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VALSTYBĖS SEKRETORIAUS IŠVA
DOS DĖL GENEVOS KONFERENCIJOS
Sumanymas Sušaukti Vakarų Valsty- 

biy Konferencijų. - Iš Soviety Laivo 
“Nemunas” Pabėgo du Jurininkai
Valstybės sekretorius Herteris .gryžęs iš Europos 

padarė pranešimus, pirma1 prezideaitui Eisenlioweriui, 
vėliau Kongreso komisijoms ir pagaliau viešąjį prane
šimą per televiziją. Herteris nėra optimistiškai nusi
teikęs ir nelaukia greito galimumo lengvai su Maskva 
susitarti.

Vakari] valstybes, Anglija, Prancūzija ir .Jungti
nės Valstybės darė visą eilę mėginimą pasiekti kokio 
nors susitarimo Vokietijos ir specialiai Berlyno klau
simais.

Tarp kito ko Herteris pastebėjo, kad šios konfe
rencijos vienas teigiamu laimėjimų, tai šio sunkaus 
darbo metu paaiškėjęs solidarumas ir pažiūri] suderini
mas tarp demokratinių valstybių. Tam tikrais momen
tais anksčiau buvo pastebimi šiokie tokie jeigu ne pa
žiūrų, tai greičiau taktikos skirtumai vakarų sąjungi
ninkų tarpe. Bet šios konferencijos eigoje tie nesude- 
rinimai, gali sakyti, ištirpo.

v •

Bet su sovietų atstovais 
derybos buvusios visiškai ne
vaisingos, nors sąjungininkai 
padarę daugelį nuolaidų ir 
jau daugiau nuolaidų daryti 
negalima ir nebėra prasmės. 
Tačiau Sovietai neparodė jo
kių pastangų bent kokio susi
tarimo pasiekti. Jie nori Va
karų Berlyną palikti už gele
žinės uždangos, o paskui pa
glemžti ir Vakarų Vokietiją 
— pareiškė Herteris.

Genevos konferencija atsi
dūrė akligatvyje. Jeigu Mas
kva norės susitarimo, ji pir
miausia turės atsisakyti nuo 
ligšiolinės taktikos diktuoti 
savo valią vakarų demokrati
nėms valstybėms. Nes jos jo
kiu budu neapleis vakarinės 
dalies Berlyno ir neatiduos jos 
komunistų malonei. Taip pat 
pabrėžiama, jog į ąi a n o m a 
vyriausybių galvų konferen
cija tik tuo atveju, kai bolše
vikai parodys norą tikrai pa
siekti abiem pusėm priimtino 
susitarimo.

Iš sovietinio laivo “Nemu
nas” pabėgo du jurininkai

Nauja sensacija, tai pabė
gimas iš sovietinio laivo dvie
jų jurininkų, kurie rizikuoda
mi savo gyvybę, pasirinko 
laisvę. Pabėgusieji yra Ka
nados imigracinių įstaigų ži
nioje.

Pabėgėlių vardai —• Vilnis 
Bcrtholdas ir Adolfas Olonis. 
Tai greičiausia bene bus lat
vių kilmės jurininkai, o gal 
pastarasis yra lietuvis? Nes 
dažnai svetimtaučiai lietuviš
kas pavardes iškraipo.

Kai tik paaiškėjo, kad du 
jurininkai pabėgo, tai sovietų 
atstovybė Kanadc^je paskel
bė, kad “Nemuno” laive įvy
ko vagystė. Pavogta esą 700 
svarų (1960 dolerių). Tuo bu
du mėginama pabėgusius ju
rininkus kriminaliniais nusi
kaltėliais padaryti.

Pažymėtina, jog kaip tik 
tuo pačiu metu dar vienas ju
rininkas buvo mėginęs iš so
vietų kito laivo pabėgti. Jis 
šoko į jurą ir pradėjo plauk
ti į Švedijos krantą, kadangi 
įvykis buvo netoli švedų že
mės. Sovietų laivas tuojau 
pasiuntęs valtį pabėgėlį vy
tis. Bet anasai vargšas nepa
siekęs kranto dingo vandeny
je. Tai visa aiškiai matė šve
dų laivo kapitonas per žiūro
nus.

Kokius tikslus turi 9 val
stija gubernatoriai keliau
ti į soviety Rusiją?

Devyni Jungtinių Valsty
bių gubernatoriai sumanė pa
sivažinėti po Sovietų Rusiją. 
Prieš jiems išvykstant Idle- 
wild aerodrome prie New 
Yorko reporteriai juos visus 
paklausė:

— Kokius ypatingus tiks
lus jie turi, skrisdami į Rusi
ją? Atsakymai buvo tiktai 
tokie savotiški: Vizitas į Ru
siją man duos progos pažinti 
šios šalies politinę aplinką,— 
sakė vienas, o antras aiškino: 
— Aš senas meškeriotojas, 
tai gal sugausiu kokį komu
nistą ant savo kapitalistinės 
meškerės. Dar kitas trokšta 
“pažinti švietimo reikalus so
vietuos”. O vienas gubernato
rius mano, jog kelionė “sus
tiprins tarpautinę būklę (!)’’ 
Idaho valstijos gubernatoriui 
labiausia rūpėjo bulvės. Ida- 
ho garsi savo bulvėm, o gu
bernatorius gerai žinąs, kad 
rusai daug bulvių valgo, tad 
jam nebuvę kitos išeities, 
kaip tik vietoje ištirti... bul
vių reikalą. Kitam gubernato
riui visai pakanka to, kad jis 
Rusijoj galės nusileisti bent į 
vieną anglių kasyklą.

O kai tik 9 gubernatoriai 
pasiekę Maskvą tuojau susi
žavėjo. Pakako trumpo laiko 
ir gubernatoriams visiškai 
aišku pasidarė, kad sovietų 
žmonės draugiški, kad ten ju
dėjimas ir gyvenimo tempas 
didesnis, negu vakaruose. O 
svarbiausia, kad ten esą visi 
kuo nors užimti. Gatvėmis, 
girdi, žmonės eina greitai. 
Žodžiu gubernatorių kelionė 
pasirodė labai maloni.

Na, o kai viešėjo rusų ar
tistai (Maskvos baletas, Moi- 
sejovo šokėjai) Amerikoje ir 
kai sugryžo namo, tenai pa
reiškė, jog jiems čia niekas 
nepatiko. Baleto artistas Zda- 
novas skundės, kad negalėjęs 
ramiai miegoti, mat gaisri
ninkų sirenos naktimis kauk
davusios, gi Filatovas pasi
piktinęs policijos automobilių 
švilpimais. “Ištisas naktis, 
girdi, policijos automobiliai 
siaučia, o rytais skaitytojai 
mato pirmuose laikraščių pu
slapiuose lavonų st i k 1 i n e s 
akis”. Tad nieko gero Ame
rikoje jie nerado.

Vakaru Valstybių kon
ferencijos sumanymas

Europos diplomatų, labiau
sia prancūzų tarpe, subrendo 
mintis sušaukti kaip tik da
bar demokratinių valstybių 
konferenciją.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, Anglija ir Prancūzija tu
rinčios pasirengti busimiems 
pasitarimams su Chruščevu 
ir suderinti savo nusistaty
mus svarbiais Europos ir pa
saulio politikos reikalais.

Kadangi anglų politikos į- 
takingieji asmenys vis tiek 
esą keturių didžiųjų valsty
bių aukštojo lygio konferen
cijos šalininkai, o griežto pa
sipriešinimo nejaučiama, tad 
galima esą spėti, jog tokia 
konferencija anksčiau ar vė
liau įvyksianti. O prieš tai 
esanti būtina vakarų valsty
bių parengiamoji konferenci
ja.

Ši konferencija turinti ap
svarstyti atominių ginklų 
kontrolės priemonės, o taip 
pat greta Jungtinių Valstybių 
nustatyti Anglijos ir Prancū
zijos dalyvavimą pasaulinės 
politikos 
ma, kad 
si radęs 
Atlanto

strategijoje. Teigia- 
šiam sumanymui at- 
pritarimas šiaurės 

Valstybių Sąjungoje.

Konsulas Vytautas 
Gylys Palaidotas

Užpraeitos savaitės pirma
dienį, birželio 15 dieną tauta 
pranešimas, kad birželio 14 
dieną Toronte nuo širdies 
sąiugio mirė Lietuvos konsu
las Vytautas Jonas Gylys, 
susaukęs 73 metus amžiaus. 
Jis gimė 1886 metais Griška
būdyje. 1907 motais baigė 
Kauno gimnaziją, 1912 me
tais Petrapilio univestitete 
teisių fakultete gavo kandi
dato laipsnį.

Baigęs mokslą, 1912-17 
metais dirbo Petrapilyje vi
daus reikalų ministerijoje ju
riskonsultų skyriuje. 1917-18 
metais dirbo Suomijos guber- 
naturoje. Lietuvos atstovu 
Suomijoje buvo 1919 metais, 
1920 metais Estijoje, 1921 
buvo konsulu Karaliaučiuje, 
1924 metais konsulas Kopen
hagoje, 1927 metais konsu
las Rygoje, o 1930 metais ge
neraliniu konsulu Londone. 
1932 metais buvo Klaipėdos 
krašto gubernatorium. 1934 
metais Charge d’Affaires 
Briuselyje. 1937 metais buvo 
įgaliotas ministeris ir nepa
prastas pasiuntinys Stockhol- 
me, 1938 metais toms pa
čioms pareigoms paskirtas 
Danijai ir Norvegijai. 1949 
metais generalinio konsulo 
pareigoms Kanadoje. 1917-18 
metais buvo lietuvių tremti
nių draugijos pirmininkas ir 
tuo metu dėstė politinę 
nomiją Helsinkio liaudies 
versitete.

eko- 
uni-

Taipgi velionis Gylys raši
nėjo lietuvių spaudai, teikda
mas žinias iš tų kraštų, kur 
■gyvendavo. Jis buvo gabus 
diplomatas ir beveik visą gy
venimą dirbo diplomatinį dar
bą, tarnaudamas Li e t u v o s 
valstybei ip savo tautos žmo
nėms.
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Mirė Dėdė Juozas Ambraziejus
Birželio 25 dieną, tarp 11 

ir 12 valandos naktį savo nar 
inuose 689 Lenox Road Bro- 
oklyne, mirė Dėdė Juozas 
Ambraziejus, eidamas 83 me
tus amžiaus, plačiai žinomas 
visuomenininkas, lietuvis k o s 
spaudos platintojas ir nuošir
dus lietuviškų reikalų rėmė
jas.

Velionis gimęs Lietu v o j e, 
Suvalkijoj 1877 metais kovo 
mėnesio 19 dieną, Panausupio 
kaime, Kalvarijos apskrity, 
Suvalkų rėdyboje. Kaip dau
gelis kitų musų brolių lietu
vių Rusijos carui valdant Lie
tuvą vyko į Jungtines Ameri
kos Valstybės laisvės ir lai
mės jieškoti, taip ir Juozas 
Ambraziejus, būdamas jau
nas ir pilnas energijos prieš 
50 meti] atvyko į šį laisvės 
kraštą laimės jieškoti. Būda
mas prasilavinusiu ir supras
damas organizacijų svarbą, 
ilgai nelaukęs įsirašė j Susi
vienijimą Lietuvių Amerikoje 
1910 metais spalio mėnesį ir 
arti 50 metų išbuvo nariu ge
ram stovyje, kiek jam laikas 
leido nuoširdžiai dirbo ir ug
dė nariais. Taipgi jis dalyva
vo keliuose Susivienijimo sei
muose, dažnai į juos važiavo 
savomis lėšomis arba iš kuo
pos gaudamas mažą atlygini
mą, ni‘s jam rūpėjo 
ganizacijos reikalai, 
po suprantančio

Taipgi jis 
Kontrolės 
tas parei- 
apsiimtus

Šios or- 
Jo, kai- 

organizaci- 
jos nukalus pareikštas žodis
daug reikšdavo, 
buvo Susivienijimo 
Konisijos nariu ir 
gas, kaip ir kitus
darbus, atliko pavyzdinkai.

Jis priklausė prie Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos, o vėliau, 
įsteigus Tautinę Sanadą, tapo 
nariu ir įžymiu veikėju. Per 
ilgus metus buvo Sandaros 
pirmosios kuopos pirmininku, 
ir tos kuopos susirinkimai 
dažniausia buvo laikomi jo 
biznio vietoje. Tėvynės Mylė
tojų Draugijos susirinkimai 
irgi dažnai vykdavo jo įstai
goje. Jis per eilę metų turė
jo agentūrą pinigų siuntimui į 
Lietuvą, laivakorčių pardavi
mo, nejudomų nuosavybių 
pardavimo, jų ir kitų įvairių 
daiktų apdraudimo. Bet svei
katai susilpnėjus, prieš porą 
metų biznį likvidavo ir iki

Sovietų Paroda New 
Yorke, o Amerikos 

Maskvoje
New 

Sovietų 
atidarė 
Kozlov 
paroda
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Svarbus ir Naudingi Pagerinimai 
Susivienijimo Apdraudose

Kada pats narys gali atsiimti visą apdraudos 
sumą. - Kam ir už kurias duokles bus mokama 
trys nuošimčiai. - Nariams patartina pasinau
doti įvestais pagerinimais

JUOZAS AMBRAZIEJUS

mirties gyveno su šaima sa
vo nuosavuose namuose.

Sekmadienio vakare, birže
lio 28 dieną, laidotuvių direk
toriaus Aromiskio koplyčioje, 
kur velionis Ambraziejus bu
vo pašarvotas, prisirinko pil
nos p a t a I p o s giminių ir 
velionio draugų paskutinį 
karti) su juo atsisveikinti. 
Buvo trumpa programa, ku
riai vadovavo ir atitinkamą 
kalbą pasakė inž. Antanas 
Navickis. Po to buvo pakvie
sti ir trumpai kalbėjo apie 
velionio atliktus darbus; kon
sulas Anicetas Simutis, Tėvy
nės redaktorius M. Leo Vašil, 
Juozas Audėnas ir velionio 
žentas Venslauskas. Pastara
sis padėkojo dalyviams už 
atsilankymą į šermenis ir pa
sakytas gražias kalbas apie 
Dėdę Ambraziejų.

Palaidotas birželio 29 die
ną su atitinkamomis iškilmė
mis šv. Kazimiero kapinėse, 
Long Island.

Apie Dėdės Juozo Ambra
ziejaus gyvenimą/ ir darbus 
bus parašyta. vėliau, o šiuo 
kartu nubudime likusiai šei
mai — žmonai Amilijai, duk
terims Birutei, Albinai, Ge
novaitei, žentams ir giminėms 
reiškiame gilią užojautą ir 
linkime greito susiraminimo.

Mu.su broliškoji organizacija, siekdama daugiau 
pasitarnauti savo nariams, nuolatos rūpinasi gerinti ir 
tobulinti apdraudas. Štai neseniai buvo praplėsta ir 
patobulinta viso amžiaus apdrauda, už kurią duoklės 
mokamos per 20 metų, tai yra V2 ir N2 skyriai (Twen- 
ty Payment Life).

Tų .skyrių nariai, kaip žinome, duokles už savo ap
draudą moka 20 metų. Po šio laiko jie pilnų duoklių 
nemoka1, o tik įneša po 17 centų kas mėnuo narystei pa
laikyti ir lieka apdrausti per visą savo amžių.

Nuo dabar kiekvienam tokiam nariui suteikiama 
teisė ir toliau mokėti pilnas duokles, vadinasi, po 20 
metų narystės. Be abejo, jog kyla klausimas,

Ką gauna narys, jei jis moka toliau pilnas duokles?
Atsakant į pateiktą klausimą reikia žinoti, kad mi- 

,nėtų skyrių nariai patys negali atsiimti visos apdrau
dos sumos. Toji apdrauda yra išmokama tik nario pa
šalpgaviui nelaimės atvejuje. A’vio dabar, jei narys nio
bes pilnas duobles ir tolia a — po 20 m et ą narystės, jis 
galės po tani tikro la/iko pats atsiimti visą apdraudos

£
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Palaidotas svetimoje, 
lietuviams draugingoje ir 
svoje Kanados žemėje.

bet 
lai-

Pietų Korėja nu-Tokio.
traukė prekybinius santykius 
su Japonija. Japonijos vy- 
vyriausybė tokiu Pietų Korė
jos elgesiu nepatenkinta.

Tarptautinėj parodoj 
Yorko Koliziejume 
Sąjungos pavilijoną 
vice premjeras Frol 
birželio 29 dieną, o
publikos lankymui atsidarys 
birželio 30 dieną ir tęsis iki 
rugpiučio 10 dienai.

Po pavilijono atidarymo 
sovietinis vice premjeras ruo
šiasi aplankyti didesnius A- 
merikos miestus ir čia mano 
pabūti apie tris savaites. Pir
miausia jis vyks į VVashingto- 
ną ir matysis su prezidentu 
Eisen.howeriu ir Valstybės 
sekretorium Herteriu, su ku
riais turės pasikalbėįiimą šių 
dienų politiniais klausimais, 
ypač po nepasisekusios Gene
vos ministerių konferencijos, 
kuri pertraukta trims savai
tėms 
yra 
mui 
tfu.

Iš
Vyks į Pittsburghą, dėvėtoji

dą, Chicagą ir San Francis
co, California. Jis yra laiko
mas Jungtinių Amerikos Val
stybių vyriausybės svečiu, už 
tad pirmiausia ir vyks į Wa- 
shintoną.

Liepos 25 dieną Maskvoje 
prasidės Jungtinių Amerikos 
Valstybių paroda. Ją atidary
ti vyks vice prezidentas Ric
hard Nixon. Po atidarymo 
parodos Nixon, kaip ir Koz- 
lov, Sovietų Sąjungoje pabus 
apie tris savaites ir aplankys 
didesnius Sovietų Sąjungoje 
esamus miestus, neaplenks ir 
Sibiro. Vice prezidentas Ric
hard Nixon nori aplankyt So
vietų Sąjungos didesnius mie
stus ir susipažinti su tenaiti- 
nių žmonių gyvenimu.

sumą.
Geresniam klausimo nu

švietimui, susipažinkim su 
šiuo pavyzdžiu: narys Pilė
nas, būdamas 52 metų am
žiaus, įsirašė į Susivienijimą. 
Jis įsigijo apdraudos paliu
dijimą $1,000.00 sumai V2 
Skyriaus. Po 20 metų narys
tės jis gali nemokėti pilnų 
duoklių ir lieka apdraustu 
visam amžiui. Nariui mirus 
apdrauda butų išmokėta jo 
pašalpgaviui.

Bet narys Pilėnas pareiškė 
norą mokėti pilnas duokles ir 
toliau. Nuo dabar tokia teisė 
to skyriaus nariams jau yra 
suteikta ir todėl iš nario Pi
lėno yra priimamos pilnos 
duoklės, kokias jis mokėjo 
per 20 metų. Tam tikra duok
lių apskaičiavimo lentelė ro
do, kad Pilėnas pilnas duok
les turi mokėti du metus. Po 
dviejų motų pačiam nariui 
Pilėnui bus išmokėta visa a.p- 
draudos suma $1,000.00.

Po 20 metų narystės duok
lių mokėjimo laikotarpis nėra 
vienodas visiems nariams. 
Nurodytam pavyzdyje tas 
laikotarpis yra dviejų metų. 
Bet vienam nariui tas laikas 
gali būti ilgesnis, kitam trum
pesnis. Tas priklauso nuo na
rio apdraudos paliudijimo pi
niginės vertės. Iš tam reika
lui paruoštos lentelės galima 
matyti, kam ir kiek laiko rei
kia mokėti pilnas duokles, 
kad pats narys galėtų atsi
imti pilną apdraudos sumą.

Kitas svarbus ir naudingas 
pagerinimas yra tas, kad už 
duokles, kurios bus pradėtos 
mokėti po 20 metų narystės, 
minėtų skyrių nariams bus 
mokama

Draugijos pirmininkas, ilgai 
dirbo ir gyveno Kaune.

— iki liepos 13 dienai, 
daug reikalų 
su Ohruščevo

Washingtono

apkalbėij- 
pavaduoto-

F. Kozlov

Mirė Dr. Rokas šliupas

Lietuvoje birželio 2 dieną 
mirė dr. Rokas Šliupas, velio
nio dr. Jono šliupo brolis, 
sulaukęs 93 metus amžiaus. 
Velionis buvo plačiai žinomas 
nepriklausomos Lietuvos me
tais, vienas pirmųjų gydyto
jų. Jis ilgus metus buvo Lie
tuvos Raudonojo Kryž i a u s

Montreal, Canada — Ang
lijos karalienė Elzbieta ant
roji ir jos vyras Philip laivu 
atplaukė į Montrealį šešioms 
savaitėms pavažinėti po Ka
nadą. Jie atvyko iš Trois Ri- 
vieres, ir prieplaukoj juos su
tiko nuo 40,000 ir 60,000 žmo
nių su didelėmis ovacijomis.

Kabelių fabrikas Panevėžy 
į metų pabaigą išleisiąs pir
mąją produkciją.

Bus mokama nuošimčiai 
nuošimčiai už duokles.
Yra nustatyta mokėti tris 

nuošimčius už tas duokles, 
kurios bus pradėtos mokėti 
po 20 mėtų narystės. Todėl, 
jei narys panorėtų tokias 
duokles atsiimti, jam butų 
jos sugrąžintos su 3%. Taip 
pat ir nelaimės atvejuje, tai 
yra, jei narys, kuris po 20 
metų narystės moka pilnas 
duokles, mirtų anksčiau, ne
sulaukęs to laiko, kada jis 
pats butų galėjęs atsiimti pil
ną apdraudos sumą, tai tokiu 
atveju jo pašalpgaviui butų 
išmokėta ne tik visa apdrau
dos suma, bet. kartu sugrą
žintos su 3% jo duoklės, pra
dėtos mokėti po 20 metų na
rystės.

Tokia nuošimčių teise, kaip 
aukščiau pasakyta, gali nau
dotis SLA nariai turintieji vi
so amžiaus apdraudą, už ku
rią duoklės mokamos 20 me
tų, tai yra nariai, kurie turi 
N2 ir V2 skyrių apdraudas. 
žinoma, jei moka tas pilnas 
duokles po 20 metų narystės. 
Taip pat už tolimesnes savo 
duokles nuošimčius, su ta pa
čia duoklių atsiėmimo teise, 
gali gauti nariai turintieji ap
mokėtas, tai yra Paid-Up ap
draudas. Jiems taip pat sutei
kiama galimumas mokėti to
liau duokles ir gauti už jas 
minėtais atvejais nustatytą 
nuošimtį.

Šis naujas apdraudos pa
gerinimas yra įvestas pačių 
narių didesnei naudai. Nesun
ku suprasti, kad mokami nuo
šimčiai už duokles, priartina, 
narių turimas apdraudas prie 
banko indėlių. Bet čia skirtu
mas yra tas, kad tuo budu 
per tam tikrą laiką nario ap
drauda pavirsta taupomąja 
suma, kurią jis pats galės 
atsiimti, kaip kokias savo su
taupąs iš banko.

Susivienijimas yra pirmoji 
organizacija iš visų apdrau
dos įstaigų. įvedusi tokias 
naujoves savo apdraudose. 
Reikia tikėtis, kad šiuo nau
dingu pagerinimu plačiai pa
sinaudos musų nariai. Kartu 
tenka laukti, kad reikšmingi 
pagerinimai apdraudose prisi
dės prie didesnio Susivieniji
mo augimo.

Mu.su
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PASIŽVALGIUS

lapkr čio mėnesio 13 
bet ir pačiam prezi- 
Strausas per ilgus 

buvo Atominės Ener- 
Komiteto pirmininkas, 
tos priežasties jam bu-

Strauso nepatvirtinimas, 
smūgis prezidentui

Prezidentas D. Eisenhovve- 
ris parinko Lewis L. Straus 
prekybos sekretoriaus parei
goms ir prašė senatą jį pat
virtinti, tačiau senatas 49 
balsais prieš 46 atmetė prezi
dento prašymą. Tai didelis 
smūgis ne tik Strausui, kuris 
tas pareigas eina nuo praeitų 
metų 
dienos, 
dentui. 
metus 
gijos 
ir dėl
vo daromi kaltinimai už ne
siskaitymą su kitais komisi
jos nariais ir sauvaliavimą 
darant kontraktus projektuo
jamiems darbams. Buvo pa- 
icikšta ir tokių nuomonių, 
kad Strausas yra didelis biu
rokratas ir nekooperuoja su 
kongresu.

Prezidentui reikia dirbti su 
kabineto nariais ir jis nori 
turėti kabinete tokius žmo
nes, kurie su juo kooperuotų 
ir kad darbas eitų sklandžiai, 
tačiau senėtas pasielgė kitaip 
— atmetė prezidento pasi
rinktą asmenį atsakomingoms 
prekybos sekretoriaus parei
goms.

Šiemet sukanka 25 metai, kai Kanadoje Toronto mieste 
įsisteigė SLA 236 kuopa. Nemažoje ir judrioje Toronto lie
tuvių kolonijoje šis Susivienijimo padalinys buvo ir tebėra 
svarbus veiksnys kultūriniame kolonijos gyvenime. SI.A 25 
metų veiklai Kanadoje atžymėti 236 Toronto kuopa sumanė 
išleisti specialų jubiliejinį leidinį. Jame bus įjungtas 1960 
metų kalendarius su vardais ir bažnytinėmis bei valstybinė
mis šventėmis. Taip pat leidinyje bus patalpinti išsamus ap
rašymai susiję su minėtos kuopos fraternaline ir kultūrine 
veikla. Kadangi nemaža dalis buvusių 236 kuopos narių yra 
apleidę Torontą ir apsigyvenę kitose Kanados ar net J. A. V. 
gyvenvietėse, kuopos valdyba kreipiasi į tuos buvusius na
rius, kurie turi prisiminimų iš SLA veiklos Kanadoje, juos 
aprašyti ir prisiųsti leidinio redakcinei komisijai šiuo adre
su: M. Kojelis, 75 Clendenan Avenue, Toronto, 9, Ont., Ca- 
nada. Aprašymus prašome prisiųsti nevėliau š. m. rugpiučio 
31 dieną.

Šio leidinio išlaidoms padengti bus talpinami skelbimai ir 
sveikinimai. Puslapio kaina 15 dolerių ir atatinkamai mažiau 
už dalį puslapio. Kadangi leidinys bus platinamas ne tik Ka
nados, bet ii- J. A. V. Susivienijimo kuopose, tai kviečiame ir 
Amerikoje gyvenančius Susivienijimo 
kelbti šiame leidinyje.

Savo užsibrėžtame darbe tikimės 
paramos iš visų Susivienijimo kuopų, 
siems dėkingi.

narius biznierius pasis-

susilaukti pritarimo ir 
Liekame iš anksto vi-

Toronto SLA 236 Kuopos Valdyba.

Torontiečiai Laimingi Turėdami Savo 
Tarpe Stasį Jokūbaitį

Stasys Jokūbaitis, jo žmona 
Marijona ir dukrelė Danutė

Kiekviena gausiau lietuviais 
apgyventa kolonija džiaugiasi 
turėdama savo tarpe sumanių 
ir energingų veikėjų, kurie 
nesigaili savo brangaus laiko 
pašvęsti organizacijų ir vi
suomeniniams darbams. To
rontiečiai lietuviai, susilaukę 
savo tarpan jauną ir energin
gą veikėją Stasio Jokūbaičio 
asmenyje, kuris pilnas ener
gijos ir pasišventęs dirbti vi
suomeninius ir organizacinius 
darbus, neatsižvelgdamas į 
tai, ar jam bus atlyginta už 
tuos darbus

seniausios lietuvių bendruo
menės — Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje centriniu at- 
stavu Toronte ir, reikia pasa
kyti, kad centriniai Susivie
nijimo pareigūnai klaidos ne
padarė, nes šis gabus jaunas 
žmogus musų 236 kuopą ne 
tik padaugino nariais, bet, 
galima drąsiai sakyti, dau
giau negu padvigubino. Kiek 
man žinoma, jis ar tik nebus 
prirašęs daugiausia narių iš 
visų esamų šiuo metu vajaus 
organizatorių. Taipgi jis yra 
Jaunuolių Komisijos narys, 
keletą kartų tos komisijos 
reikalais lankėsi centre New 
Yorke, 
nariais 
blemas 
butų
jaunimo įtraukti į Susivieni
jimą ir jo veiklą. Jaunuolių 
jis nepamiršta ir vietinėje ko- 
lonvoje, jo pastangomis su
organizuota SLA jaunuolių 
kuopa, kuri yra veikli ir kar
tas nuo karto su kita organi
zacija suruošia graž:us pobū
vius, į kuriuos sutraukia ne
mažai publikos, ne tik vieti
nės, bet ir iš apylinkių kolo
nijų. Tai vis Stasio Jokubai- 
čia pastangomis atlikti gra
žus darbai, Šią Stasio Jokū
baičio veiklą
viai brangina ir 
na.

ir su kitais komisijos 
svarstė jaunuolių pro- 
ir jieškojo būdų kaip 
galima kodaugiausia

ar ne.

Jurgis ir Teklė Balčaičiai

Jurgio ir Teklės Balčaičių 
Vedybinio Gyvenimo Auk

sinė Sukaktis

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 212 kuopos ilgamečiai 
nariai Jurgis ir Teklė Balčai
čiai birželio 14 dieną paminė
jo vedybinio gyvenimo 50 me
tų auksinę sukaktį, arba, kaip 
žmonės sako, sustiprino savo 
vedybinį gyvenimą ateičiai su 
didelėmis bažnytinėmis iškil
mėmis. Jie apsivedė 1909 me
tais birželio mėnesio 5 dieną.

Banketas jų pagerbimui į- 
vyko bažnytinėje svetainėje 
12:30 valandą po pietų, ku
riame dalyvavo gausus būrys 
giminių, kaimynų ir draugų. 
Iš šeimos narių dalyvavo duk
terys: Mrs. George Harring- 
ton iš North Lake, Wis., Mrs. 
Charles Morzejko iš 
kee, Wisconsin, Mrs. 
Strash ir Mrs. Leo 
iš Kenosha, Wis.

Taipgi dalyvavo 
anūkų ir vienas
Ponas Balčaitis, 82 metų am
žiaus, atvyko į Jungtines A- 
merikos Valstybes 1902 me
tais, o jo žmona 1907 metais. 
Ji dabar yra 72 metų am
žiaus.

P-as Balčaitis užlaikė užei
gą dviem skirtingais perio
dais, taipgi turėjo įvairių 
daiktų krautuvę per penkioli
ka metų. Per pastaruosius 
metus j1's yra pasiliuosavęs iš 
visų darbų dėl sveikatos su
silpnėjimo. Ponia Balčaitienė 
yra stipri ir veikli moteris į- 
vairiose

Beje, 
vienas 
kuopos
metus kuopai daug dirbęs, to
dėl jis nuo kuopos narių ir 
visos organizacijos užsitar
nauja didelės pagarbos ir pa
dėkos už atliktus darbus.

Man yra malonu pasveikin
ti Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje ilgamečius narius, 
atžymėjusius vedybinio gyve
nimo auksinę sukaktį, palin
kėti jiems sveikatos, ilgo am
žiaus ir sulaukti deimantinio 
jubiliejaus. Ilgiausių metų 
ponai Balčaičiai!

J. Kasputis.

Milwau- 
Ržchard 
Zavacke

dešimts 
proanūkis.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AM! RIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius t

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iŠ 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMIN1KO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

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

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

sup rauta, jam tik patinka žiūrėti”. Jei
gu vaikas ir nevisų supranta, ką mato 
ir girdi televizijoje, bet jis daug pergy
vena; kas jam patinka, mėgsta dažnai 
pamėgdžioti matytus veiksnius, jude
sius, ypač muštynes ir šaudymus. Ką 
jis pamato, tą vykdo žaizdamas su ki
tais. Jauni vaikai mėgsta labai ugnį; 
matydami, kaip lengva yra deginti, ne
supratę pavojaus, žaiždami, gali iššauk
ti gaisrą. Pergyventi vaizdai ir veiks
mai palieka giliai jo pasąmonėje ir vė
lesniam gyvenime pasirodo jo polinkiuo
se ir veiksmuose; gali pasireikšti, kaip 
realės jaunuoliu kovos priemonės.

Jeigu tėvai nesugeba, arba negali 
duoti vaikui tinkamų auklėjimo sąlygų, 
savo pagalbon gali panaudoti auklėjimo 
įstaigas. Sąjūdis, padėti tėvams auklė
ti vaikus priešmokykliniam amžiuje, 
prasidėjo gana senai. Jam pradžią da
vė pedagogas Friedrich \V. A. Froebel. 
Jis atidarė 1837 m. pirmą tokią mokyk
lą ir ją, pavadino vaiku darželiu. Greit 
Froebelio vardu draugijos ir vaikų dar
želiai išsiplėtė įvairiose Europos šalyse, 
ypač Anglijoje. Kiek vėliau susikūrė 
Amerikoje—Am. Froebelio Unija. Fro
ebelio sąjūdis buvo labai populiarus 19 
šimtmetyje. Kokia buvo Froebelio idė
ja apie vaiko auklėjimų ir kokias prie
mones jis naudojo? Taikydamas savo 
filosofines ir religines pažiūras, jis tikė
jo, kad vaike gludi paslėptos jėgos, ku
rias reikia prikelti ir išskleisti. Kad tų 
pasiekti, vaikai yra linksminami: jie 
žaidžia grupėmis, kad vystytųsi socia
liai. Ten vaikai ne tik linksminasi, bet, 
ir yra mokomi gaminti žaislus ir kitus 
gražius ir naudi,ilgus gyvenime* daiktus, 
kas juos ir džiugina. Vaikus mokyti, 
linksminti ir nuolat prižiūrėti turi auk
lėtojos, paruoštos Froebelio metodu, 
į Freobelio darželius yra priimami vai
kai nuo 5 metų amžiaus.

(Bus daugiau)

AVKLRJIMO ĮSTAIGOS VAIKAMS 
1‘HIKSMOKYKLINIA M .1 Mžll ’.l K, 
VAIKO DARzKIJ Al III NAMAI

Vaiko amžius iki li-7 metu vra labai € •
svarbus jo brendimui. Visos dvasinės, 
emocinės ir psichines jėgos, visi polin
kiai, įgyti šitam laikotarpyje, sudaro 
pamatą tolimesniam gyvenimui. Labai 
svarbu yra, kad jie turėtų aplinka ir 
priemones vystymuisi. Tiesa, jis nori ir 
vis daugiau reikalauja' būti nepriklau
somas, netrukdomas savo darbe ir kūry
boje, bet jam reikalinga nuolatinė prie
žiūra. Motina, ar kitas asmuo, kuris jį 
globoja, privalo būti subrendęs, mokėti 
stebėti vaikų, pažinti ir suprasti jo dva
sia, jausmus, norus; mokėti elgtis su 
juo. Tas asmuo privalo turėti tam tikro 
laipsnio pamatinius psichologinius ir 
padagoginius supratimus ir patyrimus. 
Toli ne visose šeimose viešpatauja rami, 
darni nuotaika, taip reikalinga vaiko ra
miam darbui ir kūrybai; ne visos moti
nos yra subrendusios ir pasiruošusios 
auklėti vaikų šitam amžiuje. O kitos 
motinos negali būti visų laikų su juo dėl 
įvairių priežasčių, dėl ligos, ar materia
lių sąlygų; būna nemažai vaikų, kurie 
neturi motinų ir nėra pakankamai glo
bojami. Tokie vaikai, be tinkamos glo
bos, bėgioja gatvėse. Ten susitinka ir su 
kitais vaikais be globos, neretai su blo
gais polinkiais, ir pakliūva jų blogiui į- 
takon. Tėvai, neturėdami laiko užsiimti 
su vaikais, pasodina juos prie televizijos 
aparato, kur jie praleidžia valandas 
stebėdami įvairius 
Jie ten pamato ir 
mus, 
muštynes, 
kinti, kad 
mano ir neretai tvirtina:
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praleidžia >
vaizdus ir įvykius, 

kriminalinius veiks- 
padegimus, gaisrus,

>
kaip vagystes, 

šaudymus ir tt. Tėvai paten- 
vaikas sėdi ramiai, užimtas, 

‘“Jis dar to ne-
organizacijose.

Jurgis Balčaitis yra 
iš Susivienijimo 212 
steigėjų ir per ilgus

i

Pirmas susirinkimas po va
saros atostogų įvyks rugsėjo 
mėnesio 4 dieną, 8 valandą 
vakare, priprastoj vietoj.

Visi kuopos nariai dalyvau
kite tame
turėsime daug 
lų aptarimui.

P. J.
SLA 63

dą po pietų, sekretoriaus na
muose.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite pribūti į susirin
kimą ir užsimokėti 
kad

so, bet visoms SLA kujpoms 
ir jų nariams ta pareiga pri
puola atlikti. <

Iš 12,000 SLA narių, drįs
tu tikėti, kad bent pusė arba 
gera dalis jų, randasi sveiki 
ir stiprus dar lengvam tam 
darbui, tai kodėl, mano su
pratimų, tokiems nariams ir 
narėms nepasidaryti sau prie
saikos surasti bent vieną lie
tuvę ar lietuvį prirašyti prie 
SLA organizacijos? Juk skai
tome 30,000 naujakurių, ap
sigyvenusių, šio plataus kra
što, miestuose ir miesteliuo
se. Verbavimui jų dirva yra 
plati, tik reikia kam nors pa
sišvęsti juos matyti asmeniš
kai, aiškiai išdėstyti SLA or
ganizacijos būtinumą ir rei
kalingumą turėti, kad išlai
kyti ilgiems metams šiame 
krašte lietuvių buitį ir savi
tumą, verbuotojai be didelių 
pastangų duodasi juos prira
šyti.

Man malonu yra vėl SLA 
visos šeimynos nariams pra
nešti, kad prie musų 135 kuo
pos prisirašė Algirdas Jonys- 
Januškevičia, daktaro filolo
gijos J. Januškevičio, sūnūs, 
Edmundas Jakaitis, Philadel- 
phijoje plačiai žinomas foto
grafas, ir Julia Palaitis, pro
tokolų sekretoriaus Gustavo 
palaičio, žmona.

Z. Jankauskas, 
Finansų sekr-organiz.

Chicago, Illinois

Chicago, Illinois
i

Los Angeles, Calif

paaiškinimą, kad buk

Ade- 
buvo

kanclerio vietai, 
tai kad ir už ke-

Kučinskas, 
kuopos sekr.
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Mt. Carinei, Pa.

Philadelphia, Pa.
tai 
se- 
So.

Pranešu visiems Susivieni
jimo 63 kuopos nariams, kad 
kuopos susirinkimai nebus 
laikomi per du mėnesius, tai 
yra liepos ir rugpiučio.

vietiniai lietu- 
labai įverti-

Pranešimas SLA 63 Kuo
pos Nariams

energijos
ir daugelis kitų 
karui, prieš de-

susirinkime, nes 
svarbių reika-

duokles,
neliktumėt suspenduoti.

Juozas Paškevičius,
SLA 52 kuopos sekr.

yra nejudo- 
pardavėjas, 

neblogai se- 
Jis yra gerai įsikūręs 

žmo-

SLA 52 KUOPOS 
bertaininis susirinkimas bus 
liepos mėn. 12 dieną, 2 valan-

SLA 135 Kuopos Susirin
kimas ir Veikla

jau-

--------- o:o---------  
Buvęs Kubos prezidentas 
milijonierius

Iš Kubos pranešama, kad 
buvęs prezidentas Batistą bū
damas prezidentu sukrovė di
delius turtus. Jis į įvairias 
Kubos ir užsienio firmas turi 
įvestavęs 43 milijonus dole
rių. Taipgi Jungtinių Ameri
kos Valstybių ūkyje jis turi 
įvestavęs apie 12 milijonų do
lerių. Tas parodo, kad Batis
tai prezidentavimas apsimo
kėjo, ir dabar, jam pabėgus 
iš Kubos, nereikės badauti.

--------- o:o---------  
Adenauerio su Erhardu 
ginčai nesibaigia

Vokietijos kancleris 
naueris, 83 metų senis,
susiginčijęs su ūkio ministe
riu ir vice kancleriu dr. Lud- 
wig Erhardu dėl kanclerio 
vietos, bet į tuos ginčus įsi
maišė Adenauerio krikščionių 
demokratų partijos vadai ir 
ginčus likvidavo, nore darni 
palaikyt vienybę. Dabar tarp 
tų dviejų Vokietijos politikų 
vėl iškilo ginčai po to, kai 
kancleris Adenaueris pasikal
bėjime su New York Times 
korespondentu pasakė, kad 
Erhardas yra tale n t i n g a s 
e k o n o m istas, bet abejojęs 
apie jo tinkamumą kanclerio 
pareigoms. Erhardas, sužino
jęs apie tokius pasakojimus 
koresp ondentui, įsižeidė ir 
grasina pasitraukimu iš ūkio 
ministerio pareigų. Adenau
erio įstaiga šiuo reikalu pas
kelbė
Times korespondentas netaip 
suprato ir aprašė Adeneuerio

Šis pilnas 
nuolis, kaip 
po praeitam 
šimtį metų atvyko iš tremties
į Torontą, čia pastoviai įsi
kūrė, susipažino su Čia nuo 
seniau gyvenančiais lietu
viais, su jų įsteigtomis orga
nizacijomis, į kai kurias jų 
įsarašė ir visu ryžtingumu 
stojo darban jas ugdyti na
riais.

Viena iš tokių Stasio Jokū
baičio pamylėtų organizacijų 
yra S. L. Amerikoje. Jis vos 
spėjęs į šią visuomeninę ben
druomenę įsirašyti visu ryž
tingumu stojo darban ver
buoti lietuvių ir lietuvaites į 
šią plačiai žinomą bendruo
menę, kad ją dauginti nariais 
ir kad ji ateityje, turėdama 
didesnį skaičių narių, galėtų 
dar daugiau gerų darbų at
likti, negu atliko iki šiol.

Susivienijimo centriniai pa
reigūnai pamatę šio plačiai 
mąstančio ir energingo jau
no žmogaus gabumus, pak
vietė jį būti tos garbingos ir

Šiuo metu jis 
mų nuosavybių 
ir tas biznis jam 
kasi.
ir su nedidelia Šeima 
na Marijona ir jauna dukrele 
Danute, gražiai gyvena. Jo 
maloni žmona Marijona yra 
Suvalkienė, Pajavonio para
pijos, Vilkaviškio apskrities. 
Tai malonaus budo Suvalki
jos dukra, gera šeimininkė ir 
su visais mokanti gražiai su
gyventi. Toks jos malonumas 
priduoda energijos jos vyrui 
Stasiui dirbti visuomeninius 
ir organizacinius darbus.

Aš linkiu Stasiui Jokūbai
čiui geriausios sėkmės visuo
meniniuose darbuose ir šeimi- 
niniame gyvenime.

Draugas.

SLA 86 KUOPA
per vasarą susirinkimų nelai
kys, sekantis susirinkimas į- 
vyks rugsėjo mėn. 2 dieną, 
Lietuvių Auditorijos svetainė
je. Jeigu kas norės užsimokė
ti mėnesinius mokesčius, 
gali padaryti pas finansų 
kretorių A. Kaulakį, 3247 
Emerald Avenue.

A. Kaulakis,
Finansų sekretorius.

pasakojimus, kaip jis kalbė
jo. Erhardas pareikalo Ade- 
neuerį atsiprašyti už tokius 
neapgalvotus pasak o j i m u s 
Amerikos laikraščio kores
pondentui.

Spauda rašo, kad dr. Lud- 
wig Erhard yra tinkamas 
kandidatas 
jei ne dabar, 
lių metų.

SLA 75 KUOPOS 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
šių metų liepos mėn. 11 die
ną, 6 valandą vakaro, šv. Ka
zimiero parapijos patalpose.

Maloniai prašame visus 
kuopos narius atsilankyti ir 
apsvarstyti kuopos reikalus.

SLA 75 Kuopos Valdyba.

Musų SLA 135 kuopos su
sirinkimas bus liepos mėn. 5 
dieną, sekmadienį, 2 valandą 
po pietų, Lietuvių Muzikos 
Svetainėje, 2715 E. Allegheny 
Avenue. Narės ir nariai, ku
rių mokesčiai yra užsivilkę, 
prašomi susirinkiman pribū
ti ir prideringai savo duokles 
apsimokėti.

Nuo praeitų 1958 metų S. 
L. A. laikyto seimo, Chicago
je, artinantis 51-mam Dei
mantiniam Seimui, kuris bus 
Pittsburgh, Pa., 1960 metais, 
beliko tik vienas metas ver
buoti naujus narius į musų 
broliškos organizacijos šei
mą. Ar musų kuopoje kam 
nors parupo iki tam seimui 
prirašyti bent VIENĄ naują 
narį? Ne vien musų kuopos 
nariams tas darbas priklau-

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
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 Metu-

viai atsilankys gražiai pralei
sti dieną.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje septintos apskrities 
piknikas-gegužinė įvyks rug
piučio mėn. 23 dieną Rocky 
Glen parke. Apskrities parei- 
kunai nuoširdžiai kviečia Su
sivienijimo narius ir visus ge
ros valios lietuvius ir lietuvai
tes dalyvauti gegužinėje ir 
tyrame ore, su draugais, jau
kioj nuotaikoj laiką praleisti. 
Patenkinkite rengėjų prašy
mą ir rugpiučio 23 dieną vy
kite į Rocky Glen parką.

—o—
Miami, Florida. — Susivie

nijimo 44 kuopos rengiama 
“Card Party” įvyks liepos 12 
dieną, Lietuvių Klube. Kuopos 
pareigūnai kviečia visus kuo
pos narius dalyvauti, palošti 
kortomis, tarp savęs pasikal
bėti ir jaukioj nuotaikoj pra
leisti laiką.

—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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A. Grigaitis

DIDIEJI AMERIKOS VYRAI
TEODORAS ROOSEVELTAS

svarbesnių darbų, pa- 
jo prezidentavimo me- 
miškų, vandenų tvar- 
Panamos kanalo iška-

ADV. ANTANO OLIO ATMINIMUI
(Vienų metų mirties sukakčiai paminėti)

i gimė | 
metais I

Teodoras Rooseveltas 
spalio 27 dieną 1858 i 
New Yorke.

Apie savo tėvą T.
veltas yra pasakęs:

— Mano tėvas buvo ge
riausias žmogus, kurį kada 
nors pažinau. O motiną savo 
šitaip apibudina:

— Ji buvo graži, malonaus, 
švelnaus budo pilietė.

U mažų dienų T. Roose- 
tas buvo silpnos sveikatos, 
sirgo astma, kuri jį dažnai 
vargindavo.

Prisimenu, rašė T. R., kai 
mano tėvas ant rankų su ma
nim vaikšto po kambarius 
nakčia, arba tėvas ir motina, 
apkabinę mane lovoj, nori 
man padėti mano ligoj. Jisai 
nebuvo tiek stiprus, kad galė
tų su kitais jo amžiaus vai
kais žaisti ir kartu lankyti 
mokyklą. Todėl jo tėvas pa
samdė mokytoją į namus, sa
kydamas:

Teodorai, tu turi smegenis, 
bet smegenims dar reikalinga 
stiprus kūnas. Nuo tavęs tai 
priguli, tu tą gali padaryti.

Ir Treodoras pradėjo kovo
ti dėl stipraus kūno ir sme
genų pajėgumo.

Jo atmintis buvo gera ir 
protas veikė gerai. Jis daug 
skaitė, apie didvyrius, jų di- | 
delius 
resnės 
žygių 
lionės,

Jis suprato, jog būti didvy
riu reikalinga būti stiprios 
sveikatos, stiprios valios ir 
pajėgaus proto.

T. Rooseveltas, kaip ir dau
gelis vaikų svajojo tapti na
tūralistu, 
biografijoj pasakoja:

— Aš ryškiai prisimenu 
dieną, kada aš pradėjau savo 
karjerą kaip zoolegijos mėgė
jas. Aš ėjau Broadway, pa
tekau į turgavietę kurion 
kartais būdavau siunčiamas 
nupirkti pusryčiams braškių, 

aš pamačiau negyvą 
padėtą ant medžio ka- 
Šis ruonio vaizdas iš- 
manyje svajones apie 

medžiokles, nuoti- 
kur jis

Roose-

darbus, kovas dėl ge- 
ateities. Jį viliojo kar- 
darbai, nuotikiai, ke- 
fantastiškos istorijos.

štai ką jis savo

v •Štai 
ruonį, 
ladės. 
šaukė
keliones, 
kius. Aš paklausiau, 
buvo sugautas. Sužinojau — 
uoste. Kol ruonis buvo tur
gavietėj, aš diena dienon ten 
atsilankydavau. Aš matuoda
vau jį, iš visų pusių apžiūrė
davau ir pradėjau 
nėti.

jj apraši-

Teodoras kartais 
kad jis nėra iš tų 
riuos jis yra skaitęs, kaip an
tai Valley Forge karai ar 
Margano šaulys herojus, 
Mayne Reid’o knygoje apra
šomi nuostabus nuotikiai. Ke
turioliktus metus eidamas T. 
Rooseveltas turėjo nežymų, 
bet reikšmingą jo gyvenime 
atsitikimą. Du maži vaikai 
maždaug jo amžiaus, keliau
jant jam pašto vežime į Mo- 
oreheal Lake, jį pajuokė dėl 
jo menkos išvaizdos. Jaunuo
lį Teodorą tai užgavo ir jis 
nutarė tapti raudonskruosčiu 
kaip ir anie du vaikai.

Kad sustiprinus savo svei-

ilgėjosi, 
apie ku-

v •

22 metų am-

liko gana di- 
kas leido T.

Yorko legis-

atsinaujina 
j ligonines,

katą, kasdien jis darydavo 
mankštą, daug laiko praleis
davo gryname ore, mėgdavo 
plaukioti laiveliu, ypač smar
kiam vėjui vandenį banguo
jant ir panašiai

1877 metais jis įstoja į 
Harvard’o universitetą, kurį 
baigia 1881 m. 
žiaus.

Tėvui mirus, 
delis turtas,
Rooseveltui gyventi be var
go. Turtas ir tuščias gyveni
mas jo neviliojo. Jis nutarė, 
jog jo turtas ir sveikata pri
valo tarnauti kitų gerovei, ir 
jis žengė į politinį gyvenimą.

1881 metais baigęs univer
sitetą stoja Nevv 
laturon.

1883 metais 
astma. Jis neina

| neina pas gydytojus, neprašo 
vaistinėse piliukių. Jis žino, 
jog motina gamta 
riausias 
sveikatai.
į Dakotą, 
klimato

I larmoj ir pradeda paprastą, 
bet sveikatai naudingą gyve
nimą gamtoj, gyvenimą, kurs 
gražino jam sveikatą, padeda 
pažinti žmones, jų vargus, 
tampa stiprus kunu ir dva
sia. Čia jis pats statosi sau 
namus, pats skaldo malkas, 
pats šeria kiaules, atlieka vi
sus kitus ūkio darbus. Jei 
pradžioj kovibojai ' iš jo juo
kėsi, vadindami jį minkšta
kūniu, tad, ilgai nelaukus, jis 
pralenkia kovbojus medžiok
lėj, šaudymo taiklumu ir pa
našiai.

Jisai sako:
te mes gyvenome ant arklio 
su ginklu rankoje, mes dirbo
me po karštais saulės spindu
liais, mes sužinojom, kas tai 
yra šaltis rudens naktį, sau- 
gojant galvijų bandą.

T. Rooseveltas su kitais 
kovbojais pasileidžia 200-300 
mylių į medžioklę briedžių, 
bofalo, lokių ir 
žvėrių Po šešių 
leidžia Dakotą, 
jam sveikatą, į 
pasirengęs stoti 
kraštui.

1880 metais dirba civilinės 
tarnyboj komisijoj, 1895 m. 
skiriamas Nevv Yorko polici
jos komisaru, o 1897 melais 
jau Washingtone laivyno sek
retoriaus padėjėjas. Dėka jo 
Amerikos laivyno pajėgumas 
žymiai pakyla.

1898 metais kyla karas su 
ispanais. T. Rooseveltas atsi
sako šių aukštų pareigų ir 
stoja savanoriu į raitelių pul
ką, paskui jį savanoriais sto
jo jo pulkan jo buvusieji 
draugai kovbojai. Šis pulkas 
buvo pramintas — “p a s i u- 
tėlių reitelių pulkas”, ir pa
sižymėjo Kuboj kare su ispa
nais. Karo gale 
tas jau buvo 
tautos didvyris.

1898 metais
g u b e r n atorius, vėliau vice 
prezidentas, o 1901 mirus 
prezidentui McKinley, Teodo
ras Rooseveltas išrenkamas 
JAV prezidentu.

yra ge- 
pašlijusiai

• y i _t

vaistas
Teodoras išvyksta 
žinomą kaipo sauso 
kraštą. Apsistoja

Šiame kraš-

kitų stambių 
metų jis ap- 
kuri gražino 
Nevv Yorką, 

į darbą savo

T. Roosevel- 
pulkininkas,

New Yorko

Tarp 
darytų 
tu yra 
kymas,
simas ir kiti.

T. Roosevelto nuomone mi
škai turi būti valstybės glo
boj, kad juos apsaugojus nuo 
privačių asmenų sauvanaudiš- 
ko naikinimo. Buvo paimta 
valstybės globon apie 47 mil. 
akrų miško. Buvo išdirbti 
miško iškirtimo ir apželdini

mo nuostatai. Kovai su miš
kų gaisrais miškuose buvo 
iškirsti keliai, takai, pastaty
ta sargybų bokštai, pravesta 
telegrafo linijos, kad, paste
bėjus gaisravietę, greitai ją 
likvidavus. Istorija sako, jog 
T. R. didžiausias nuveiktas 
darbas buvo iškasimas Pana
mos kanalo, kurs sujungė 
vandens keliu Atlantą su Pa- 
cifiku. Šis kanalas tarnauja 
netik Amerikai, bet visam 
pasauliui.

Ir privačiam gyvenime, pa
sitraukęs iš prezidento parei
gų, T. Rooseveltas turėjo di- | 
dėlės įtakos 
venimą.

Jisai mirė 
šio 9 dieną 
mirtis Amerikoj iššaukė dide
lį Jiudėsį. Jisai buvo to ver
tas.

Štai keletas jo minčių:
— Mes čia Amerikoj laiko

me savo rankose pasaulio 
viltį, ateinančių laikų ūkimą. 
Gėda ir pažeminimas bus 
mums, jei vėl musų priges 
aukšta sprendimų šviesa.

Arba:
— Mano manymu pašalinti 

rasių ir religijų fanatiškumą 
šiame krašte yra svarbiau
sias dalykas.

Arba:
— Daryk ką gali, tuom ką 

turi, ten kur esi...
Šių jo minčių turinys yra 

didelis, dėl jų verta pagalvo
ti.

į Amerikos gy-

Oyster Bay sau- 
1919 metais. Jo

Los Angeles, Calif.

Sėkmingas Piknikas. SLA 
Narys Juozas Aftukas Tu

rėjo Operaciją

gėri- 
žmo-

Biek-

Birželio mėn. 21 dieną Ar- 
rovo Seco parke įvyko drau- 
kiškas piknikas, kurį suruošė 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas. Buvo paruošti ska
nus lietuviški pietus ir 
mai. Dalyvavo apie 150 
nių.

Klubo pirmininkas A.
ša prakalbėjo į susirinkusius 
lietuvių namo reikalu. Loteri
ja ir piknikas užsibaigė su 
geromis pasekmėmis.

Vienas klubo ir SLA narys, 
Juozas Aftukas, šiomis die
nomis turėjo sunkią operaci
ją ant vidurių, ir dabar ran
dasi Veteranų ligoninėje. Lin
kime p. Aftukui greito pas
veikimo ir stiprios sveikatos

O. R.

South Boston, Mass.
Adv. A. O. Shallna, Lietu

vos garbės konsulas gyvenąs 
Cambridge, Mass., išrinktas 
nariu Boston Bar Association 
Unlawful Practice of The 
Law komisijoje, ir perrinktas 
nariu Massachusetts T r i a 1 
Lawyers Association veikian
čio komiteto.

DR. STEPONAS BIEŽIS

Olio 
laisvinime

(Tęsinys)

darbai Lietuvos
7

pastovios ir ra-

X

mirties garbin- 
Tauitinę Sąjun-I

I Lietuvos laisvinimo pastan
gose Antanas Olis realistiniai 
galvojo ir praktiškai dirbo. 
Jis buvo įsitikinęs dviem bū
tinom sąlygom: Viena — iš- 

I laikyti vieningą politinį frontą 
musų išeivijoje. — Antra — 
įtikinti demokratijų kraštus, 
pirmoje vietoje JAV, kad be 
laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos ir kitų pavergtų kraštų 
negali būti 
mios taikos.

Jis iki pat 
gai atstovavo
gą Amerikos Lietuvių Tarybo
je, kuriai daug pasitarnavo 
logišku galvojimu, plačia pa
žintimi ir įtaka Amerikos 
aukštuose politiniuose sluogs- 
niuose. Jis visiškai teisingai 
grindė, kad lietuvių partijų 
arba kaip įprasta vadinti sro- 

I vių nesutarimai ir ginčai lie
ka taip maži ir nereikšmingi 
prieš Lietuvos bylą, kad ne
tenka bent kokio rimtesnio 
dėmesio, kuris galėtų drumsti 
ar skaldyti Lietuvos laisvini
mo pastangas.

Jis taip pat buvo įsitikini
mo, kad paskiri sąjūdžiai ar 
ėjimai gali teigiamai reikštis 
politinėje plotmėje, jei jie ne- 
sikryžuoja ir nesudaro para
lelizmo ALT darbuose, kad 
tokius sąjūdžius nedera drau
sti ir dar blogiau juos smerk
ti, nes tai nė esmės, nė paties 
politinio principo vieningumo 
nelaužo. O kaip tik priešingai 
— tai sudaro kur kas platesnį, 
priartėjantį universalumo lie
tuvių išeivijos išsiliejimą, sie
kiantį vieno ir to paties aukš
tojo tikslo, būtent, juo arti
mesnio Lietuvos išlaisvinimo. 
Rimtai ir plačiai galvojančiam 
šitokia tezė negali būti nepri
imtina. Tačiau kai kas smul
kiu mąstymu ir siauru apsiri
bojimu, aišku, negalėjo toliau 
pramatyti ir todėl šią idėją ir 
darbus nepagristai kritikavo 
ir net piktai puolė, gal ir ne- 
pajusdami tuomi save plaką.

i

Olio iniciatyva ir 
įvykdyta pirmasis 
kaip ir pastarieji

reikalui. Pirmie- 
buvo slegianti, 

pagrindų nusivi- 
keliantieji. Ta-

Šios idėjos vedini ir širdin
gu troškimu kuo stipriausiai 
pasitarnauti Lietuvos byloje 
buvo suruošta trys ir itin 
reikšmingi žygiai, vadinami 
sąskrydžiais šio krašto sosti
nėje Washingtone. Kodėl Wa- 
shingtone, o ne kur kitur? 
Washingtonas yra patsai stip
riausias ir įtakingiausias tarp
tautinės didžiosios politikos 
centras, kurio žodis turi nu
sveriančią jėgą ir žinoma, ga
linčią sprendimo valandoje 
nulemti Lietuvos vienokį ar 
kitokį likimą. Jei čia bus ras
ta tikro palankumo ir širdin
go rėmimo, tai jau labai daug 
padaryta musų tėvų krašto 
išlaisvinimui. Šiais sąskry
džiais kaip tik to ir absoliu
čiai nieko kito nesiekta. Nors 
prabėgom pažvelgkime kas 
tais žygiais laimėta ar blogo | 
padaryta.

Antano 
vadovybe 
sąskrydis,
du, užvadintas Misija, nes tik
rumoje šis žygis ir buvo mi
sija Lietuvos 
ji patyrimai 
nerimą ir iš 
limo rūpestį
čiau ta misija baigėsi visai ne
tikėtu, bet aiškiu laimėjimu.

Priešban ketiniame priėmi
me, kuriame dalyvavo arti 
100 įtakingesniųjų kongreso 
narių, spaudos atstovų ir 
aukštų vyriausybės pareigu- 
gunų štai kas teko išklausy
ti, ką girdėjau savo ausimis: 
Esą, Jus lietuviai slavų pada
linys, visą laiką (įsivaizduok, 
visą laiką) buvę Rusijos im
perijos dalimi ir kaip tai per 
kokią klaidą gavę nepriklau
somybę po pirmojo pasaulinio 
karo ir vėl savu noru įsijun
gę į savo imperiją, kuomi ati
taisėte stambią klaidą, dabar 
beprasmiškomis užgaido m i s 
keliate nerimą ir ardote vie
nybę su musų sąjungininku, 
sovietų Rusija. Taigi reikalas 
išlygintas ir baigtas, žodžiu, 
užsičiaupkite ir vykite namo, 
nes jūsų užmačios mums ne
pageidaujamos ir nepriimti
nos. Tai visą buvo pareikšta

rimtai ir daugelio kongreso ir 
nekuriu vyriausybės žmonių, 
kurie nustato valstybinius 
polinkius ir santykiavimus. 
Vyravimas šitokios nuomo
nės prislėgė musų jausmus ir 
sukėlė rimtų 
laimėti.

Tai dėjosi 
1945 metais,
jimas aliantams 
jau užtikrintas ir ėjo prie už
baigos. Dar čia reikia paste
bėti, kad Stalino gudri politi
ka buvo Washingtoną stip
riai užhipnotizavusi. Net mu
sų aiškus draugai iš pirmiau

abejonių bet ką

karo pabaigoje 
kai karo laimė- 

buvo veik

ir širdingi rėmėjai Lietuvos 
bylos pakartotinai mus pra
šė švelninti musų pasisaky
mus, kad nepažeisti gerų san
tykių su Stalinu. Gal ir pas
tarieji buvo persiėmę Krem
liaus dvasia nesuprasdami jo 
siekius, o greičiausia neturė
jo pakankamai drąsos pasi
reikšti. Kaip ten bebuvo, bet 
viena paaiškėjo, kad atmosfe
ra mums buvo nepalanki ir 
nieko nežadanti. Tad reika
las reiškėsi lyg pūtimas prieš 
vęją.

(Bus daugiau)

LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei Londone malonu pranešti, 

kad ji yra susitarusi su vienu didžiųjų Anglijos audimo fabrikų pagaminti 
Lietuvių Prekybos Bendrovei 75,000 jardų EKSPORTINĖS RŪŠIES 
VILNONĖS MEDŽIAGOS.

Remdamiesi ilgu savo patyrimu ir žinodami, kas mėgstama Lietuvoje, 
toms medžiagoms esame parinkę specialų raštą— dvigubus ypač švelnius 
ruoželius. Taip pat ir naujas spalvas esame parinkę ypač patrauklias: 
melsvą, tamsiai rudą ir tamsiai pilkšvą.

Visos tos medžiagos turi jrašą “Made in England.”

Nepaisydama tai, kad tos medžiagos yra žymiai aukštesnės rūšies ir 
daug brangesnės, Lietuvių Prekybos Bendrove nusprendė siūlyti jas 

^visiems lietuviams standartiniams siuntiniams sudarinėti nepakeltomis 
kainomis.

Kadangi dar yra daug tokių lietuvių, kurie nori užsisakyti mūsiški 
“Specialų standartini siuntini,’’ kuri sudaro 23 jardai medžiagos, Lietuvių 
Prekybos Bendrovė nusprendė skirti tam reikalui 23,000 jardų medžiagos, 
iš kurios bus galima sudaryti 1,000 “Specialių standartinių siuntinių.” 
Toki siuntinį sudarys 23 jardai NAUJŲ EKSPORTINĖS RŪŠIES VIL
NONIŲ MEDŽIAGŲ DVIGUBAIS RUOŽELIAIS 7 vyriškiems ar mote
riškiems kostiumams tiktai už

$79.00
įskaitant į tą sumą visus mokesčius. Užsakytojas gali pasirinkti tokias 
spalvas, kokios jam patinka.

Mūsiškį “Specialų standartinį siuntinį gali užsisakyti kiekvienas, vis 
tiek, ar jis yra musų klijentas, ar kitos firmos.

Norėdami duoti progos pasinaudoti tuo siuntiniu ir tiems, kurie 
tuojau negali užsisakyti, gavz bent $1.00 užstato, galėsime 3 mėnesius 
laukti paties užsakymo.

Mes patikriname, kad:

SIUSIME TIK TAS MEDŽIAGAS, KURIAS REMDAMASIS PAVYZ
DŽIAIS BUS PASIRINKĘS

Mes busime dėkingi, jei
JU MEDŽIAGŲ pavyzdžių, 
musų klijentai.

UŽSAKYTOJAS.

nuolatiniai musų klijentai, prašydami NAU- 
laiškuose pažymės, kad jie yra nuolatiniai

f

painformuoti visus siuvamųjų mašinų siun-Mums taip pat malonu
timu besidominčius savo klijentus, kad mes siunčiame rankines ir ko
jomis minamąsias “Singer” siuvamąsias mašinas kurių muitas yra čia 
apmokamas.

Mums vis dar butų pageidaujami atstovai J. A. V. -ir Kanadoje. 
Prašom rašyti:

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1A, HUNT STREET, LONDON, W. 11, GREAT BRITAIN

...........-..............................."-F-..-.-------- .---------- ■■ . —■ ... ................................... .... -n;

KIEKVIENO SLA 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 mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda— duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

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

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybes. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

SLA VAJAUS

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $109 
mėnesiui; išeina 23 centai į savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos.

AkcidentalS arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

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

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų 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 
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 ™

*

, zona —, valstija —

, zona —, valstija___

6 >

, zona valstija___

ir gatvė
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich.
TOwnsend 8-0298

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164 , num. 

mleetM

m., num. įr gatvė 

miestas-------------

m., num. ir gatvė 

miestas________

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

Vardas ir Pavardė Amžius Adresas

daugiau informacijų reikalaukite musų katalogą.
B0SM8OSS

PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS Į SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 812-314 Market Street Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992 
Visi muitai ap- 

♦Siuntinių pristatymas garan- 
vai. vakaro kasdien, šeštadie-

♦Per musų firrhą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prie firmos įstai gų yra krautuvės, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nu o 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

78 Second Avė. 
NEW YORK 3, N. Y.

ORegon 4-1540

882 North 7th St
PHILADELPHIA 23, Pa.

WAlnut 3-1747 /
Norėdami

(D

(2)

(3)
MUSŲ SKYRIAI:

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

DUnkirk 5-6550
1241 No. Ashland Avė. 

CHICAGO 22, DI. 
HUmboldt 6-2818

Rekomenduoja:

Vardas ir pavardė

m., num. ir gatvė

miestas

zona ——, valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 807 WEST SOth STREET, NEW YORK L N. Y.
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, Nevv York Greenfield, Mass.
Prezidentas D. Eisenlioweris

Dalyvavo Parodos Atidaryme
Rengiama Didelis ir Gražus 

Piknikas-Gegužinė

Amerikoj. Prie kapo 
kinimo žodį pasakė 
kun. J. Kučingis ir 
dejas A. Skirus.

atsisvei- 
klebonas 
LD lei- 

ld.

Sovietų Sąjungos paroda 
didžiuliame Nevv Yorko Koli- 
ziejume atidaryta birželio 29 
dienos popietį. Parodą atida
rė ir atitinkamas kalbas pa- 
sakė Sovietų vice premjeras 
Frol R. Kozlov ir Amerikos 
vice prezidentas R i c h a r d 
Nixon. Į parodos atidarymą 
buvo atskridęs ir prezidentas 
Eisenhovveris, kuris trumpai 
pasikalbėjo su Kozlovu ir 
apie valandą laiko praleido 
apžiūrėdamas parodą. Taipgi 
parodos atidaryme dalyvavo 
Amerikos ambas. Jungtinėse 
Tautose Henry Cabot Izidge, 
Sovietų ambas. Menshikov ir 
keletas kitų Amerikos ir So
vietų įžymių asmenų.

Prezidentas, apie valandą 
laiko praleidęs parodoje, tos 
pat dienos popietį išskrido į 
Washingtoną.

Paroda tęsis 40 dienų, tai 
yra iki rugpiučio 10 dienai.

Brooklyn, N. Y

Mirė Juozas Zeidat

Co-

411 Grand Street 
Zeidat, sulaukęs 68 

amžiaus. Buvo SLA

kelis metus velionis

Birželio 27 dieną Kings 
unty ligoninėje mirė Brookly
ne plačiai žinomas buvęs biz
nierius restaurano ir baro sa
vininkas 
Juozas 
metus 
narys.

Prieš
biznį pavedė sunui Juozui ir 
po to niekur nedirbo ir net 
sunui niekuomet nepagalbė- 
davo, tik sau laisvai vaikštinė
jo. Pastaruoju laiku buvo pa
stebima velionio nesveikatin- 
gumas, nes sutikus 
tinus nepažindavo 
savo gerų draugų, 
ligoninės globai po 
vaičių ir baigė savo 
dienas.

ir užkal- 
buvusių 

Pavestas 
kelių sa- 
gyvenimo

Liko žmona Ona, sūnūs 
Juozas, marti ir anūkai. Ve
lionio laidotuves aprūpino lai
dotuvių direktorius Aromis- 
kis. Liepos 1 dieną velionio 
kūnas amžinam poilsiui išvež
tas į Brockton, Mass., kur 
velionis pirmiau su šeima gy
veno. Ilsėkis ramiai Juozai, 
o likusiai tavo šeimai reiškiu 
užuojautą.

K. J. Paulauskas.

Wilkes Barre, Pa.

S vešiai Musų Mieste

Birželio 6 dieną į musų mie
štą pasisvečiuoti buvo atvykę 
du žymus SLA 299 kuopos iš 
Rumford Maine darbuotojai, 
J. Ambris, tilšietis, ir A. Ma
jauskas, mano kaimynas. Mes 
kartu augom ir kariavom su 
galvijais Padubisyje. Dabar 
musų broliai ir jų vaikai dir
ba viename kolūkį, o daug ar
timųjų išvežti Sibiran į Irkus- 
kio girias.

Visi trys porą dienų apkal
bėjome kaip rusai skriaudžia 
musų artimus. Dauguma lie
tuvių siunčia gyduoles, o Lie
tuvoje gavėjai moka apie šim
tą rublių atsiimdami siuntinį 
pašte. Oro siuntinys pasiekia 
Lietuvą per tris dienas.

Svečiai aplankė SLA 35 
kuopos susirinkimą ir dalyva
vo SLA 115 kuopos piknike 
Sans Souci parke. Čia susipa
žino su SLA 7-tos apskrities 
iždininku Urbonu, vice pirmi
ninku Ambrozaičiu, M. Kup- 
riene, J. Rusilu ir V. Paulaus
ku, tauragiečiu. Svečiai girdė
jo apie šią lietuvių koloniją, 
bet asmeniškai pirmą kartą 
aplankė.

4r

Šv. Onos draugija rengia 
didelį ir gražų pikniką-gegu- 
žinę sekmadienį, liepos mėn. 
19 dieną, Franklin County 
parke. Pradžia 1 valandą po 
pietų.

Kviečiami visi brangus bro
liai ir sesutės dalyvauti pikni
ke ir praleisti jaukioj nuotai
koj laiką tyrame ore. Bus vi
sokių pamarginimų, kaip tai 
pagerbimas Onų ir vaiku
čiams programa. Už atsižy- 
mėjimus bus duodamos dova- 

lietuviškų 
tad nepra- 

atsilankyki- 
šią vasarą 
rengiam.

JIE GERAI MUMS 
PATARNAUJA

nos. Taipgi bus 
valgių ir gėrimų, 
leiskite progos ir 
te į pikniką, nes 
tik vieną pikniką

Kviečia rengėjos:
A. Steponkevičienė,
A. Dėdinienė,
A. Agonienė.

Iš Lietuvos Pa j ieško 
Giminių Amerikoj

Pajieškomi Statkus Domi
ninkas ir Statkus Kazimieras, 
gyvenanti Čikagoje, kilimo iš 
Šiaulių apskrities, Pa po 1 ės 
valsčiaus. Pajieško jų sesers 
Statkutės — Gedaminskienės 
Barboros duktė Justina 
daminskaitė-Mickevičiene.

Prašau, nesant jiems gy
viems, nors jų vaikams para
šyti laišką šiuo adresu: Lie
tuvos TSR, Vilniaus sritis, 
Daugų rajonas, Onuškio mie
stas, Mickevičienei Justinai.

Ge-

Los Angeles Calif.

Nepaprastai Įdomios 
Diskusijos

kal-

, Lietuvių Fronto Bičiulių 
Los Angeles skyrius buvo su
rengęs viešas diskusijas lite
ratūros ir žurnalistikos klau
simais. Diskusijoms, kurios 
įvyko balandžio 26 dieną, 
12:15 valandą šv. Kazimiero 
parapijos salėje, įvadą padarė 
rašytojas J. Gliaudą ir laik
raštininkas Ig. Med Žiūkas. 
Diskusijose dalyvavo: J. Ti- 
ninis, prof. M. Biržiška, L. 
Valiukas, K. Liaudanskas, A. 
Raulinaitis ir kit. Diskusijų 
pasiklausyti buvo susirinkęs 
gražus būrys Los Angeles lie
tuvių. Gražių minčių davė 
prof. M. Biržiška. Anot jo, jo
kio nuosmukio nesimato nei 
literatūroje, nei žurnalistiko
je. “Literatūra gyva”, — 
bėjo prof. M. Biržiška,
“bet ar mes esame prie jos 
priaugę”. Anot profesoriaus, 
straipsniai laikraščiuose turė
tų būti trumpesni; korespon
dencijos parašytos meniškai, 
įdomiai. Anot profesoriaus M. 
Biržiškos, jis nepykstąs, jei 
ir esąs kada laikraščiuose 
“užkabinamas”, jei tai pada
ryta “meniškai”, o ne grubiai.

Rašytojas J. Gliaudą pra
šė atsakymo į porą klausimų: 
1. Ar menas turėtų būti tik 
menui. 2. Kas gali vertinti 
meno kurinį? Juozas Tininis 
pasisakė dėl eilės įvairių ne
galavimų musų spaudoje. Dis
kusijų moderatoriumi buvo 
Algis Raulinaitis. Netolimoje 
ateityje frontininkai planuoja 
vėl turėti diskusijas, bet šį 
kartą politiniais klausimais. 
IJetuvių Fronto Bičiulių Los 
Angeles skyriui vadovauja: 
pirm. J. Ąžuolaitis, sekr. J. 
Kojelis.

Buv. ilgametis Liet. Dienų 
administratorius J. Urbonas 
1959. 5. 5. palaidotas Los
Angeles mieste. Į pusiau slap
tą lietuvių organizacinį gyve
nimą įsijungė dar gyvenda
mas Oharbine, Mandžurijoje, 
kur 1916 m. baigė 8 metų ko
mercinę mokyklą. Mielai dė- 
joai j organizuot, veikiau irJ. V. Stanlslovaitis.

r

atvykęs į Kanadą apsigyveno 
VVjndsore, tačiau jo darbovie
tėje sumažėjus darbams, 
persikėlė netoli Tillsonburgo 
ir dirbo ūkyje prie tabako 
darbų.

Dideliame nuliudime liko 
motina Petronėlė, du broliai 
Vincas ir Vytautas, dvi sese
rys Eleonora ir Uršulė, 
daug draugų ir pažįstamų.

Gaila netekus dar jauno ir 
patriotingo žmogaus. Lai jam 
hune lengva ilsėtis šaltoje že
mėje. Draugas.

Stepa-
Anta-

3UI1U8

ir

Paieškojimai

sumažiname 
palengviname

jy 
iu

irsvarsto kaip 
firmą siuntinius

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Simonaitis Titas, Marcelio sūnūs, 
gim. Tirkšlionių km, Rozalimo 
vals, Panevėžio apskr.

Stasiukaitis Juozas, Tomo sūnūs, 
g. 1931 m, Naujininkų km, Paje
vonio vals, Vilkaviškio apskr. ,

Vasiliauskas Petras, Antano su- ’

nūs, iš Papievių km, Kartenos 
vals., Kretingos apskr.

Vyšniauskienė-Skrickytė 
nė, ir Lukša-Skrickytė Ona, 
no dukterys.

žemaitis Jonas, Jono
ir žemaityte-Tadijošaitytė Marcelė, 
Juozo duktė.

Bittner Anna, ir Kasiulaitis-Bal
seraitis Simas, gyveno Linden St(, 
Brooklyn, N. Y.

Einoras Jonas ir Pranas, Jono s, 
ir jų motinos sesuo gilinskienč Ma
rija.

Gadzinskas Julius, gim. Šilalėje, 
karui baigiantis buvo Drezdene, 
Vokietijoje.

Galminas Povilas, Juozo s, g. 
1922 m. Upynos par., Skaudvilės 
vals.

Gibas Jonas, ir Gibaitė Aldona, 
Juozo vaikai.

Grigaliūnas Povilas, Vinco sū
nūs. 
Gureckis (Grechy) 
Stanislovas, 
Pranciškaus 
vina .

Holozubiec
męs Pastoviuose,
no Lavvrence, Mass.

Jackus Bronius ir Valerijonas,

iš

ir

- Pac- 
Travel

geriau- 
sutikau 
metais 

šią fir-

Ir kas iš musų šiandien 
nesiunčia siuntinius likusiems 
giminėms ir draugams į Lie
tuvą ar Sibirą. Siunčia dau
gelis, tais siuntiniais-dovano- 
dis džiaugiasi ten mūsiškiai. 
Siuntiniais 
skurdą ir 
gyvenimą.

Daugelis 
per kurią
siųsti. Jūsų korespondentas 
užėjo į Package Ebcpress and 
Travel Agency, Ine. pasižiū
rėti kaip toje firmoje dirba
ma. Buvau apverstas laiš
kais, kuriais reiškiama tai 
firmai padėka už gerą siunti
nių persiuntimą, už gerą pa
tarnavimą. Laiškų tarpe ra
dau ir padėkos pareiškimus 
už greitą atlyginimą už tru
kumą siuntiniuose, kurie re
tai, bet kartais pasitaiko. O 
taip pat siuntėjai dėkoja už 
greitą ir tikslų siuntinių per
siuntimą. Tos firmos 
kage Express and
Agency, Ine. trys įstaigos 
esančios Brooklyne, Nevv Yor
ke ir Nevvarke turi patyrusius 
tarnautojus, nes firma egzis
tuoja 18 metų. Besikalbant 
su siuntėjais patyriau, kad 
jie visi tąja firma patenkinti 
ir nuolatos jos patarnavimu 
naudojasi.

Package Express and Tra
vel Agency turėdama specia
lų susitarimą su Inturistu 
gali ir pristato siuntinius sku
biai ir tvarkingai. Už patar
navimą ima minimalę kainą, 
bet darbą atlieka kuo 
šiai. Siuntėjų tarpe 
asmenis, įkurie metų 
siuntinius siunčia per 
mą.

Siuntėjų patogumui firma 
turi skyrius visoje Ameriko
je — Hartforde, Detroite, 
Los Angeles, Philadelphijoje, 
Chicagoje, o taip pat Brook 
lyne, Nevv Yorke ir Nevvarke. 
Visi skyriai priėmę siuntinius 
juos tuqj, tiesiai išsiunčia ga
vėjui, be atidėliojimo.

Musų laikraštyje firma 
garsinasi ir tuose skelbimuo
se suteikia platesnių informa
cijų kaip ir kokius siuntinius 
galima siųsti. Sekite tuos 
skelbimus.

Siuntiniai atsieina ne pi
giai, tad svarbu, kad kiekvie
nas siuntėjas pasirinktų tin
kamą firmą siuntinių per
siuntimui, o tokia yra Pac
kage Express and Travel 
Agency Incorporated.

Hamilton, Canada

Jaunuoliai Ruošiasi Vasa
riniam Stovyklavimui

Teko sužinoti, kad vietiniai 
jaunuoliai ruošiasi vasarinei 
stovyklai šiais metais, kuri 
bus Wasa.goje ir prasidės 
rugpiučio mėn 1 dieną. Joje 
stovyklaus jaunuoliai nuo 6 
iki 12 metų amžiaus, kurių 
nuvežimas ir parvežimas bus 
aprūpintas.

Paminėto amžiaus jaunuo
liai priimami į stovyklą pra
leisti porą savaičių ir pakvė
puoti tyru vasaros oru. Jau
nuoliai stovykloje bus tinka
mai prižiūrėti atitinkamų as
menų. Koresp.

«

Windsor, Canada

Užmuštas Jonas Žemaitis

Birželio mėnesio pradžioje 
traukinio užmuštas Jonas Že
maitis, apie 35 metų amžiaus, 
suvalkietis, nuo Pajavonio, 
Vilkaviškio apsrities. Velionis 
kelis metus gyveno Anglijoje,

- .J.. ha L;

Pranciškus ir 
Domininko sūnus, ir 
vaikai Jonas ir La-

Vincentas-VVilliam, gi- 
Lietuvoje, gyve-

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Birželio 27, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS GRIGUTIS, 1 kp., Edwardsville, Pa., gimęs 

1890 metais, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ge
gužės 13, 1923 m. Mirė birželio 6, 1959 m. Ve
lionio žmonai, Veronikai Grigutis, pomirtinės iš- 
kėta $1,000.00 

JOSEPH BERNAT, 124 kp., Hartford, Conn., gimęs
8, 1896 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
12, 1939 m. Mirė gegužės 12, 1959 m. Ve-

kovo
kovo 
lionio žmonai, Monikai Bėrnat, pomirtinės išmo
kėta ______________________________________

JOHIN RADOW|ICZ, 192 kp., New Kensington, Pa., 
gimęs birželio 22, 1902 m., Allegheny County, Pa. 
Prie SLA prisirašė vasario 10, 1946 m. Mirė ge
gužės 29, 1959 m. Velionio žmonai, Nettie Ra- 
dowicz, pomirtinės išmokėta_________________

CHARLES H. ALIOZ, 216 kp., Erie, Pa., gimęs spa
lių 7, 1902 m., Erie, Pa. Prie SLA prisirašė bir
želio 2, 1940 m. Mirė balandžio 29, 1959 m. Velio
nio žmonai, Anna M. Alioz, pomirtinės išmokėta 

MARCELLA WOITKEWICZ, 216 kp., Erie, Pa., gi
musi gruodžio 8, 1898 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė lapkričio 10, 1949 m. Mirė kovo 3, 
1959 m. Velionės vyrui, John Wojtkewicz, po
mirtinės išmokėta __________________________

500.00

1,000.00

500.00

349.51

Viso ___________________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso______________ $71,i

išmokėtos ligoje pašalpos
M. P AUKŠTAITIS, 13 kp., Minersville, Pa., sirgo 3 savaites _____
B. C. VVASSER, 13 kp., Minersville, Pa., sirgo 6 savaites --------------
J. REPŠIS, 16 kp., Harrisburg, III., sirgo 9 sav. 5 d. _____________
J. MILIAUSKAS, 29 kp., Westville, 111., sirgo 8 sav. 3 d._________
A. DAMBRAUSKAS ,38 kp., Brooklyn, N. Y, sirgo 12 savaičių.™ 
A. ALMUTIS, 35 kp., Wilkes-Barre, Pa., sirgo 6 savaites__ ______
S. NAVARDAUSKAS, 79 kp, lnkerman, Pa., sirgo 8 sav. 5 d...........
A. SHAPUTIS, 122 kp., Chicago, III., sirgo 11 sav. 6 d. __________
A SENKUS, 126 kp, Nevv York, N. Y, sirgo 5 sav. 6 d. _________
Kj. IVASKIENE, 153 kp., Du Bois„ Pa., sirgo 9 savaites 2 d._____
T. ANDRIUŠKEVIČIUS, 185 kp, E. Chicago, Ind, sirgo 3 sav. 3 d.
E. MOCKEVIČIENE, 211 kp, Mahanoy City, Pa, sirgo 5 sav. 6 d. 
S. VEGELEVIČIUS, 352 kp, Detroit, Mich, sirgo 4 sav. 2 d._____

$27.00
27.00
59.00
51.00
54.00
72.00
89.00
56.00
37.00
31.00
42.00
54.00
13.00

Ir sesuo Paulina, valkai Dominin
ko.

Jatkevičius (Jatkiewicz) Jonas, 
Juozo sūnūs, iš Eišiškių, gyveno 
Shenandoah, Pa.

Juknys Feliksas ir Kazys, 
Meškių k., Rietavo vals.

Kasiulaitis-Balseraitis Simas,
Bittner Anna, gyveno Linden St., 
Brooklyn, N. Y.

Liekis Pranciškus, Viktoras, Ze
nonas, ir dar du broliai, iš Milai- 
čių kaimo, Kaltinėnų vals., Tau
ragės apskr.

Lileikis Vincas ir žmona O. Li
leikienė, buvę Vokietijoje.

Miškinis Vincas, gyvenęs Kana
doje.

Paškevičius Kasparas, Jono sū
nūs, gyveno Brooklyn, Nt Y, 193 
Grand Street. '

Pliuba Lionginas.
šarkauskas (Szarkovvski) Anta

nas, Juozo sūnūs, iš Eišiškių, gy
veno Shenandoah, Pa.

Šukys Juozas, Lietuvos kariuo
menės kapitonas, buvęs komendan
tas tremtinių stovyklose Vokietijo
je.

Varnelytė-šimkienė Ona, gyveno 
Čikagoje.

Žilinskienė Marija, ir jos sesers 
vaikai Einoras, Jonas ir Pranas, 
Jono sūnus.

žukauskaitė-<Gendvilienė Kazimie
ra, Antano d., iš Telšių, ir jos duk
terys Elena ir Sofija, gyveno Mus- 
kegon (Michigan?)

Andriulienė (Pukiutė?) 
gyvena St. Louis.

Bajoras (Byer) A„ 
Bronx, N. Y, Trafalgar

Bružas Juozas, Igno sūnūs.

Ileškomieji arba apie 
tieji maloniai prašomi

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti narna bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

BIELIAUSKAS
funeral home

AI.. BALTRUNAS-BALTON
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Elzbieta,

gyvenęs 
Place.

juos žinan- 
atsiliopti:

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave. 

(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

PETKUS
TĖVAS IR SBNUS-SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Ave., Chicago. Tel. GRoveliill 6-2845-6
1410 S. 50th Ave., Cicero. Tel. TOwnhaU 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

»»
Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laik

raštį ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” tur’ daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol, visoso Amerikose— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis 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”,

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

........ ...................................... 4612.00

...................   $12,035.29
M. J. V.UN1KAS,

SLA Sekretorius.

___r... . 4

Atėjo Pats Geriausias Laikas 
Pasinaudoti SLA Poilsio Namais 

Atlantic City, New Jersey
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 virtuves sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie ipat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu.
Kreipkitės:

SLA
1Ž8 S. Maine Ave., Atlantic City, N. J. Tel. 5-9370

arba

LITHUANIAN ALLIANCE 0F AMERICA
807 W. 30th St., New York 1, N. Y. Tel. LA 4-5529

1

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELBONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

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

Ir daug, daug kitų Įdomybių!
Ufahsakiuslejus knygų tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS”

636 East Broadway .• So.

Su gražiais paveikslais. 
Kaina tik 75 centai,
šiuo adresu:

Boston 27, Mass. I

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina 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 — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jai pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1732 South Halated Street, Chicago 8, Illinois

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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