglemžti, nežiūrint į ma
terialinę ir moralinę pražūtį 
ir sunaikinimą musų tautos, 
kurį atnešė su savim pavojin- 
giausieji žmonijos naikintojai, 
išsigimėliai ir begėdžiai mela
giai, kuriems negalima tikėt 
nei jjų žodžiams, nei raštams. 
Dėl savo teroro ir melo jiems 
jau nepasiseks užkurti pasau
linį gaisrą, nes liepsna jų lau
žo vos-vos rusena.

Nereikia to darodinėt, nes, 
kas buvo patekęs į raudonojo 
pragaro tamsybes nors trum
pam laikui, patyrė tą ant sa
vo nugaros.

Bet, kaip saulės spinduliai 
išvaiko juodos nakties tamsy
bes, tai taip teisybė ir sveikas 
protas, kartą, išvaikys bepras
mišką komunizmo kledejimą ir 
Lietuva prisikels, ištaisys sa
vo, prievarta nulenktą, nuga
rą ir numes primestą jai jė
ga žalingą tarptautinio inter
nacionalo jungą.

Tai ne sapnas, bet tikrovė, 
Kad priešas, užpuolęs, 
Draskė, mušė, varinėjo, 
Plyšdavo kanuolės.

Neužmiršime niekuomet... 
Kas užmiršti gali?!...
Kaip kankino, spaudė, trėmė, 
Nuteriojo šalį.

Kaip valdovai negailėjo 
Geležinių pančių,
Gėrėm taurę iki dugno, 
Teroro ir kančių...

Laikas bėga, bet nesluksta, 
Tas, kas atsitiko,
Ir šešėliai žiaurių kančių 
Sieloj pasiliko.

Sofija AmbrazevMenė.

V —

Valdybos
V.
V.
A.

nariai:
Abraitis, 
Alksninis, 
Devenienė,

Kun. J. Pakalniškis,

A. Trečiokas,
S. Bredes, Jr.

Revizijos Komisijos 
Pirmininkas:

S. Lūšys.
Reikalų Vedėjas:

Kun. L. Jankus.

neleiskite keliau- 
namus pardavė- 
savo gėrybes su 
už kėlų dienų 

ar. tos gė-

apyvokos 
aparatas 

namų pa- 
visuomet 

apytikriai 
są-

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992
Visi muitai ap- 

♦Siuntinių pristatymas garan- 
ryto iki 4 vai. vakaro.

♦Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prie firmos jstaigų yra krautuvės, 
tuojamas
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NEW

100%. Jstaigos lr skyriai atidaryti kasdien ąuo 9 vai. 
MUSŲ SKYRIAI:

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

DUnkirk 5-6550

Second Avė. 
YORK 8, N. Y. 

ORegon 4-1540

832 North 7th St. 
PHILADELPHIA 23, Pa. 

WAlnut 3-1747
Norėdami

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

daugiau informacijų reikalaukite musų katalogą.

Ką tik pasirodė Gimtoji 
Kalba 1959 metų Nr. 1 (3), 
bendrinės kalbos laikraštis, 
Lietuvių Kalbos Dr-jos orga
nas, leidžiamas Kultūros Fon
do, redaguojamas P. Joniko, 
A. Salio ir P. Skardžiaus. Tu
rinys įvairus ir vertingas.

P. Jonikio straipsnyje “Kal
bos reikšmė tautai” platokai 
išdėstoma gimtosios kalbos 
reikšmė tautinės vienalytišku
mui. Nurodoma, jog netikslin
ga yra kūdikį šalia gimtosios 
kalbos mokyti ir svetimosios. 
Straipsnis baigiamas išvada: 
tautybei išlaikyti kiti tauti
niai bruožai negali atstoti 
gimtosios kalbos. L. Dambriu- 
nas, negindamas saikingo 
tarptautinių žodžių vartojimo, 
pasisako prieš madingus sko
linius šiuo metu Lietuvoje iš 
rusų, Amerikoje — iš anglų 
k. Konkrečiai parodoma dau
gelio tokių skolinių nelietuviš- 
kumas ir turimieji jų lietuviš
ki atitikmenys. Pr. Skardžius 
paryškina “prasmės” ir “reik
šmės” skirtumus ir iškelia re
tesnės derybos daiktavardžius 
iš daiktavardžių su priesaga 
urnas, ponumas, raganumas, 
bedievumas... Toliau pateikia
ma bent penketas puslapių į- 
vairesnių žodžių, kurių dažnas 
nežino ar įbus primiršęs, pa
vyzdžiui: antavas (kaliošas), 
ardas (netvarka), aukauti 
(aukas rinkti), iškriptė (de-i 
kolte), kyra (įkyrus žmogus), 
krapštas (kas ilgai krapšoti).

Klausimų kraitelėje kalbi
ninkai išaiškina, kada vartoti
na “atspausdinti” ir “išspaus
dinti”; kas pirmoj eilėj teikti
na: “Pagalba” ar “pagelba”; 
kada rašytina 
kada “bažnyčia”; 
tas ir kt.

“Bažnyčia”, 
Tito ar Ti-

Kaip matote iš
Gimtoji Kalba reikalinga kiek
vienam, kuris rūpinasi lietuvių 
kalbos taisyklingumu. Išeina 
keturis kartus per metus; me
tams kaina 1 dol. Adresas: 
Gimtoji Kalba, 1602 So. 48 
Court, Cicero, III. Dar galima 
gauti visus išėjusius nume
rius.

turinio,

- SSSS3KS

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

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

Viso amžiaus apdrauda—duoklių menesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdraudar-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 mėnesfui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

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

(2)

(3)

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164
————I... .. ■ , ■ !■ ... ■ ........... I   I   ■ „ — I ——
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich.
TOrcnsend 8-0298

Rekomenduoja: 

Vardas ir pavardė

(D

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

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325jOO mėnesiui. Mokesčiai tik po $100 
mėnesiui; išeina 23 centai i savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės padalos.

Akcidentalč 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 
Vaiky apdraudę skyrių duoklės dar mažesnės

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

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 

poną. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 

šiuo adresu: Lithuanian Alliance of Arnerica, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

SLA VAJAUS KUPONAS o—

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 Pavarde Amžius Adresas

»

I

m., num. ir gatvė 

miestas________

—-----—

, zona —, valstija —

m., num. 
miestas

m., num. 

miestas

ir gatvė --------------------------—
, zona —, valstija----

ir gatvė

t

— --------------——--->

, zona valstija —

, num. ir gatvė_____________________________________

miestas_____________________ _ zona ——, valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST SOth STREET, NEW YORK 1, N. Y.
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Birželio 11 dieną Tėvynės 
redakcijoj lankėsi Stasys ir 
Barbora Bakanai iš Pitts
burgh, Pa. Brolis Bakanas ne
seniai išėjo į pensiją, tai tu
rėdamas daugiau liuoso laiko, 
drauge su žmona atvyko Nevv 
Yorkan keletai dienų atosto
gų, tai ta proga aplankė ir sa
vo organizacijos organo re
dakciją.

Jis yra ilgametis Tėvynes 
bendradarbis, nuoširdus Susi
vienijimo veikėjas, daug lietu
vių yra įrašęs į Susivienijimą, 
o per pastaruosius kelis me
tus yra trečios aps k r i t i e s 
pirmininkas. Jis ir dabai' rū
pinasi organizacijos ugdymu, 
tai su juo ir Ponia malonai 
pasikalbėta organizacijos rei
kalais. Taipgi brolis Bakanas 
yra ilgametis Susivienijimo 90 
kuopos finansų sekretorius, 
tad būdamas centre pasiėmė 
kuopos nariam mokesčių kny
gelių, blankų ir kitos su jo pa
reigomis susijusios medžiagos.

Ryšium su suruoštu
komunistų pavergtų tautų 
tragiškų įvykių minėjimu Car- 

,negie Hali New Yorke, pra
ėjusią savaitę SLA centro pa
talpose įvyko platesnis pasita
rimas. Jame dalyvavo prel. J. 
Balkunas, dr. M. J. Vinikas, 
M- Kižytė, V. Abraitis, V. 
Barčiauskas ir kiti.

Iš Lietuvių Spaudos 
Klui>o Veiklos

Neseniai įvyko Li c t u v i ų 
Spaudos Klubo priešatostogi- 
nis susirinkimas Arlingtono 
svetainėje, Brooklyn, N. Y. 
Klubo pirmininkas J. Valaitis 
padarė atliktų darbų apžval
gą. A. Trečiokas pranešė apie 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos seimą Detroit, Mich. 
J. Audėnas padarė pranešimą 
apie įvykusį Washingtone In- 
ternational Peasant U n i o n 
kongresą. Šioje tarptautinėje 
organizacijoje dalyvauja ir 
Lietuvos Valstiečių Liaudinin
kų Sąjunga. Adv. S. Bredes, 
Jr. plačiau papasakojo apie 
Lietuvių Darbininkų Draugi
jos suvažiavimą Boston, Mass.

Toliau buvo svarstyta išvy
kos reikalai į Atiantic City, N. 
J. SLA vasarnamį. Išvyka 
ruošiama kartu su SLA penk
tąja apskritim. Išvykos reika
lais kalbėjo I. Trečiokienė, O. 
Valaitienė ir kiti. Einamuose 
reikaluose T. Grybaitė atkrei
pė susirinkusių dėmesį į pa
sitaikančius tarpininkų nasą- 
žiningumus pasiunčiant siun
tinius į Lietuvą. Nurodė kele
tą pavyzdžių, jog ne visi daik
tai pasiekė adresatus Lietuvo
je.

Dalyvaujantieji klube dabar 
aprūpinami nario pažymėji
mais. Šiame susirinkime atsi
lankiusiems nariams 
jimai buvo įteikti.

Baigus darbus p. 
rūpesčiu susirinkimo 
buvo pavaišinti.

pažymė-

Valaičių 
dalyviai

Kep.

Brooklyn, N. Y.

Pranešimas Siuvėjams

Lietuvių siuvėjų 54-to sky
riaus—ACWA Local 54 AFL- 
CTO mėnesinis susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, birželio mė
nesio 24 dieną, 5:30 valandą 
vakare Unijos patalpose, 11-27 
Arion Place, Brooklyn, N. Y.

Bus svarbių pranešimų. Na
riai prašomi skaitlingai daly
vauti. I

Kipras Sakalauskas, 
Skyriaus sekretorius.

Sporto Klubo Piknikas

Lietuvių Sporto ir Atletų 
Klubų rengiamas piknikas-ge- 
gužinė įvyks šį sekmadienį, 
birželio 21 dieną, Poliah Na-

tional Hali, 108-11 Sutphin 
Blvd., Jamaica. Pradžia 1 va
landą po pietų.

Rengėjai kviečia dalyvauti 
piknike, tyrame ore linksmai 
laiką praleisti, susitikti su sa
vo senais draugais ir pasida
ryti naujų pažinčių. Dalyvau
dami piknike, kartu paremsite 
sportą mylintį jaunimą. Kep.

Aliųuippa, Pa.
SLA 247 KUOPOS 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
šių metų birželio mėnesio 28 
dieną, 1 valandą po pietų, pas 
draugus Einikius, 1501 Green 
Street, Aliquippa, Pa.

Kuopos narių pareiga lan
kyti susirinkimus ir veikti, 
nes dabar eina vajus naujų 
narių gavimui, tai kiekvieno 
nario pareiga prirašyti nors 
po vieną narį prie kuopos. 
Dar kartą kviečiu visus kuo
pos narius pribūti į susirinki
mą laiku.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

South Boston, Mass.

Sandariečių Istorine Gegužinė

ALT Sandaros 7-ta kuopa 
rengia 45 metų savo veiklos 
atžymėjimui gegužinę-pikniką 
šių metų birželio 28 dieną, 
Lietuvių Tautiniam Parke, 
Brockton, Mass. Prasidės pir
mą valandą po pietų ir tęsis 
iki vėlai nakties.

Čia yra didelis parkas su 
žaliuojančia pieva, apsodinta 
gražioms pušims, kur visi su 
savo draugais galėsim pasilsė
ti, pasikalbėti ir geroj nuotai
koj tyrame ore atsikvėpti.

Yra paimta pagarsėjusi or
kestrą, kuri gros įvairius lie
tuviškus ir moderniškus ame
rikoniškus šokius seniems ir 
jauniems. Čia yra erdvi sve
tainė šokiams ir puikus kam
barys vaišėms. Visokių valgių 
ir gėrimų, žinoma, netruks.

PASTABA: Šis piknikas 
yra rengiamas ne tam, kad 
padaryti kokį pelną, bet kad 
atžymėti 45 metų musų veik
los lietuviškoje tautinėje dir- 

| voje. Todėl šiuomi kviečiame 
visus geros valios lietuvius, o 
ypatingai tuos, kurie prisidė
jote kokiu nors budu prie iš
leidime pirmo lietuviško tau
tiško laikraščio Bostone “Atei
tis”, kuris vėliau tapo “San
dara”, šiame piknike daly
vauti. Čia turėsim proga pri
siminti apie savo nuveiktus 
darbus, pasitarti kuo dar ga
lėtumėm prisidėti ateityje, nu
sifotografuoti ir šią gegužinę 
padaryti istoriniu įvykiu.

Kad šis piknikas bus pasek
mingas, tai galima spręsti ir 
iš to, kad jo rengimo komisi
ja susidaro iš visuomenei pa
sižymėjusių ir patyrusių vei
kėjų, kaip Bronius Kontrimas, 
Jurgis Kropas ir 
rolis.

Autobusai išeis 
Bostono Lietuvių
Draugijos namo, Broadway ir 
kampas E Street, 1-mą valan
dą po pietų.

Vardan rengimo komisijos 
ir visų kuopų narių dar kar
tą kviečiu visus į šią sanda- 
riečių

Povilas Ži-

nuo South 
Piliečių

nepaprastą gegužine.
Juozas Lėky s,

Sekretorius.

Cleveland, Ohio
Lietuvių Diena Birželio 28

Clevelando I ir II Bendruo
menės Apylinkės rengia iškil
mingą septintą Lietuvių Die
ną sekmadienį, birželio 28, 
Diamond Lake darže, prie U. 
S. 322 kelio, į rytus nuo Cle
velando, važiuojant Mayfield 
Road. Ten turėta Lietuvių 
Dienos jau pernai ir užpernai.

Numatyta svečias kalbėto
jas kun. Sušinskas iš Pitta-

burgho pagrindinei kalbai pa
sakyti Bus meninė ir sporto 
programa, kurią išpildys jau
nimas. Visą dieną bus šokiai 
ir vaišės. Įėjimas suaugu- 

*siems $1.00, (jaunimui iki 16 
metų nemokamai.

Kviečiami Akrono, Youngs- 
towno ir kitų aplinkinių mie
stų lietuviai kartu praleisti 
bendrą Lietuvių Dieną.

Rengimo Komisija.

44 Metų Gyvavimo 
Sukakčiai Paminėti 

Gegužinė

remia Lietuvos lais-

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros antrosios apskri
ties, Connecticut valstijoj ge
gužinė įvyks sekmadienį, šių 
metų birželio mėn. 21 dieną, 
BeJleview Grove parke, prie 
Lakewood ežero. Prasidės 12 
valandą dieną ir tęsis iki 8 
valandai vakoro. šokiams gros 
geras Rudaičio orkestras.

Gegužinė rengiama Sanda
ros naudai, kuri yra daug ge
rų darbų atlikus ir dabar at
lieka
vinimo darbus ir kitus gerus 
lietuviškus reikalus. Todėl 
mes kviečiame visus sandarie- 
čius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites, vietinius 
ir apylinkėse gyvenančius, da
lyvauti šitoje gegužinėje-pikni- 
ke ir paremti Sandarą.

Ši gegužinė-piknikas įvyks 
gražiausiame laike, kada visa 
gamta pasipuošusi įvairiomis 
spalvomis kiekvieną vilioja į 
tyrą orą praleisti laiką su šar
vo draugais ir pažįstamais. 
Waterburio miesto majoras- 
burmistras Raymond Snyder 
ir kiti miesto pareigūnai yra 
pakviesti ir, mes tikimės kad 
dalyvaus šioje išvykoje. Taip
gi tikimės turėti daug svečių 
iš kitų miestų, yra pakviesti 
gyvenanti kituose miestuose 
musų draugai sandariečiai, tai 
bus proga su jais susitikti, su
sipažinti ir sekmadienį jaukioj 
nuotaikoj liuosą laiką praleis
ti.

Kaip pirmesniuose Sandaros 
parengimuose, 
turėsime gerų 
nių užkandžių, 
kiusieji busite

Kviečia Sandaros Valdyba.

taip ir šiame 
gėrimų ir ska- 
tai visi atsilan- 
patenkinti.

Alekso Mrozinsko 
Piano Studijos 

Mokinių Koncertas
Kiekvienais metais Alekso 

Mirozinsko Piano Studijos mo
kinių koncertas būna graži 
meno šventė jauniems pianis
tams ir muzikos megČĮjams. 
Šiemetinis koncertas neseniai 
įvyko Brooklyne, N. Y. Jame 
dalyvavo 24 studijos mokiniai, 
veik visi piano klasės, tik vie
nas akordeono.

, Koncertą sudarė dvi dalys. 
Pirmoje dalyje skambino Jo
ana R. Strazdyte, Danutė Ke- 
zytė, Albertas V. Strazdis, 
Richard Badagliacca, Carol 
V. Čeikaitė, Diane Badagliac
ca, Barbara A. Kwetz, Barba
ra Mikalauskaitė, Peter Vence

/

(akordeonas), Walter Sem- 
ken, Rimantas Jurgėla, Ber
nadeta Mikalauskaitė, Vytau
tas Jurgėla, Birutė Liobė ir 
Vilija Skeivytė.

Jei šioje dalyje pasirodė 
pradentieji ir vienus kitus me
tus skambinę mokiniai, tai an
troje koncerto dalyje teko iš
girsti žymiai daugiau pažen
gusius šiuos mokinius: Sau
lius Mirozinskas, Kazimieras 
Snieska, Birutė M. Sodaitytė, 
Giedris Kilvečka, Dalia Skai- 
vytė, Rose A. Delybovi, Alan 
Andrius, Judita Audėnaitė ir 
Daiva Audėnaitė.

Abejose koncerto dalyse bu- 
vo išpildyta Offenbach, Grieg, 
Tschaikowski, De Falla, Pol- 
dini, Mozart, Bethoven, Gab- 
riel, Liszt, Chopin, Holst, 
Rolseth, Borodine, Massenet, 
Pieczonka, Lecuona, Spindler, 
Durant, Kobalevsky, Mandel- 
sohn, VVildman, Schubert ir 
Gruodžio kuriniai. Jautėsi tru
kumas lietuviškos muzikos ir 
musų kompozitorių kurinių.

Buvo išpildyta, ypač antro
je koncerto dalyje, gana su
dėtingi ir daugiau įgudimo 
reikalaują kuriniai. Kaikurie 
skambintojai parodė nemažą 
pasiektą pažangą, jau neblo
gą techniką ir sugebėjimą ku
rinį išpildyti su įsijautimu. 
Nors kiti buvo įgudę skam
binti ir sunkesnius kurinius, 
bet buvo jaučiamas jų nema
žas jaudinimasis scenoje. Ta
čiau klausytojai dovanojo ne
didelius trukumus ir kiekvie
nam skambintojui nesigailėjo 
katučių.

Į jaunųjų pianistų koncertą 
atsilankė kaikurie muzikos 
meno profesonalai, mokinių 
tėvai, artimieji ir vienas kitas 
muzikos mėgėjas. Šiemet žmo
nių buvo žymiai 
praėjusių metų 
gal dėlto, kad po 
nebuvo numatyta
nai girdime balsus apie reika
lą palaikyti jaunimą, bet kai 
tas jaunimas ruošia savo pa-

mažiau, nei 
koncertuose, 
šio koncerto 
šokiai. Daž-

rengimus ir laukia atsilankant 
vyresniųjų ir rėmėjų, tai jų 
taip ir nėra.

Muzikas Aleksas Mrozins- 
kas, vesdamas piano studiją ir 
ruošdamas mokinių koncer
tus, atlieka didelį jaunuome
nės lavinimo darbą. Reikia 
laukti, kad Mrozinsko studija 
nevienam mokiniui atvers 
aukštosios muzikos mokyklos 
duris tolimesnėm studijom.

A. Girkalnis.

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokia nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 BlaisdeU Street

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest P&rkvvay Station) 
Woodhaven» N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčios suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų 
egidai Išrašyti Ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Birželio 13, 1959 Metais

išmokėtos pomirtinės
BARBORA LUKOŠEVIČIENE, 18 kp., Westville, UI 

gimusi 1880’ m- gruodžio 4 d., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 16, 1915 m. Mirė gegu
žės 18 d., 1959 m. Velionės sunui, Raymond Lu
kas, pomirtinės išmokėta---------------------------------

JUOZAS DEGUTIS, 280 kp.; Jackson, Mich., gimęs 
1884 m. kovo 20 d., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė vasario 4, 1923 m. Mirė gegužės 25 d., 1959 
m. Velionio žmonai, Petronei Degutienei, pomir
tinės išmokėta -----------------------------------------------  1,000.00

•>

$300.00

_$l,300.00
$65,111.08

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

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. ŽUDZIUNAS, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 4 savaites 1 dieną----- $28 50
A. KANdENC, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 10 savaičių------------- 42.00
D. MAIJSKA, 123 kp., Montreal, Canada, sirgo 2 savites ------------- 81.00
P. SIMELATTIS, 123 kp., Montreal, Canada, sirgo 5 savaites -------- 6O1.OO
P. BAKŠYS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 2 sav. 1 d.---------------- 78.00
A. VAKAIU--AS, 308 kp., Brookline, Mass., sirgo 10 sav. 6 d.-------------216.00

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

$505.50 
$10,936,79 

M. J. VINIKAS.
SLA Sekretorius

’T

>

Atėjo Pats Geriausias Laikas 
Pasinaudoti SLA Poilsio Namais 

Atiantic City, New Jersey
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atiantic 

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
128 S. Maine Ave^ AHantid City, N. J. Tel. 5-9379

arba
f

LITHUANIAN ALLIANCE 0F AMERICA
307 W. SOth St, N«w York 1, N. Y. Tel. LA 4-5529

■

VADOVAS I SVEIKATA 
BU K IT E S V E I K I

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

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

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS, 

3148 W. 68rd St., Chicago 29, IR
Telefonas Republic 7-7868

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LA1D0TUV1U DIREKTORIUS
6812 S. VVestern Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6

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

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE
i

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVI” tur< daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Ui laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimia ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

I

IŠ®JO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. AUGHELfiONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelione Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra*'; įspūdžiai 
iŠ Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellowstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kava; 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 paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčuune. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
686 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.

LAIKAS VISADA TINKAMAS
Siųsti dovanų siuntinį giminėms ar draugams į bet kurią USSR dalį, Lietuvą, 

Latviją, Estiją, Gudiją ar Uukrainą ™

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
39 Second Avenue (kampas 2nd Street), New York 3, N. Y. AL 4-5456-7

Licensed by USSR

Kviečia jus aplankyti jų naujai įsteigtą įstaigą iš kurios Jūsų dovanų siuntinys bus 
išsiųstas tiesiai, tiksliai, taupiai.

ĮTEIKIMAS GARANTUOTAS
įstaiga atidaryta 9-6 kasdien, šeštadieniais ir sekmadieniais 9-4.

Jūsų patogumui vietoje yra siuntiniams didelis prekių pasirinkimas 
labai prieinamomis kainomis.

LV<%

Paštu) atsiųsti siuntiniai skubiai sutvarkomi.

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

NAUJIENOS spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausias 
žinias iŠ lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.

NAUJIENOS spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$1AOO metams, 17.00 — pusei metų. Chicagoje — 

1118.00 metams, $7.00 — pusei metų.
NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekj arba Money Orderi 

klu adresu: j

NAUJIENOS
1739 Sonth Halsted Street, Chicajs S, IUinoia

to-
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