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MIRĖ GENEROLAS MARSHALL, 
BUVĘS VALSTYBES SEKRETORIUS
Asmenyje Generolo George Marshall 
Amerika Neteko Dar Vieno Žymaus 

Valstybės Vyro ir Karininko
Spalio 16 dienos vakare, po ilgos ligos VValter 

Reed ligoninėje mirė generolas George Marshall, su
laukęs 78 metus amžiaus, antrojo pasaulinio karo me
tu buvęs a unijos vyriausias pareigūnas, vėliau buvęs 
Valstybės ir Apgynus sekretorius. Valstybės Departa
mentas sako, kad generolas George 'Mąslią 11 mirė nuo 
senatvės ligos ir kitų susidėjusių komplikacijų, kaip 
inkstų liga ir pa ra Ii žius, kuris velionį kankino per ii- 
g<i laik;j.

Generlas Marshall sveiku būdamas, ėjo įvairias 
atsakom ingas valstybines pareigas ir nusipelnęs pa
garbos valstybės vyras, todėl spalio 20 dienų palaidotas 
Arlingtono Tautinėse Kapinėse su privatiškomis apei
gomis. Laidojimo apeigas Fort Myer Koplyčioje Ar- 
lingtone atliko Canon Luther D. Miller iš AVashingto- 
no Tautinės Katedros.

Generolas Marshall buvo ne tik aukšto laipsnio 
karininkas, bet jis buvo valstybininkas ir planuotojas, 
jis sugalvojo Marshall Planą, už kurį buvo apdovanotas 
Nobelio Taikos Dovana 1953 metais. Jis suparaližuo- 
tas buvo savo rezidentijoje praeitą sausio mėnesį Pine- 
hurst, N. C., iš kur į Washingtoną atvyko kovo mėnesį 
į Walter Rced ligoninę gydytis, ir čia, vietoj pasveik
ti, spalio 16 dienų išsiskyrė iš gyvųjų tarpo.

Generolui mirus, prezidentas Eisenhoweris padarė 
viešą pranešimą visai tautai, kuriame sako, kad gene
rolas Marshall buvo prityręs žmogus ir mokėjo ne tik 
ramiam laike, bet ir gresiant. pavojui orientuotis ir pa
vojų baigti gražiu budu. Taipgi prezidentas išleido 
proklamaciją, kuria prašoma visa tauta, .negerolo pa
gerbimui, nuleisti vėliavas iki pusės stiebo.

Asmenyje generolo George Marshall, Amerika ne
teko ilgamečio ir gabaus karininko, pirmaeilio valstybės 
vyro, taikos mylėtojo ir gabaus diplomato. Nors buvo 
sulaukęs 78 metus amžiaus, bet dar galėjo gyventi ir 
būti naudingas savo mylimai valstybei, kuriai visą gy
venimų dirbo, bet nelauktoji ir .nepageidaujama mirtis 
jį išskyrė iš gyvųjų tarpo ant visados.
Atrodo, kad viršūnių konferencija įvyks

Jau ilgokas laikas spaudoje 
rašoma apie sukvietimą viršū
nių konferencijos. Tuo Klausi
mu, kaip spauda rašė, kalbė
jos ir prezidentas Eisenhowe- 
ris su Sovietų Sąjungos mi- 
nisteriir pirmininku jam lan
kantis Amerikoje, Didžiosios 
Britanijos ministeris pirmi
ninkas Macmillanas jau seniai 
kalba apie tokios konferenci
jos sukvietimą, ypač jis pra
dėjo garsiai kalbėti po apsi
lankymo Maskvoje ir pasikal
bėjimo su Chruščevu, tačiau 
iki šiol nieko tikro nebuvo ži
noma apie konferencijos su
kvietimą, nes tam nepritarė 
kitos valstybės, net ir pats 
prezidentas Eisenhoweris ne
seniai pareiškė, kad jis tik 
tuomet pritars viršūnių kon
ferencijos sukvietimui, jei iš 
anksto bus numatyta, kad to
kioje viršūnių konferencijoje 
butų prieita prie kokio nors 
kontretaus susitarimo.

Dabar is Washngtono pra
nešama, kad Prancūzijos ir 
Vakarų Vokietijos vadai pri
tarto sukvietimui viršūnių 
konferencijos, tik kancleris 
A d e n a u e ris pareiškė, kad 
pirm vykimo į viršūnių kon
ferenciją, vakarų vadai su
kviestų konferenciją Wa- 
shingtonc pasitarimui pirm 
susitinkant su Sovietų Sąjun
gos ministeriu pirmininku Ni
kita Chruščevu. Prancūzijos 
ministeris pirmininkas 
Debre savo valstybės 
mente pareiškė, kad 
virtinių konfarekctja 
tai reikia prie jos garai prisi-
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vyrų pareikštų 
galima suprasti,

rengti, jei norima turėti gerų 
vaisių. Butų didelis nusivyli
mas—pareiškė Michel Darbe, 
jei konferencija nepavyktų.

Iš tokių dviejų valstybių 
pirmaeilių 
nuomonių, 
jog jiedu nededa daug vilčių 
ir viršūnių konferenciją, bet 
kaip dabar atrodo, viršūnių 
konferencija greičiausia į- 
vyks, tačiau iki šiol nenuro
doma tokiai konferencijai vie
ta ir laikas. Tiesa, spauda 
dažnai mini Ženevą, taipgi 
kartas nuo karto minima, kad 
konferencija įvyks šių metų 
gruodžio mėnesio pradžioje, 
bet tai tik spėjimai.

Michel 
parla- 
jeigu 

įvyktų.

Alžirijoje kovos 
nesibaigia

Jau ilgokas laikas Alžirijos 
sukilėlių su Prancūzijos ka
reiviais eina kruvinos kovos. 
Alžiriečiai sukilėliai kovoja už 
nepriklausomybės * gavimą ir 
atsiskyrimą nuo Prancūzijos, 
o Prancūzija nenori alžirie- 
čiams duoti nepriklausomybę 
ir siunčia savo apginkluotus 
karius kovoti prieš sukilėlius. 
Kovose netenka gyvybių ne 
tik sukilėliai, bet. ir Prancū
zijos kareivių žūsta kautinė- 
se. Dabar iš Kairo praneša
ma, kad jau užmušta virš 
dviejų šimtų Prancūzijos ka
reivių ir daug sužestą. Apie 
alžiriočių nuostolius gyvybė
mis nieko nesakoma, bet iš 
praeities žinoma, kad jų ne
manai žuvo kovose.

Pennsylvanijos Apdraudos Departamento egzaminieriai
Susivienijimo centro patalpose drauge su iždininke Nora Gu- 
giene ir sekretorium dr. M. J. Vinilai. Iš kairės j dešinę: 
B. J. Stango, D. J. Di-Sipio, egzaminacijos pirmininkas, Su
sivienijimo iždininkė Nora Gugienė, M. M. Copeland, ir Susi
vienijimo sekretorius dr. M. J. Vinikas.

Chrūščevo Vizitas ir Lietuvos 
Vardas Amerikos Spaudoje

New York—Jungtinių Ame
rikos Valstybių spauda rašy
damas apie Chruščevo vizitą 
Amerikoje plačiai paminėjo ir 
Lietuvą. Štai jau rugsėjo 4 
dieną North-Central Louisia- 
na Register, Alexandia, Louis- 
siana, paminėta 46-to Lietuvių 
Vyčių seimo priimta rezoliuci
ja Chruščevo atsilankymo rei
kalu. Rezoliucija buvo pasiųs
ta JAV-bių prezidentui.

Rugsėjo 10 d. Westwood, 
Mass. Presą skelbia lietuvių 
organizacijų rezoliuciją, kurią 
Norwood, Mass. lietuvių or
ganizacijos pasiuntė JAV-bių 
vyriausybei.

Rugsėjo 11 dieną John C. 
OBrien rašydamas apie 
Cfaruščevo vizitą Chicagos 
New Worid primena, Ameri
kos lietuviams, kurie kėlė bal
są kada Stalinas lietuvius, lat
vius ir estus ir kitus trėmė į 
Sibirą.

Rugsėjo 14 dieną Louis- 
ville, Kentuky, Times veda- 
mąjamo liesdamas Chruščevo 
vizitą primena, kad Chicagos 
priemiesčiuose važinėjo 150 
automobių ir 10 sunkvežimių 
iš kurių buvo dalinami atsi
šaukimai, o taip pat pažymi, 
kad tose demonstracijose da
lyvavo ir lietuviai.

Tokias pat pastabas padarė 
ir Galesburg, LU. Register- 
Mail tą pačią dieną.

Clevcland, Ohio Press taip 
pat rugsėjo 14 dieną, rašyda
mas, kaip turi būti sutiktas 
Chruščevas, sako, kad tarpe 
kitų ir lietuviai turi savo spe
cifinius jausmus Chruščevui.

Žinomas žurnalistas Roscoe 
Drumond rašydamas iš Wa- 
shingtono rugsėjo 17 dieną .. 
peržvelgia Sovietų politiką 
nuo Lenino laikų ir sAko, kad 
Stalino laikais Sovietai suda
rė nepuolimo paktus su Lie-

Paleistas Explorer VBfl
Jungtinės Valstybės praeitą 

savaitę iš Cape Canaveral, 
Floridos, paleido į erdvę dar 
dieną satelitą, vardu Explo- 
rer VĮ1, kuris, sakoma, pate
ko į orbitą ir skrieja aplink 
žemę. Tai jau devintas iš ei
lės Amerikos paleistas sateli
tas. Sakoma, kad neužilgio 
bus paleista rakieta aplink 
mėnulį. Pavykus paleisti Ex- 
plorer VII, Amerikos moksli
ninkai ruošiasi didesniam dar
bui, nustatyti tam tikrus spin
dulius, kurio sulaikys žmo
gaus pirmąjį bandymą pasiek
ti mėnulį. Ar fokis mokslinin
kų užsimojimas išsipildys, 
ateitis parodys. .

tuva, Latvija ir Estija ir vė
liaus priverstinai inkorporavo 
tuos kraštus į Sovietų Sąjun
gą. Drummond straipsniai pa
sirodė daugelyje laikraščių vi
same krašte.

Herald-Whig, Quincy, III., 
rugsėjo 17 dieną vedamąjame 
nurodo, kad Chruščevas buvo 
priimtas šaltai/ o todėl, kad 
amerikiečiai negali užmiršti 
ką Sovietai padarė Vengrijo
je, o taip pat užėmė mažas 
valstybes, *jų ttfcrpc ir Lietu
vą.

Journal, Tupelo, Miss., rug
sėjo 18 dieną vedamąjame sa
ko, kad pasaulis domisi, ko 
nori Chruščevas, čia pat spė
ja, kad jis nori paskirstyti 
Sovietų ir kitų įtaką pasauly
je. Tarp kitko vedamąjame 
sakoma, kad mes, amerikie
čiai, per mažai padrąsiname 
pavergtuosius susilaukti lais
vės, tačiau nors nenustojome 
intereso į tuos pavergtuosius 
ir oficialiai nepri pažystame 
užėmimą Lietuvos, Latvijos 
ir kitų.

Los Angelas Mirror-News 
vedamąjame prinenama, kad 
Sovietai užsmaugė Pabaltyjo 
valstybių laisvę, kuri gyvavo 
22 metus.

News-Joumal, Ham i i t o n, 
Ohio, savo rugsėjo 19 dieną, 
vedamąjame “Deeds, not 
Words” daro kai kurias pas
tabas apie Chruščevo kalbą 
Jungtinėse Tautose, tarp kit
ko sako, kad dėl kolonializmo 
Sovietų Sąjungą įgali kaltinti 
Latvija, Lietuva ir Rytų Vo
kietija.

Sentlnel, Ansonia, Conn., 
rugsėjo 21 laidos straipsnyje 
“Po aktoriaus kauke” rašant 
apie Chruščevą sako, kad ryš
kus mėsininkas kalba lyg jis 
butų išlaisvintojas, kada jis 
pavergė Estiją, Latviją, Lie
tuvą, Lenkiją, Rumuniją, Bul
gariją, Albaniją, kontinent.alę 
Kiniją ir kitas valstybes.

News, Athol, Mass. rugsė
jo 21 dieną The Friendship 
Drive. straipsnyje rašo, kad 
Rusiijoje prasidėjo draugingu
mo su Amerika propagandos 
savaitė. Kiekvienas amerikie
tis gali pagalvoti, kad norima 
baigti šaltasis karas, tačiau 
laikraštis primena Rytų ir 
Centro Europos valstybes, jų 
tarpe ir Lietuvą, kurios yra 
Rusijos prarytos.

George Murray Ajnerican, 
Chicago, III., savo rugsėjo 23 
dieną straipsnyje taip pat pri
simenu. Pabaltyjo valstybių 
.užėmimą, jų tarpe ir Lietu
vą- :

Post and Titnee Stetr, Qn- 

cinnati, Ohio, rugsėjo 23 die
ną st r a i p s n y j e sako, kad 
Chruščevas San Francisco, 
tarp kitko pareiškęs, kad jie, 
Sovietai persiėmė Kristaus 
nuostatą—'Meilę Artimui. Čia 
laikraštis nurodo Sovietų mei
lę artimui, išvardina visas 
kaimynines valstybes, kurias 
Sovietai pavargę, tų valstybių 
tarpe minima ir Lietuva.

Lietuvos vardą ir jos da
bartinę būklę minėjo veik vi
si Amerikos laikraščiai. Kiti 
net prisiminė Pavergtųjų Są- 
vaitę, kurią paskelbė Prezi
dentas. Chruščevas kalbėjo, 
bet Amerikos spauda priminė 
Rytų Centro Europos būklę, o 
kartu ir Lietuvą. LAIC.

PEV Seimas Atžymėjo 
JT Sesijos Pradžią

Rugsėjo 15 Jungtinės Tau
tos pradėjo savo pilnaties 
XIV sesiją. Šios sesijos pra
džia sovietų pavergtosioms 
valstybėms dviem atvejais 
yra ypatingai aktuali: (a) 
nuo 1956 visų JT pilnaties se
sijų darbotvarkėje figūravęs 
Vengrijos klausimas XIV se
sijos darbotvarkėje nebefigu- 
ruoja; (b) užtat, vietoj svar
sčiusi Vengrijos bylą, JT pil
natis iškilmingai klausėsi 
Vengrijos ir kitų sovietų pa
vergtųjų valstybių vyriausio
jo pavergėjo Chruščevo.

Kadangi Pavergtųjų Euro
pos Valstybių Seimas savo se
siją pradėjo tik rugsėjo 29, 
kad ryšium su Chruščevo vi
zitu JAV turėtų bent kiek 
realesnių duomenų artimiau
sios ateities tarptautinės po
litikos krypčiai vertinti, tai 
JT pilnaties XIV sesijos pra
džia buvo atžymėta tik PEV 
Seimo narių-vaJstybių vėliavų 
pakėlimu prie Seimo patalpos 
priešais JT rumus.

Grojant tautinius himnus, 
viena po kitos kilo iki pusės 
steibo Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Estijos, Ven
grijos, Latvijos, Lietuvos, 
Lenkijos, ir Rumunijos juo
du šydu pridengtos vėliavos. 
Centro ir Rytų Europos kraš
tų kilmės amerikiečių prezi
dentas Msgr. Jonas Balkunas 
sukalbėjo įspūdingą maldą, 
o PEV Seimo pirmininkas S. 
Korbonskis tarė žodį, primin
damas, kad prasidėjusioj JT 
XIV sesijoj sovietų paverg- 
sios valstybes atstovaujamos 
ne savo tautų pasitikėjimą 
turinčių atstovų, o tik Sovietų 
Sąjungos jėga primestų mari- 
joniečių garsiękalbių, ir >pa- 
brėždamas, kad, užleisdamos 
savo tribūną Chruščevui, kurį 
JT pilnatis jau dvylikoje savo 
rezoliucįjų Vengrijos klausi
mu yra pasmerkusi, JT elgia
si, kaip tas Šekspyro herojus, 
pagal kurį, jei kam negalima 
atleisti, reikkia apkabinti 
(Whom you cannot excuse, 
you embrace), bet. kad tokiu 
savo nuolankumu agresoriui 
JT pačios sau kasa duobę.

Rusai Bėga iš Kara
liaučiaus Srities

“Ka.liningradskaja Pravda” 
( K a r a liaučiuje)’ skundžiasi, 
kad Karaliaučiaus srityje. į- 
kardinti rusai ibe leidimo pa
sišalina iš savo gyvenviečių 
ir grįžtą iš kur atvykę arba 
persikeliu. į kitas sritis. Par
tijos organas reikalauja grie
žtų priemonių prieš tokį “so
cialistinės statybos sabotažą”. 
Apgyvendinti Karaliau č i a u s 
srityje rusai raginami dargi 
rašyti savo giminėms tevynė-

NAUJA SUSIVIENIJIMO KUOPA
375 žvaiždč SLA Garbingoje Vėliavoje

A. KAULINAS, 
naujos kuopos organizaturius

jo pagelbininkas V. Kačinskas.
Kadangi A. Kaulelio pastangomis įsisteigė nauja 

kuopa, todėl norime SLA narius supažindinti su nauju
kuopas organizatorium.

■v •

šviečia, jo asmenybę.
A. Kantonas ir šiandien daug dirba įvairioje visuo

meninėje veikloje. Jis yra savaitraščio Laisvoji Lietu
va redaktorius, Dainavos ansambly režisierius, aktyvus 
Lietuvos Atgimimo-sąjūdžio narys ir pragyvenimą, kaip 
ir visi aliuviai, užsidirba tarnaudamas l’nited Air Line.

Taigi, ši asmenybė, kuri yra atlikusi tokius dide
lius darbus, kuri, nenuilstamai ir šiandien reiškiasi tau
tinėje veikloje, rado laiko .ne lik įsijungti į SLA eiles, 
būt kartu suorganizuoti naują kuopą, kuri, nėra abejo
nes., bus labai gražus ir vertingas įnašas SLA broliškai
organizacijai.

Naujoje SLA 375 kuopoje yra kelios šeimos, kurios 
lapo šimtaprocentinėmis SLA šeimomis. Šimtaprocen
tinės šeimos .naujoji' kuopoje yra šios: Kaulėm], Kačin
skui, Macianskių ir Oželių.

Šis įvykis rodo, kad seniausia, patriotinė SLA or
ganizacija įdomaujasi lietuviai ir mielai tampa jos na
riais.

SLA organizacija, kurioje gyvai girdimas Lietu
vos atgimimo Aušros ir Varpo gadynės balsas, yra mie
la ir artima kiekvienam lietuviui. Butų labai džiugu, 
kad ir kiti lietuviški sambūriai pasektų A. Kantono ir 
V. Kačinsko pavyzdžiu. Tas duoda didele .naudą pa
tiems sambūriams ir kartu stiprina musų brolišką. SLA 
organizaciją.

Reikšdami didelį dėkingumą, sveikiname organiza
torių A. Kati lėną, jo pagalbininką V. Kačinską, naujos 
kuopas valdybą ir Aistis narius. Linkime naujai kuopai 
ilgiausių meti] ir daug sekines jos veikloje.

je, skatinant juos persikelti į 
Karaliaučiaus sritį, šių metų 
planams įvykdyti Karaliau
čiaus sričiai trūkstą apie 
20,000 darbininkų.

Tas pats laikraštis kriti
kuoja Karaliaučiaus srities 
buitinio aptarnavimo ir mais
to tiekimo įstaigas ir įmones. 
Gyventojų aprūpinimas pre
kėmis Karaliaučiaus srityje 
1958-59 metais esąs pablogė
jęs tiek, kiek niekad po karo. 
l\>s netvarkos kaltininkai jau 
esą išaiškinti ir pašalinti iš 
BavO K.

Lietuvių sostinėje, Chi
cago j it, spalio mėn. 1 dieną 
įsisteigę n a u j a SLA 375 
kuopa. Naujosios kuopos 
steigėjai į garbingą SLA 
vėliavą įsegė dar vieną nau
ją žvaigždę arba gražų dei
mantą ir tuo suteikė musų

B- *

organizacijai didelį džiaug
smą.

Reikia tikėti, kad ne tik 
SLA vadovybė, bet ir visi 
nariai šiuo nauju ir t. a i p 
reikšmingu įvykiu nuošir
džiai pasidžiaugs, nes nau
jos kuopos įsteigimas nėra 
kasdieninis dalykas.

Steigiant naują k u o p ą.

Plungės liną audinių fabri
kas esąs iš pagrindų pertvar
komas. Nesenai į naujas pa
talpas perkelta dalis audimo 
staklių ir visi paruošimo sky
riaus įrengimai. Buvusio pa
ruošimo skyriaus patalpose 
pradėtas įrengti taurinimo 
skyrius. Įmontuotos naujos 
mašinos ir automatai. Visos 
mechaninės audimo staklės 
busiančios pakeistos automa
tinėmis. Po rekonstruavimo 
pnonės pajėgumas padidėsiąs 
60%. .
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Chicago, Illinois

I

Benton, Illinois

SLA 278 Kuopos Veikla
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SLA 156 Kuopos Narių Mo
kesčių Mokėjimo Reikalu

236 kuo- 
metų gy- 
minėjimą. 
dalyvauti

Pranešimas Susivienijimo 
134 Kuopos ' Narėms

apie tai 
ir tuo

Taigi

Taipgi 
gerai padary- 
jubiliejiniame 

pagerbti užsi- 
veikėjai, nes

paru- 
suor- 
lietu- 
musų

POVILAS DARGIS, 
SLA prezidentas

The Lithuanian Weekly
PUBLISHED EVERY FE IDA Y 

By the Lithuanian Alliance 
of America

Jau žinome, kad SLA prez. 
P. Dargis, bus musų sidabri
nio kuopos jubiliejaus garbės 
svečias. Vakar dieną kuopos 
narių susirinkime,
buvo pranešta viešai 
nariai labai nudžiugo, 
laukiame.

RATES

$4.00 
$5.00

367 West 30-th Street 
New York 1, N. Y.

Tel. I>Aekawanna 4-552.)

!

Susivienijimo kuopų skubus pra
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numeri.

YEARLY SUBSCRIPTION

In the United Statės
To Foreign Countries
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į DR. M. J. VINILAS
j M a n a g e 1*

Susivienijimo kuopų 
sukakčių, minėjimai

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje turi kuopas beveik vi
sose Amerikos valstijose ir 
Kanadoje. Vienos jų gyvuoja 
trumpesnį, kitos ilgesnį laiką. 
Yra ir tokių kuopų, kurios 
gyvuoja 50 metų, kitos 25 
metus, rūpinasi tų auksinių 
ar sidabrinių sukakčių atžy
mėjimui ir tam tikslui ruošia 
pobūvius, kad juose peržvelg
ti ilgų metų veiklą ir prisi
minti tuos kuopų veikėjus, 
kurie per 50 ar 25 metus nuo
širdžiai kuopose dirbo ug
dydami jas nariais, tarnauda
mi valdybose, prirašinėdami 
lietuvius ir lietuvaites į kuo
pas.

Tokie kuopų veikėjai užsi
tarnauja padėkos, pagerbimo 
ir jie neturėtų būti pamiršti 
kuopų sukaktims paminėti su
ruoštuose parengimuose, nes 
tik dėka jų pasišventimui ir 
ryžtingam darbui kuopos iš
gyvavo ilgus metus ir sulaukė 
25 ar 50 metų jubiliejų.

Susivienijimo 212 kuopos 
auksinė sukaktis

Susivienijimo 212 kuopa gy
vuoja Kenosha, Wisconsin 
valstijoje. Tai nedidelis ir ne- 
taip jau gausiai lietuviais ap
gyventas miestas, 'bet jame 
gyvenanti lietuviai, būdami 
energingi ir suprasdami Susi
vienijimo svarbą lietuviams, į 
kuopos narių eiles įtraukė ne
mažą skaičių lietuvių, atliko 
daug gerų darbų per 50 metų 
ir dabar ruošiasi paminėti 
kuopos 50 metų gyvavimo su- j 
kaktį. Tai reikšminga sukak
tis, ir kuopos pareigūnai labai 
gerai daro, kad tą sukaktį ne
praleidžia tylomis.

Sukakties minėjimas įvyks 
šių metų lapkričio mėnesį 14 
dieną, 6 valandą vakare, Bur- 
gers Hali, 4913 7-th Avenue. 
Butų labai gerai, kad šiame I 
212 kuopos istoriniam minėji- Į 
me dalyvautų kodaugiausia I 
svečių ir viešnių ir drauge su I 
Susivienijimo nariais paminė- | 
tų auksinį jubiliejų, 
kuopos veikėjai 
tų, kad tame 
minėjime butų 
tarnavę kuopos 
tik jų pastangomis kuopa iš
gyvavo 50 metų.

®
Susivienijimo 236 kuopos 
sidabrinė sukaktis

Amerikos parubežy Toronte 
gyvuoja Susivienijimo 236 
kuopa. Ją prieš 25 metus su
organizavo pirmieji į Torontą 
atvykę patriotingieji lietuviai. 
Nors pirmose kuopos gyvavi
mo dienose sąlygos nebuvo 
lengvos, bet tuometiniai orga
nizatoriai ir veikėjai sugebė
jo sutelkti nemažą skaičių lie
tuvių ir lietuvaičių į kuopą. ‘

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 236 kuopa gyvuoja To
ronte, Kanadoje, JAV 
bežy. Ji prieš 25 metus 
ganizuota patriotingų 
vių. Per tuos 25 metus
mieste buvo pristeigta įvairių 
draugijėlių su įvairiais var
dais, bet jos buvo tik vietinio 
pobūdžio, kiek laiko pagyva- 
vę išnyko nepalikdamos jokio 
pėtsako, apie jas daugiau nie
kas neprisimena, tartum jų 
visai nebūtų buvę ant šio ap
valaus žemės kamuolio.

Tačiau Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 236 kuopa, ku
rios centras yra didmiestyje 
New Yorke, yra nacionalinė 
organizacija, kuri turi kuopas 
beveik visuose Jungtinių A- 
merikos Valstybių miestuose 
ir Kanadoje, nuo pat įsistei- 
gimo auga nariais ir žengia 
pirmyn. Taip yra dėl to, kad 
kuopoje yra energingų narių, 
kurie, labai dažnai, užmiršda
mi savo asmeniškus reikalus, 
pasišventusiai uirba kuopos 
labui ugdydami ją nariais. 
Pirmesniesiems veikėjams ir 
steigėjams kiek apilsus, o kai 
kurių sveikatai pašlijus, jų 
vieton stojo nauji, pilni ener
gijos žmonės, atvykę į Kana
dą po antrojo pasaulinio ka
ro. Dėka tų vėliau atvykusių 
energingų veikėjų, Susivieni
jimo 236 kuopa sparčiai auga 
nariais, ir dabartiniu metu, 
kuopai ruošiantis prie sidab
rinio jubiliejaus sukakties 
minėjimo, turi apie du šimtus 
narių geram stovyje.

Kuopos susirinkimai, išsky
rus vasaros karščius ir atos
togas, būna gausus dalyviais, 
nes jie žino, kad priklauso di
džiausioje lietuvių apdraudos 
ir pašalpos organizacijoje — 
seniausioje lietuvių bendruo
menėje, ja domisi, lanko susi
rinkimus, rimtai svarsto sa
vo broliškos organizacijos ir 
lietuvybės reikalus. Matant 
kuopos susirinkimus skaitlin- 

I gus nariais, reikia tikėtis, kad 
musų kuopa su kiekvienu su
sirinkimu daugės nariais ir 
turtu. Turtu ji didės dėl to, 
kad jos nariai yra energingi, 
nori dirbti ir ruošiant kokius 
parengimus netingi padirbė
ti, parengimus išgarsinti ir 
jie būna publikos gausiai lan
komi, o iš parengimų beveik 
visuomet kuopa turi pelno ir 

, iždas padidėja keliais desėt-

Dėka tų pirmesniųjų ir po an
trojo pasaulinio karo atvyku
sių lietuvių į Torontą, kuopa 
išgyvavo 25 metus ir ruošiasi 
paminėti sidabrinę sukaktį. 
Toji sukaktis, kaip jau Tėvy
nėje buvo rašyta, įvyks šių 
metų spalio mėnesio 31 dieną, 
Prisikėlimo parapijos svetai
nėje.

Parengime bus turininga 
meninė ir kalbų programa. 
Kalbą pasakys Susivienijimo 
prezidentas Povilas Dargis. 
Nėra abejonės, kad sidabri
niame kuopos sukakties minė
jime bus pagerbtih visi tie vei
kėjai kurie pasišventusiai dir
bo kuopai per 25 metus, nes 
jie tokio pagerbimo savo bar
ba is užsitarnavo.

kais dolerių.
Šiemet sukanka 25 metai 

nuo kuopos įsisteigimo bei jos 
veiklos. Tai reikšmingai su
kakčiai atžymėti ruošiamas 
parengimas su menine ir kal
bų programa. Jis įvyks šių 
metų spalio mėnesio 31 dieną, 
Prisikėlimo parapijos svetai
nėje. Kalbą pasakyti pakvies
tas Susivienijimo prezidentas 
Povilas Dargis iš Pittsburgh, 
Pa. ir, kiek man teko sužino
ti, sutiko atvykti į Torontą 
spalio 31 dieną ir pasakyti 
kalbą. Taipgi bus turininka ir 
dalyvius nevarginanti meninė 
programa, kalba irgi nebus 
varginanti, nes musų organi
zacijos prezidentas moka kal
bėti, ypač Susivienijimo rei-

kalais, nes jis gerai pažįsta 
savo organizacijos narius ir 
žino organizacijos reikalus, 
tai jis savo kalba torontiečių 
nesuvils.

Todėl broliai ir sesės Susi
vienijimo 236 kuopos nariai ir 
visi torontiečiai bei apylinkėse 
gyvenanti lietuviai ir lietu
vaitės, jau dabar pradėkite 
ruoštis Susivienijimo 236 kuo
pos sidabrinei sukakčiai, o 
atėjus spalio 31 dienai eikite 
į Prisikėlimo parapijos svetai- 
tę, Susivienijimo 236 kuopos 
25 metų gyvavimo sukakties 
minėjimą. Lai spalio 31 dieną 
visi keliai ir visus veda į tą 
reikšmingą sukakties minėji
mą, kuopos sidabrinį jubilie- 
ju-

Iki pasimatymo spalio 31 
dieną Prisikėlimo parapijos 
svetainėje. Koresp.

SLA 236 Kuopos Ilgametes Finansų Sekretorės 
Onos Indrelienes Laiškas SLA Centriniam 

Sekretoriui dr. M. J. Vinikui
. ■■■■■. ■■ ■■■■! ■ ...  ■■ ■ ■

Kadangi su vakar 
susirinkimu pradėjome kuo
pos 26 metus, tai ta proga, 
buvo nariai vaišinami kavute 
su piragaičiais. O susirinkimą 
baigiant pirm. J. Strazdas la
bai gražiais žodžiais prisimi
nė, kaip prieš 25 metus senie
ji išeiviai-lietuviai pasirinko 
SLA, susibūrę į įsteigtą kuo
pą dirbo lietuvišką kulturinį 
darbą, tuo palaikydami prie 
lietuvybės, ne tik savo vai
kus, bet ir kitus lietuvius. Žo- 

| džiu prisimindamas apie musų 
kuklią veiklą, iškėlė pelnytus 
įvertinimus viso SLA, į kurį 
ragino rašytis naujus ir jau
nus lietuvius, kad šią seniau
sią ir pavyzdingai dirbusią 
organizaciją butų galima iš
laikyti visada kilnią kaip bu
vo iki šiol.

Ir kai pagalvoji, kad jau 25 
metai prabėgo nuo tos dienos, 
kai musų 11 narių susirinki
me, kad įgyvendinti troškimą 
— turėti Toronte SLA kuopą, 
tai nejučiomis pajunti, kad 
greitu tempu prabėgęs pats 
smagiausias gyvenimo laikas, 
žymiai sulėtino ir musų žings
nius.

Malonu ir smagu buvo tuos

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

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

Rašo DR. A. MONTVIDAS, Chicago, Illinois

CUKRINĖ LIGA

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

N

25 metus ir man, praleisti 
esant kuopos narių patikėtose 
pareigose, kurias einant man 
ne tik musų kuopos nariai bu
vo malonus ir geri, bet ir 
Tamsta ir visi kiti Pild. Ta
rybos nariai, man liko kaž
kaip, artimi ir gerbtini. Per šį 
laikotarpį nejučiomis taip su
sigyvenau su SLA, kad rodos, 
jei kas neigiamai apie šią or
ganizaciją atsiliepia, paliečia 
ir mane asmeniškai, ką skau
džiai išgyvenu.

Malonu prisiminti, kad per 
25 metus visais kuopą liečian
čiais reikalais, Tamsta visad 
buvai man geru patarėju ir 
bendruose reikaluose 
džiai kooperavai. Dėl 
buvo visada drąsu 
pas Tamstą prašant 
žinių, ar paaiškinimų,

nuošir- 
to, man 
kreiptis 
suteikti 
man ne

visai aiškiuose reikaluose, kas 
man buvo kaip mokykla or
ganizaciniam darbe. Už visa 
tai, aš visada jaučiu gilų dė
kingumą Tamstai ir musų 
kuopos nariams, suteikusiems 
man malonią progą būti arti 
šių kilnių darbų net 25 metus.

Įžengiant į 26 metus, norisi 
trokšti ir linkėti, kad musų 
naujoji ateivija suprastų ir 
pamiltų musų “senuką” SLA 
ir gausesniu įstojimu nariais, 
nepalyginamai darniau, nau
dingiau ir našiau praturtintų 
savo veikla ne tik musų kuo
pą, bet ir visas SLA kuopas.

Su nuoširdžiu dėkingumu 
ir gilia pagarba

O. Indrelienė.

S.L.A. Kuopų Veikla
n-r-. - -...................................i................. - -

Iš SLA 308 Pirmosios 
Moterų Kuopos Veiklos 

į

Spalio 7 dieną įvyko SLA 
208-tos pirmosios moterų kuo- 

I pos susirinkimas dalyvaujant 
25 narėms. Perskaičius Chica- 
gos Lietuvių Tarybos kvieti
mą dalyvauti spalio 18-tos 
dienos konferencijoj, nutarta 
skirti $10 auką. Kuopą atsto
vaus nenuilstanti veikėja Eli- 
zabeth Šatkauskas.

Daug laiko buvo pašvęsta 
kuopos artėjančios pramogos 
reikale. Rengimo komisijos 
pirmininkė Aldona Daukus iš
davė platų raportą viso dar
bo iki šiol atlikto. Pirmininkė 
Daugus ir jos pagelbininkės 
Irena Brenner ir Martha Ku- 
per energingai dirba, kad pa
darius šį ‘ kortų ir kauliukų 
žaidimo vakarą įdomiu ir nau
dingu atsilankiusiems ir pel
ningu kuopai, nes kuopa iš sa
vo parengimų pelno skiria au
kas labdaros ir kultūros rei
kalams.

Iš raporto paaiškėjo, kad 
bus ne tik daug įvairių ir gra
žių dovanų laimėtojams, bet

ir vadinamasis kepsnių parda
vinėjimas. Kuopos narės pa
čios gamins pyragus, lašinie- 
čius ir kitus gardumėlius ir 
atsilankiusieji galės juos pirk
ti.

Šio susirinkimo šeimininkės 
buvo narės Ona Parker ir Do- 
rothy Vežei, kurios vaišino 
mus kavute ir pyragaičiais.

(N) Narė,

St. Catharines, 
Canada

SLA 278 kuopa rugsėjo mė
nesio 20 dieną įvykusiame 
Nusirinkime išklausė raportus 
sirgusių ir lankytojų, kuopa 
rado reikalingu, savo koloni
joje lankyti visus ligonius, 
kad ir nepriklausančius SLA 
organizacijai. Kad butų tiks
liau aplankyti ligoniai, susi
rinkimas išrinko ligoniams 
lankyti brolį J. Sarapnicką. 
Be to, kuopa nutarė kiekvie
nam ligoniui pasiųsti SLA 
vardu atvirutę ir po mažą do
vanėlę.

Pirmas ligonis buvo aplan
kytas p. V. LiaksienČ, ji nėra

Cukrinės ligos vardas yra diabetas. 
Pas kūdikius .ji retenybė, pas .jaunus 
žmones, kiek dažnesnė, o pas pusamžius 
gana p ra plitusi. Ji visai nepa s i d a r o 
<nuo apsčiai cukraus ir saldžiu daiktų 
valgymo, o nuo liaukas, randasi skran
džio užpakalyje. Kada .ji yra sveika, 
is .jos teka syvai, kurie turi žymią Įtaką 
i cukriniu ir krakmoliniu medžiagų apv- 
varta kurie. Tas svvu veiksnys v ra va-4 4-4 • •/

dinamas insulinu. Kada pasidaro insu
lino stoka, cukraus perviršis pripildo 
kraują ir dalis išsikosia per inkstus su 
šlapimu. Taigi paegzaminavus kraują 
arba šlapimą arba abu, lengvai galima 
surasti, ar žmogus turi cukrinę ligą ar 
ne. Galima yra išspręsti, ar .ji menko ar 
žymaus laiplsnio.

Jeigu žmogus yra kilęs iš šeimynos, 
kurioj cukrinė liga buvo žinoma, yra 
progos ir jam tą ligą gauti. Todėl .jis 
privalo labiau pasisaugoti: vengti nutu
kimo ir dažniau tikrinti savo sveikata.

X v

Cukrinė liga pasitaiko ir pas liesus 
žmonos, bot pas nutukėlius .ji labai daž-

SLA narė, bet lankytojui pa
žadėjo tapti SLA nariais ji ir 
jos vyrelis. Antras ligonis bu
vo aplankytas ir pasveikintas 
SLA vardu brolis K. Galdi
kas. Brolis K. Galdikas buvo 
paguldytas Hamiltoąc, kur 
dr .Levinskas prižiūrėjo ligo
nį. Br. K. Galdikas po opera
cijos jaučiasi gerai. Kuopa 
linki br. K. Galdikui greitai 
pagyti.

SLA 278 kuopa žčngia pir
myn. Narių vis prisirašo, ir 
šiuo metu St. Catharinėje ta
po vienai didžiausia organiza
cijų. ,

Kuopa susirinkime aptarė 
ir kaimininės SLA 
pos, Toronte 25-kių 
vavimo sukakties 
Visi nariai nutarė
spalio 31 dieną Toronte. Taip 
pat SLA nariai organizuoja 
vykti ir ne narius į Torontą.

St. Cathariniečiai irgi švęs 
savo metines, Torontas irgi 
bus laukiamas. J. Š.

................ ... 1.1 ■ .. .................................. t

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 134-tos moterų kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, lapkričio mėn. 
5 dieną, 7:30 valandą vakare, 
Hollywood Annex, 2421 West 
43-rd Street. Visos narės kvie
čiamos atsilankyti.

Christine Austin,
SLA 134 kuopos fin. sekr.

Kadangi Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 156 kuopos 
nariai nesilanko į kuopos su
sirinkimus ir nesumoka mė
nesinių mokesčių, tai man, 
kaip kuopos sekretorei, rei
kia vaikščioti ir važinėti pas 
narius renkant iš jų mokes
čius, kad jie organizacijoje 
butų geram stovy ir nenusto
tų teisių.

Tiesa, nariai už nesilanky
mą į susirinkimus, pagal Su
sivienijimo konstitucijos pat
varkymą, galėtų būti baudžia
mi, bet to vengiama, nes Su
sivienijimas yra broliška or
ganizacija, tai ir su nariais

4

I

ligą

Yra neieisinga žadėti cukrinę ligą 
prašalinti — ligoni išgydyti. Jis gali 
būti vaikius, darbingas ir ilgokai gyven
ti,' .jei bus gydomas. Kur liga lengva, 
jokiu vaistų nereikia: prisieina ligonini 
išaiškinti, ką .jis turi ir ko neturi valgy
ti. Vidutiniško laipsnio liga yra gydo
ma vaistais, kuriuos ligonis nuryja. Blo- 
gesniuose atsitikimuose priseina vartoti 
adatą, nes insulinas (vaistas prieš cuk
rinę ligą) veikia tik ji įšvirkštus i kū
ną.

I

elgiamasi broliškai, nenorint 
juos apdėti piniginėmis bau
domis.

Narių pareiga nors vieną 
kartą į metus ateiti į kuopos 
susirinkimą, sumokėti narines 
mokestis ir aptarti kuopos 
bei visos organizacijos reika
lus. Nariai, taip darydami, 
palengvintų sekretorės dirbą, 
nes jai nereikėtų vaikščioti 
bei važinėti po namus 
ti iš narių mėnesines 
tis. Martha

kapinėse, Canton, Illi-

aukščiau paminėta, 
Ona ilgai sirgo, bet 

paskutinės

4 I

ir rink- 
mokes- 
šaltis.

New Haven, Conn.

Pranešimas Susivienijimo
142 Kuopos Nariams

Šiuomi pranešu SLA 142 
kuopos narių žiniai, kad ma
no adresas yra pasikeitęs. 
Tad reikalui esant rašyti se
kančiai:

Vladas Šaulys, 
12 Havvley Avė., 
Woodmont, Cor.n.

Telefonas: TRinity 8-5329.
Vladas Šaulys,

SLA 142 kuopos fin. sekr.

Canton, Illinois

Mirė Ona Račkauskienė,
SLA 108 Kuopos Narė

Šių metų spalio 4 dieną po 
ilgos vienų metų ligos, Gra- 
ham ligoninėje, Canton, Illi- 
noil, mirė Ona Raškauskienė. 
Velionė buvo gimusi Lietuvo
je, 1885 metais sausio mėn. 
17 dieną, Pavendenio Kaime, 
netoli Tauragės. Jos tėvas bu
vo Juozas Stanikas, motina— 
marė Steniliutė-Stanikienė. Ji 
ištekėjo Lietuvoje už Petro 
Izidoriaus Raškausko. Lietu
voj gyvendami susilaukė vie
ną sūnų Bernardą, ir jam dar 
esant mažam, visi atvyko į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes ir apsigyveno Canton, II- 
linois, nes čia nuo 1906 metų 
gyveno Onos Raškauskienės 
brolis Jonas Stanikas.

Tarp kelių kūdikių, kurie 
buvo gimę Amerikoje, užaugo 
Helen ir I. James Raškaus
kai. Helen Raškauskiutė ište-

I 

k^jo už Frank Seffer ir gy
vena Peoria, Illinois.

Velionė Ona buvo linksmo 
budo ir draugiška moteris, il
gametė Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj 108 kuopos na
rė. Palaidota į trečią dieną po

*r
L

mirties, t. y. spalio 7 dieną St. 
Joseph 
nois.

Kaip 
velionė
buvo sunkiausios 
šešios savaitės ligoninėje, kur 
ji sunkiai sirgo-kankinosi ir 
kur išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
ant visados.

SLA 108 Kuopos Koresp.
/

Susivienijimo Kuopų 
.ir Apskričių 

PARENGIMAI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas šaukiamas šių metų 
spalio mėn.25 dieną, 10:30 va- 
lantą ryte, Lietuvių Klubo sa
lėje, 227 Lawrence Street, 
Hartford, Conn. Apskrities 
sekretorius prašo apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti delegatus ir prisiųsti 
suvažiaviman, taipgi sekreto
rius prašo kuopų pranešti iki 
20 dienai spalio kiek kurios 
kuopos delegatų dalyvaus su
važiavime.

—o
Toronto, Canada. — Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
236 kuopos ruošiamas paren
gimas atžymėjimui 25 metų 
kuopos gyvavimo sukakties 
įvyks šių metų spalio mėn. 31 
dieną, Prisikėlimo parapijos 
salėje. Bus meninė ir kalbų 
programa. Kalbą pasakys Su
sivienijimo prezidentas Povi
las P. Dargis. Rengėjai kvie
čia vietinius ir apylinkėse gy
venančius SLA narius ir ge
ros valios lietuvius dalyvauti 
ir linksmai praleisti šeštadie
nio vakarą.

—o—
Brooklyn, N. Y.

nijimo 38 kuopos metinė-tadi- 
cinė vakarienė įvyks šių metų 
lapkričio mėn. 7 dieną, šešta
dienį, 7 valandą vakare, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klubo 
patalpose, 280 Union Avenue. 
Rengėjai prašo bilietus vaka
rienei įsigyti į anksto ir daly
vauti trad;?inėje kuopos va
karienėje. Bus skani vakarie
nė ir kitų skanumynų.

—o—
Kenosha, Wisconsin. -- Su

sivienijimo 212 kuopa rengia 
vakarienę atžymėjimui kuo
pos gyvavimo 50 metų sukak
tį. Ji įvyks šių metų lapkri
čio mėn. 14 dieną, 6 valandą 
vakare, Burgers Hali, 4913 
7-th Avenue. Rengėjai kviečia 
visus kuopos narius ir visus 
vietinius ir apylinkėse gyve
nančius geros valios lietuvius 
ir lietuvaites dalyvauti šioje 
kuopos 50 metų gyvavimo su
kakties paminėjimui vakarie
nėje.

Susivie-
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A. Grigaitis

Negras ir jo šuo
(Tęsinys)

Musų negro šunelis buvo maža kiek 
didesnis už Mr. White, kurio namo gyve
nome, storulj, pasišiaušusi, piktą storžie
vi Tomiką katiną, kurs išmetus per langą 
ką valgomo, gardžiausius kąsnius suryja 
patsai, palikdamas savo draugams tik 
graužtukus.

Šunelis buvo išdžiuvęs kaip ir jo šei
mininkas. Tuom gi tarpu musų didmies
čio gatvių katės bei šunes — bastūnai ap
valaus kūnelio.

Jei miesto gyventojas yra sotus, tai 
pakankamai nukrinta į šiukšlių dėžes valgio 
liekanų ir jų įnamiams — katėms bei šu
nims. Bet mūsiškis šunelis tiek buvo pri
sirišęs prie savo šeimininko, jog nėjo bo- 
mauti su gatvės šunimis, bet tenkinosi nuo
biromis nuo savo šeimininko stalo, kurs, 
reikia manyti, nebuvo iš riebiųjų.

Jo kailiuką negalima pavadinti baltu, 
jis šiurkštus, pasipūtęs ir it murzinas, ma
tomai dėl vitaminų stokos.

Kartą žirniu garflely, galima sakyti 
mažam ramiam parkely, nei negro su šu
nim, nei sofos, nei fatelio, nei skudurnykų 
dviračių. Manau sau, kas čia atsitiko? 
Pamatęs, jog gardelio vartai uždaryti, spy
na užrakyti ir, kad tvirčiau butų, viela 
užrasgyti, supratau kame reikalas, musų 
miesto tėvai nutarė jog tai miesto nuosa
vybė ir ja niekas negali naudotis. Nepa
tiko, kad senas negras su savo šuneliu ran
da sau ir pavėsį, ir poilsį, ir užuovėją. Ži
noma, kas liko daryti? Jisai persikraustė 
Diogeno gyvenimui ant namo pakopų. Ant 
pirmutinių, ne antrų, kurios yra prie pat 
įėjimo į požeminį traukinį. Kodėl? Neži
nau. Prie antrų durų šalę šalygatvio daž
nai stovėdavo džipas, kuriame įtaisyta 
krosnis paspirgyti riešutus, frankfurteres, 
laikyti coca eolą ir panašiai. Savininkas 
šios ant džigo įtaisytos užkandinės irgi 
buvo negras. Gi galėtų rodos mintims pa

sidalyti, pasikalbėti, greičiau laikas bėgtų. 
Bet ne. Vienas kito netraukė. Ir štai žiū
rėkite kas darosi musų mieste — miesto 
valdyba ir čia nedavė mano pažystamam 
ramybės. Laiptus užbrunklino retežiais, 
su įspaustais pagaliais. Ant pakopų gali 
sėdėti, bet į aikštelę prie durų neperlipsi. 
Žinoma, šunelis pralysdavo ir ten susirietęs 
snausdavo.

Kartą, grįždamas ryte iš darbo, užė
jau likernėn, paėmiau paintukę vyno ir žen
giu namoliai. žinote, žmogus po nakties 
darbo jaučiasi pavargęs, vynuko stiklinai
tė pataiso ūpą, sužadina apetitą, migdo, 
atsiranda noras ir su žmona pasikalbėti. 
Juk vyną gerti net ir popiežiai nedraudžia. 
Musų nabašnykas Pijus XII vynininkų su
sirinkime pasakęs: — vynas gerti sveika, 
bet reikia turėti saiką. Tai yra nenusi
gerti. Teisingai pasakė. Bendrai galima 
sakyti vynas yra nekaltas gėrymas, kaip 
kokios vaisių sultys. Reikia atminti jog 
ir vaisių sultys virš normos išgertos, gali 
susirgdinti skrandį, o ką bekalbėti apie 
vyną, kurį pardavinėja likemėse.

Kaip tik šiandien grįžau per Broadway 
Juction, t. y. pro namą, kur musų pažys
tamas su šunim stovyklauja.

Grįžau aplinkiniu keliu, nes’buvo rei- 1 
kalas pirmiausia nusipirkti vynuko, ant 
Fulton Street, kino pažiūrėti, kokia nauja 
programa. Šiandien mano laisva diena po
ilsiui — pramogai reikia pasirinkti tinka
mą sau filmą. O mano mėgiamiausias taip 
vadinamas “konbojiškas” filmas, kuriame 
pamatai Lietuvą primenančius eiklius žio
gus, gražius gamtovaizdžius, miškus, eže
rus, išgirsti paukščių čiulbesį ir to užten
ka. Filmos turinys nesvarbu. Mano neg
ras sėdi ant laiptų aprašyto namo, nugara 
atsilošęs į retežius/ kojos driekiasi ant pa
kopų ir žiuri į tolį. Koks ten tolis, jei prie
šais per gatvę kino nobodi siena, net be 
langų. Šalę susirietęs snaudžia jo drau-

GIMTASIS VILNIUS

Niekur nėra man ant svieto 
Tokio miesto numylėto, 
Kaip gimtasis Vilnius, 
Kur pilies griuvėsiai snaudžia, 
Praeitis legendas audžia, 
Neris neša vilnis.
Ten kiekvienas man kampelis 
šildo mano sielą,
Ten gimtinė mano brangi, 
Ten tėvynė miela.
Ir skaudu man, taip skaudu, 
Kad gimtajam Vilniuj, 
Ten, ant kalno Gedimino, 
Svetimi takelius mina, 
Mus švenčiausią vietą, 
O mes, tikri jo vaikai, 
Kurie oru jo kvėpuojam, 
Savo širdy jjį nešiojam, 
Bastomės po svietą!...

Pilėnas.

gas. Pažiūrėjęs į šį nusiminusį negrą pa
sidarė gaila žmogaus.

Ilgai nelaukdamas veik įstintyviai išė
miau iš kišeniaus pirktą vyną ir patobęs 
jį negrui tarp kojų skubiai parėjau gatvę 
prie kino. Nesmori, kad jis mane pažintų 
arba dėkotų. Geras darbas ir laukimas 
padėkos, tai dvasinio egoizmo patenkini
mas.

Bežiūrint kino filmų programos, man 
prisiminė Kūprino apysaka, kai žmonos ap
viltas jurų kapitonas, su savo šuneliu deg
tine vaišindavosi. Ryte kapitonas pagi
riom iš butelio kliu-kliu-kliu degtinę, čia 
pat į lėkštę prie lovos ir savo šuneliui įpi
la. Abu degtinės prisisiurbę, vėl užmiega. 
Mat nugėrimui reikalingas draugas, nors 
tai butų šuo.

Įdomu, ką darys negras su vynu, pa
galvojau patsai sau. Stoviu ant šalygatvio, 
neva buso laukdamas, ir stebiu. Negras— 
atsikemša vyno buteliuką, užgurguliuoja 
gerą gurkšnį, atsikosti. Ar pavaišys ir sa
vo prietelį šunelį? Taip. Neturėdamas lėk
štės ar puodelio, įpila vyno į delną ir duoda

šuneliui palakti. Jo draugas matyt ne pir
mą kartą ragavęs tokio skystimo, išlaižė 
delną ir pakėlęs snukutį žiuri į savo šeimi
ninką. Reiškia — pilk daugiau. Man net 
linksma pasidarė matant žmogų su šuneliu 
vaišinantis. Žmogus šunelį moko savo 
kultūros. Be to buvau patenkintas savo 
diognoze: — Mano pažystamas negras 

mėgstąs nugerti.
Geram upe grįžau namon, žinoma, su 

kita vyno painte.
Kai žmonai papasakojau šį atsitikimą, 

ji mane subarė: girdi daugel musų tautie
čių Vokietijoj, Lietuvoj, Sibire prašosi glo
bojami, o tu čia negrą ir šunį vyliu girdai. 
Padėjus ant stalo dolerį gailestingumui, 
maniškė nurimo.

Vieną pavasario vakarą ant laiptų mi
nėto namo snaudė/negras, o jo.užpakaly jo 
draugas. Nusnūdęs šunelis norėjo pasi
kalbėti su savo šeimininku. Bando užkal
binti, bet pastarasis neatsako. It nujaus
damas ką negero, pradėjo loti, garsiai loti, 
kad pažadinus miegantį. Ir tas negelbsti. 
Šuneliui dingtelėjo baisi mintis — jo drau
gas miręs. Pradėjo uostyti, uostyti savo 
šeimininką ir šuns uoslė patvirtino jo įta
rimą. — Jis negyvas.

Šuneliui net žadą užėmė, širdis nustojo 
plakus — jo brangiausias šiame pasauly 
nekruta, nenalba, negyvas. Suskaudo šu
neliui širdis, sušuko, sustaugė ne savo bal
su. Praeiviai pamatę sukniubusį negrą ir 
girdint staugiant šunį, pašaukė policiją.

Negras jau buvo miręs. Jo kūną am- 
bulansas nuvežė N. ligoninės lavoninėm 
Paskui ambulansą nusekė ir šunelis. Jis 
norėjo likti lavoninėj pas savo šeimininką, 
.bet jį vidun neleido, šunelis prie lavoninės 
durų pradėjo garbstyti garsiu balsu miru
sįjį. Lavoninės tarnautojas jį išvarė iš 
kiemo, bet šunelis nenurimo ir trukdė ligo
nių ramybę.

Pašauktas policininkas stvėrė pistele- 
tą ir norėjo vietoj nudėti triukšmadarį, 
ramybės ardytoją. Ką tai reiškia nušauti 
šunį? Juk tai gyvulys. Žmogus skaito 
save bosu šioj žemėj ir viešpatauja kaip 

jam patinka, kas ne žmogus — gali žudyti, 
šaudyti, kankinti, uždaryti į zoologijos so
dus ir panašiai. O kad šie nekalti žvėreliai 
neapkenčia dvikojų žmonių ir jų bijosi dėl 
ijų klastos, jų gudrumo, jų žiaurumo, tai 
žmonės nesupranta.

šunelis laiku pastebėjęs pavojų savo 
gyvybei, šoko gatvėn ir dingo nakties tam
sumoj. Dar žmonės jį girdėjo tą naktį 
kaukiau! ant laiptų namo, kur su savo neg
ru praleisdavo dienos laiką. Bet tai buvo 
ne kaukimas, tai buvo motinos verksmas, 
netekusios kūdikio. Mirė negras, dingo ir jo 
šuo. Kur jis dingo, niekas negalėjo pasa
kyti. Tikriausiai pasileido didmiesčio gat
vėmis, nežinodamas kur einąs, ką darąs, 
kad laikas išdildytų, numarintų širdies 
skausmą, kad kas nors paguodos žodelį bu
tų taręs šiam vargšui šuneliui...

Ar Viskas Posenovei?

Laikas plaukia, metai bėga, 
Nors dabar jie kaip migloj, 
Bet prisimena man viskas, 
Ką mačiau aš Lietuvoj.

Bet su laiku keičia veidą 
Ne tik žmonės, bet ir vietos, 
Nepažinčiau gal vietelių, 
Kurios buvo numylėtos.

/

Ar dar skambus šaltinėlis 
Sau per pievas kelią skina, 
Neužmiršk, mane gėlytė 
Skaidriu vandeniu maitina?

Ar dar auga plačialapis 
Prie vartelių tas klevelis, 
Kurį, kartą, prieš Sekmines, 
Pasodino mus tėvelis?

Ar yra dar sena kūdra 
Palei pievą, ten, už kluono, 
O gal žole vandeninė 
Ją užtraukė tinklu plonu

Argi žodžiais apsakysi,
Kas man skauda, kas man miela, 
Tik pamiršt nuodingos dienos 
Vien klajoklio trokšta siela.

Sofija Ambrazevičienė.

Žmonių Skaičius Pasaulyje Auga 
Begaliniu Greičiu

Nors ir vėlai atsiradęs šio
je planetoje, žmogus turėjo 
fenomenaliai pasisekimą. Jis 
triumfavo virš visų kitų gy
vulių, sutramdė daugelį jį 
puolusių ligų, rado genijalis- 
kus budus maitintis, gyventi 
ir apsivilkti, ir jis dauginosi.

Per palyginus trumpą laiką 
žmonių skaičius pasiekė aukš
čiausią laipsnį — $2,790,000,- 
000. 1959 ir 1960 metais, pa
gal paskutinius apskaičiavi
mus, dar prisidės 100,000,000 
žmonių pasaulyje. Ir tame 
gludi visa problema.

Demografai, kitaip vadina
mi žmonių populiacijos anali
zatoriai, šį skaičiaus greitį 
vadina “sprogimu”. Reikėjo 
maždaug 200,000 metų ligi 
žmonių skaičius pasiekė 2,- 
000,000,000 dvidešimto am
žiaus viduryje. Dabar atrodo 
yra neišvengtina, kad per 30 
metų 4,000,000,000 skaičiaus 
bus pasiekta. Ir jeigu žmonių 
skaičius augs tokiu nepapras
tu greičiu, pasaulis turės 
2000-niais metais maitinti, 
6,000,000,000 bumų.

Žmonių skaičiaus augimo 1 
greitis nepriklauso nuo dides
nio gimimų skaičiaus, bet nuo 
fantastiško sumažėjimo mir
čių, ypač neturtinguose kraš
tuose, kur žmonių yra daug 
daugiau. Modemus medicinos 
mokslas su savo skiepais, an- 
tikoksinais, DDT ir stebuk
lingais vaistais padeda tur
tingiems ir vargšams kariauti 
su ligomis, invalidiškumais ir 
ankstyva mirtimi.

Jungtinių Tautų raporte 
apie populiacija taip rašoma: 
“Su dabartiniu žmonių skai
čiaus augimu galima apskai
čiuoti, kad per 600 metų žmo
nių skaičius žemėje bus toks, 
kad vienam žmogui atiteks 
tik vienas kvadratinis metras. 
Tai be sakymo reiškia, kad 
to niekad neatsitiks, kas nors 
pasaulyje prieš tai įvyks, kad 

toks reiškinys neatsitiktų”.
Kas įvyks, tai spėliojimo 

dalykas. Anglų sociologas 
Malthus savo pionieriškoje 
populiacijos studijoje 1789 m. 
įtikinėjo, kad karas, baisi epi
demija ir ligos yra reikalin
gos, kad žmonių rasę susatb- 
džius. Penkiolikos tautų Po
puliacijos Komisija Jungtinė
se Tautose su didesnėmis vil
timis koncentruojasi prie šios 
dilemos, žmonėms tačiau aiš
kiai nurodydami galima ka
tastrofa. *

Pasaulio dideji fizikos šalti
niai jau yra naudojami. Mil
žiniška industrija vis giliau 
ir giliau kasasi prie žinomų 
vandens, naftos, mineralų ir 
kitų žemės turtų šaltinių. 
Ypač vandens trukumas yra 
pasaulinio masto problema.

Pesimistai demografai bijo, 
kad žmonių dauginimasis pri
ves prie universalinio neturto. 
Optimistai tiki, kad produkci
ja gali atlaikyti visokiausius 
trukumus: nauji jėgos šalti
niai gali atstoti naftą; nau
jos žaliavos industrijai; nauja 
agrikultūros ir maisto pro 
dukcijos technika gali paga
minti daugiau maisto.

Pasaulio sritys, galinčios 
išmaitinti didelį žmonių skai
čių dabar jau per tirštai ap
gyvendintos. Be to, tokių 
sričių yra nedaug, ir jos vie
na nuo kitos tolimos. Šios sri
tys ne tik kad per tirštai ap
gyvendintos, bet net ir šian
dien yra maža žmonių pasau
lyje, galinčių džiaugtis papra
stais pietumis, kokius Ameri
koje kiekvienas valgo.

Palyginus su dabartiniais 
standartais, maža žmonių gy
veno Kristaus laikais — gal 
būt iš viso 250,000,000. Ir tai 
yra dabartinis, vien tik šiau
rės Amerikos, žmonių skai
čius.

Kaip mirtis ir mokesčiai, 
taip ir populiacijos problema

persekioja žmones nuo seno
vės laikų. Daugybės valsty
bių piliečiai bijojo pasidaryti 
per daug skaitlingais, kad ga
lėtų išgyventi pagal turimus 
maisto kiekius, o jų buvo per 
maža, kad galėtų save apsau
goti. Platono Graikija buvo 
grasinama per dideliu žmo
nių skaičiumi; keliems šimt
mečiams praėjus, jai teko bi
joti per mažo žmonių skai
čiaus. Europos kraštai po pir
mojo Didžiojo Karo buvo rim
tai susirūpinę gimimo skai
čiaus mažėjimu. AG.

. Prisiųsti ir Dar 
Nepaminėti 

Nauji Leidiniai
Amerikos lietuviai ir ang

liškųjų skolinių žodynas — 
dr. Algirdo Margerio, išleista 
Chicagoje, 1950 m., spaudė 
Naujienos. Tai storais ir stip
riais viršeliais įrišta 306 pusi, 
knygą labai įdomia ir ligi šio
lei mažai kieno taip plačiai 
liesta tema. *

Autorius, kuris Amerikos 
lietuviams jau yra pažįstamas 
visa eile savo anksčiau para
šytų ir išleistų knygų, daug 
laiko ir rūpesčio paskyrė šitai 
knygai parengti. Pradžioje ji
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sai gyvai aprašo kasdieninę 
Amerikos lietuvio kalbą, kaip 
sakome, nuo tos valandos, ka
da naujai atvykęs jo kraujo 
brolis iš Lietuvos pirmą kar
tą patenka į lietuvišką 
aplinką, taigi nuo “grino- 
riaus”. Kalbos aprašomasis 
laikotarpis, kaip autorius nu
rodo, apima 1872-1949 metus. 
Vadinasi, baigiamas tuo lai
kotarpiu, kai į Ameriką pra
dėjo atvykti didžiulė II Pas. 
karo išvadoje atsiradusių lie
tuvių tremtinių banga.

Knygos autorius, kuris pats 
yra ’ seneseniosios emigracijos 
atstovas, sielojasi ne tik tos 
savo kartos naudota ir naudo
jama lietuvių kalba, bet jis 
taipgi yra pastebėjęs ir susi
rūpinęs, kad ir ta vadinama 
naujoji emigracija, kuri, prie
šingai, kaip pirmoji, yra gi
musi ir mokslus baigusi Ne
priklausomojoje Lietuvoje, ly
giai vienodai pasidavė anglų 
kalbos įtakai.

Šalia vaizdaus kasdieninės 
kalbos aprašymo Iš abiejų 
kartų gyvenimo pavyzdžių, ir 
to, kaip rašė jų spauda ir vei
kėjai ir kaip buvo jos moko
ma Amerikoje, autorius patie
kia ir platų žodyną, kuriame 
jis daugeliui angliškos kalbos 
skolinių duoda lietuvišką ati
tikmenį.
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daugiau informaclj

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

1241 No. A'shland Avė. 
CHICAGO 22, III. 
HUmboldt 6-2818
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Autorius nurodo tris prie
žastis, dėl kurių jis tą knygą 
parašė, atsieit, tą žodyną pa
rengė. Pirmas — autorius no
ri Amerikos lietuviams duoti 
tikrų, grynų lietuviškų žodžių, 
kuriuos jie galėtų vartoti vie
toje angliškų skolinių. — An
tra — jis mano, kad jo su
rinktoji medžiaga bus naudin
ga ateties Amerikos lietuvių 
istorijos rašytojui, jei jis do
mėsis kalba, o autorius tiki, 
kad jis domėsis, nes kalba 
yra gi kultūros dalis. Ir tre
čia — autorius tiki, kad atei
ties kartoms, gyvenančioms 
Lietuvoje tuo metu, kai Ame
rikoje jau nebebus likę lietu
vių, bus įdomu prisiminti tą 
savo metu buvusį vaikių Ame
rikos lietuvių milijoną, todėl 
tas žodynas bus jiems kaip 
praeities dokumentas.

Kaip ten bebūtų, pati kny
ga labai įdomi pasiskaityti ir 
naudinga.

----- o------
Nevv Origin ai Polkas — 

Charles Kinderis, išleista 
Worcester, Mass. 1958 metais. 
Knygoje yra septyniolika gra
žių polkučių, kurias parašė 
šis SLA veikėjas. Tai didelis 
pasitarnavimas musų orkes
trams. Pritaikyta akordeonui 
ir smuikui. Knygelės kaina 
75 centai.

rašyti ta forma, kuria jie bu
vo šokami Nepriklausomosios 
Lietuvos mokyklų ir jaunimo. 
Pačioje knygos pradžioje au
torė patiekia istorijos, apra

šydama, kaip tie šokiai atsi
rado ir iškilo.

Knygos pabaigoje įdėtas 
alfebetinis šokių sąrašas ir 
bibliografija.

651 Albany Avė. 
HAETFORD 6, Conn.

- •Hapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich. 
TOwnsend 8-0298

IISu l<N IIKIKH

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 70 m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va
landomis.
BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas Ir 

Valentina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 2:30 iki 3:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WKOX iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniais 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CHICAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadieno iki 
penktadienio; šeštadien o rytą nuo 10:30 iki lietos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vąkaro. 
Raštinė: Sophe Barčus, 7159 So. Mąplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitienė 
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo '9:00 iki 9:45 (visos programos 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

DETROIT, MICH., Lithuanian Voice. Vedėjas Jonas Krisčiuoas 
803 Crawford Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VInwood 1-5724. 
WCHB (Inkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodles, Ved. Ralph Valatka 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, Mich. BRoadway 3-2224 
WPAG (Ann Arbor) 1050 k. Sekmadieniais 1:00-1:30 p. p

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valanda. Vedėjas VIa- 
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, New Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WPOP—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Stukas.
1264 White St., Hjllside, N. J. Tel. WAverIy 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4100-5:00 v. p. Į

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPOP—1410. Sekmadieniais nuoll vai. ryte iki 12 vai.

P1TTSTON, PA. Lithuanian Melody Hour. Vedėjai J. MAoetm 
ir adv. Thomas F. Mack.
466 Main St., Pittston, Pa.
WPTS — 1540 k Sekmadieniais 10:30—11:00 ryte.

TOS ANGELES, CAL. lietuviško,ji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St, Los Angeles 48, CaL 
Tel. AXminater 5-2360 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:30 
— 1:00 vai. po pietų.
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Amerikos Lietuvių Veikla
Chicagos Pirmyn Choras Rengiasi Paminėti

50 Metų Gyvavimo Sukaktį su Koncertu

gyvavimo

jubiliejui 
rengiamas

muzikalinis

Stoska
(Stoskaitė), 
prima don-

Pirmyn Choras buvo suor
ganizuotas 1909 metais, tai 
šiemet sukanka 50 metų nuo 
jo suorganizavimo. Tai yra 
seniausias lietuvių choras pa
saulyje ir šiemet jis rengiasi 
paminėti 50 metų 
auksinę sukaktį.

Tas auksiniam 
paminėti koncertas
Maria High School Auditori
joj, sekmadienį, spalio mėn. 
25 dieną, 3-čią valandą po pie
tų. Koncerte bus dainuojamos 
tos dainos ir operų ištraukos 
kurios buvo dainuojamos pu
sę šimtmečio. Be pirmyn cho
ro nuolatinij solistų bus ir 
svečių. Solistams ir chorui 
pritars simfoninis orkestras. 
Tai šį sezoną lietuvių tarpe 
bus didžiausias 
įvykis.
Dalyvaus Polyna

Polyna Stoska 
pasaulinė operos
na, atvyks į Chicagą dainuo
ti Pirmyn choro Auksinio Ju
biliejaus koncerte spalio 25 
dieną.

Stoska yra gimusi Worces- 
ter Massachusetts, ji balsą 
lavino New Yorke, Italijoje ir 
Vokietijoje. Debutavo Lietu
voj 1935 metais. Gavus sti
pendiją, balsą toliau lavino 
Vokietijoj ir po metų buvo 
priimta į Berlyno Valstybinę 
Operą kur debutavo Mozarto’ 
operoj “Figaro Vestuvės”. 
Iki 1938 metų dainavo veda
mąsias roles Mozarto. Webe- 
rio ir Wagnerio operose.

Prieš pat karą gryžo į Ame
riką turėdama rapertuaro 27 
operas, buvo priimta į Metro
politan Operą kur 
“Tanhauser”
metus buvo vokiškų 
prima donna. 
čiams bus retenybė išgirsti šią 
garsiąją solistę.

debutavo 
operoj ir tris 

operų 
Tai chicagie-

vienin- 
choras 
metais

jo didelę čia gimusių lietuvių 
patrijotų grupę.

Todėl visi Amerikos lietu
viai biznieriai ir profesionalai 
remia chorą ir sudaro gražią 
rėmėjų draugiją, kurios pir
mininku yra V. Sabastian, sa
vininkas Justice Electric kom
panijos. Tik per rėmėjus gali 
choras egzistuoti, bukite rė
mėjais !

Vadovauja K. Steponavičius
Didelė dalis Pirmyn Choro 

pasisekimų priklauso nuo to, 
kad jam vadovauja garsusis 
Amerikos lietuvių chorvedys 
Kazys Steponavičius (Ste- 
phens). Drąsiai galima rašy
ti, kad nėra kito lietuvio chor
vedžio su tiek daug patyrimo, 
energijos ir lietuviškumo.

Jis chorus pradėjo mokyti 
būdamas 16 metų amžiaus. 
Baigė American Conservatory 
of Music ir buvo paskirtas 
ten mokytojauti ir dėstė smui
ką ir teoriją 15 metų. Kaipo 
smuikininkas grojo simfoni
jos orkestre ir dirigavo eilę 
orkestrų, priskaitant ir Kau
no Radiofono Orkestrą. Yra 
atsižymėjęs kaipo operos ir 
balso žinovas ir gabus režiso- 
rius. Jau 30 metų kai Pirmyn 
chorui diriguoja Kazys Stepo
navičius. Jo gabumai paaiškė
jo ir pas svetimtaučius, nes 
jis mokina Kroatų chorą Har- 
mony Chicagoje, Kroatų cho
rą Sloga, Indiana valstijoj ir 
Serbų chorą Brank Radicevič, 
Chicagoje.

Taigi matote, choras per 
50 metų gyvavimo laikotarpį 
atliko daug gerų ir lietuviams 
garbę darančių darbų, todėl 
dabar, jam minint auksinę su
kaktį, nepraleiskite tai reikš
mingai sukakčiai paminėti 
rengiamo koncerto, kuris į- 
vyks spalio 25 dieną Maria 
High School Auditorijoj, 3 va
landą po pietų.

Pirmyn Choro Valdyba. |

čiame dalyvauti bankete. Visi 
dalyviai bus apdovanoti prisi
minimo ženkleliais. Dirbkime 
visi sutartinai kol Lietuva vėl 
bus nepriklausoma ir mes ga
lėsime ten grįžti.

A. Andriulionis,
Bostono Balto skyr. pirm.

visuomenę 
nuo- 
kad 
kuo

Cicero 50, III.)
Netolima praeitis* parodė, 

kad musų chorai ir visuome
nė supranta ir įvertina Dainų 
Šventės reikšmę. Tai teikia 
komitetui pasitikėjimo kreip
tis į lietuviškąją
su prašymu padėti kuo 
širdžiausių pastangų tam, 
1961 metų Dainų Šventė 
geriausiai pasisektų.

Dainų Šventė yra chorų il
go darbo vaisius. Vardan šios 
šventės tikslų kviečiame visus 
balsingus tautiečius jau dabar 
jungtis į Dainų šventėje da
lyvauti užsiregistravusius cho
rus, papildyti tų chorų jėgas, 
kelti veiklumo dvasią. Dainų 
Šventė bus musų tautinio pa
jėgumo liudytoju.

Antrosios JAV ir 
Kanados Chorų Dainų 
Šventės Komitetas.

Čikaga, 1959 metų 
spalio mėn. 11 dieną.

Dr. Vanda Tumėnienė 
Sugrįžo Chicagon

Dr. prof. Vanda Tumėnie
nė, Tėvynės Sveikatos Sky
riaus bendradarbe, per vasa
rą gyvenusi Hamilton, Cana- 
da, spalio mėnesio pradžioj 
sugrįžo Chicagon ir apsigyve
no naujoj vietoij, 7042 South 
Maplewood, Chicago, 29, III.

Brooklyn, N. Y
Pranešimas Siuvėjams

Lietuvių Siuvėjų 54-to Sky
riaus — Amalgamated Cloth- 
ing Workers of America, Lo- 
cal 54 AFL-CIO, mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečiadie
nį, spalio mėnesio 28 dieną, 
1959 metais, 5:30 valandą va
kare, Unijos patalpose, 11-17 
Arion Place, Brooklyn, N. Y.

Dienotvarkėje svarbus pra
nešimai skyriaus ir siuvėjų 
darbo reikalais. Nariai,prašo
mi skaitlingai dalyvauti.

Kipras Sakalauskas,
Skyriaus Sekretorius.

i

r

Pajieškomas Pijušas 
Samušis

Aš, žemiau pasirašęs, norė
čiau susirasti savo draugą Pi- 
jušą Samušį. Jų buvo 3 bro
liai Antanas Samusis, Jonas 
Samušis ir Pijušas. Jie 1911 
metais gyveno Monongahla, 
Pa.

Aš norėčiau susirasti Piju- 
šą Samušį. Tai jeigu jis dar 
gyvas, prašau atsišaukti jį 
patį, o jeigu miręs, apie jį ži
nančių prašau man pranešti, 
už ką busiu dėkingas.

J. Plečkaitis,
217 Righland Avenue, 

s rivnna Pa.

Amerikos Dirbančios 
Moterys

Dauguma dirbančių ištekė
jusių moterų dirba tam, kad 
turėtų daugiau įplaukų šalia 
vyro algos ir kad šeima turė
tų daugiau pinigų išlaidoms 
ir taupymui.

Amerikos moterys visada 
daug prisidėjo prie Amerikos 
ekonominio gyvenimo. Anks
čiau jos naudojo savo sugebė
jimus ir talentus i 
ausdamos, siudamos 
servuojamos maistą, 
žymus industriniai ir 
niai pasikeitimai per 
tinį šimtmetį daugumą šių 
darbų sumažino. Gatavų dra
bužių gaminimas ir pardavi-

namuose 
ir kon- 
Tačiau 

■ sociali- 
pasku-

Antrosios Dainų Šven
tės Komiteto 

Pranešimas Nr. 1

Cleveland, Ohio

mas, masinė namų apyvokos 
reikmenų gamyba, kaip skal
biamos mašinos, nauji komer
ciniai motedai maisto produk
tų paruošime ir konservavi
me, sumažino moterų darbus 
namuse. Turėdamos daugiau 
laiko, moterys vis daugiau 
ėmėsi dirbti už namų ribų, 
nerėdamos finansiniai page
rinti šeimos būklę.

Tuopačiu metu pagal mo
kyklų lankymo įstatymus vai
kams buvo uždrausta dirbti. 
Socialinis Draudimas įgalino 
vyresnio amžiaus vyrus pasi
traukti anksčiau iš darbo. 
Tarptautiniai įtempimai rei
kalauja daugiau jaunų vyrų 
kariuomenės lavinimui. Visi 
šie industriniai ir socialiniai 
pasikeitimai atidarė galimy
bę moterims dirbti už namų 
ribų.

Šiandien Amerikoje labai 
mažai moterų neišteka, baigu
sios antrinę mokyklą. Mokyk
lose jos pasilieka ilgiau, negu 
bet kokioj kitoj šaly, ię suda
ro beveik trečdalį 
studentų skaičiaus, 
yra maža kraštų, 
rys teka jaunesnio
ar kur daugiau moterų iš vi
so išteka, negu Amerikoje. 
Pusė Amerikos mergaičių iš
teka prieš pasiekdamos 21 
metus amžiaus,, ir pasiekus 35 
metus amžiaus tik viena mo
teris iš keturiolikos yra neiš
tekėjusi. i

Paprastai jauna moteris 
šiame krašte gauna darbą 
tuoj, kai baigia mokyklą, iš
teka anksti, apleidžia darbą, 
kai susilaukia vaikų, ir grįžta 
atgal po 10-ties metų, kai vai
kai paauga ar pasiekia mo
kyklinio amžiaus. Tuo galima 
išaiškinti, kodėl padidėjęs iš
tekėjusių dirbančių moterų 
skaičius nesumažino vaikų

gimimo skaičiaus. Priešingai, 
vaikų gimimų skaičius Ame
rikoje dabar yra aukštesnis, 
negu bet kuriais kitais me
tais.

Ištekėjusios moterys, dir
bančios dalį dienos ar dalį 
metų, užpildo labai svarbią 
vietą Amerikos ekonomijoje. 
Jos daug prisideda prie sezo
ninių išpardavimų, per Kalė
das ar Velykas, palengvina 
skubėjimo valandų įtempimus 
restoranuose, krautuvėse ir 
grožio salionuose. Jos sukon
centruotos tarnybų ir preky
bos srityse dalinai dėl to, kad 
palaipsniui, bet nuolatiniai, 
Amerikos ekonomijoje parei
nama iš gėrybių gaminimo į 
tarnybos — kertinį musų 
standartinio gyvenimo akme
nį. — CCPR.

šniukita Viena, gyveno West Ha- 
ven, Conn.

Tamošauskas Bronislovas, Jono 
Ir Barboros sūnūs, gimę© Rietavo 
vals. 1925 m.

Ambrozas, kilęs iš Pakalniškių 
km., Kražių vals.

Baublys Ka ys, Kazio sūnūs, gi
męs Saudelių km., Šilalės vals.

Brotkauskienė Pranciška, iš 
Švenčionių.

Iieškomieji arba apie Juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Paieškojimai

kolegijos
Taip pat 

kur mote- 
amžiaus,

SLA Pagalbos Ranka
Pirmyn choro veikla

Pirmyn Choras yra 
telis Amerikos lietuvių 
aplankęs Lietuvą 1928
kai Lietuva šventė savo 20 
metų nepriklausomybę. Cho
ras davė 20 koncertų Lietu
voje ir visą nuo koncertų pel
ną aukojo Ginklų Fondui. 
Choras buvo globojamas Jau
nalietuvių Sąjungos.

1941 metais, Chicagoland 
Music Festivaie, choras lai
mėjo pirmą prizą tapdamas 
geriausias mišrus choras pen
kių valstijų ribose, šį muzi
kos festivalą kasmet rengia 
Chicago Tribūne dienraštis.
Choro pastatytos operos

Pirmyn Choras yra pirmu
tinis lietuvių choras statęs 
ištisas operas: uCavalleria 
Rusticana” 1937 metais, “Car- 
men” 1940 ir 1941 metais, 
“IZElisire D’Amore” 1942 m. 
Choras taipgi atliko ir daugelį 
lengvesnių operečių: “Links
moji Našlė”, “Čigonų Baro
nas”, “Kornevillio Varpai”, 
“Cukrinis Kareivis”, “Meilės 
Daina”, “Die Fledermaus”, 
“Parduotoji Nuotaka”.

Taipgi Pirmyn Choras yra 
koncertavęs ir statęs operas 
eilėje Amerikos didmiesčių: 
New Yorke, Detroite, Cleve- 
lande, St Louis ir Toronte, 
Kanadoje. Jis dalyvavo Chi- 
cagos Pasaulinėje Parodoje, 
1933 ir 1934 metais atstovau
jant Lietuvių Dieną, ir daina
vo Lietuvių Dainų šventėje, 
1956 metais.
Pirmyn Choro rėmėjai

Pirmyn Choras visais gali
mais budais stengiasi ugdyti 
Amerikos lietuvių dainas, kul
tūrą ir todėl vengia politikos. 
Toleruodamas religinius ir po
litinius įsitikinimus, griežtai 
atsiriboja nuo raudonųjų, ku
rie yra ne tik Lietuvos, bet 
Ir kramto jrtefeL Bsr 50
n|etų PirnaMl išauki®- •naivėnui (1602 So. 18 Court,

pakanka- 
vėsina- 
akusti-

Šventės

Antroji JAV ir Kanados 
chorų Dainų Šventė numato
ma Čikagoje 1961 metais lie
pos mėn. 2 dieną. Komitetas 
tiria ir ieško Čikagoje galimai 
geriausių patalpų,
mai erdvių, tinkamai 
mų, galimai geresnės 
kos.

Antrosios Dainų
Komiteto, ALRK Vargoninin
kų S-gos ir Lietuvių Muzikos 
Komisijos suderintų pastangų 
dėka jau spausdinamas repor- 
tuaro T-sis sąsiuvinys (dainos 
mišriam chorui). Darbas vyk
domas jau turint visos eilės 
chorų pažadus Dainų šventė
je dalyvauti.

Šiuo pranešimu kviečiame 
visus JAV ir Kanados lietu
vių chorus Antrojoje Dainų 
Šventėje dalyvauti ir jau da
bar prašome registruotis tos 
šventės Komitete, nurodant 
choro dirigento vardą ir pa
vardę, choro adresą ir daini
ninkų skaičių. Užsiregistravu
siems chorams, kai tik bus 
atspausdintos, gaidos bus 
siuntinėjamos nemokamai.

Greta jungtinio mišraus 
choro labai praverstų Dainų 
Šventėje pasirodymas ir jung
tinio vyrų bei jungtinis mote
rų chorų. Bet čia reikia, kad 
kuo didesnis choristų skaičius 
tą reportuaro dalį parengtų. 
Todėl visi pajėgieji musų cho
rai labai prašomi neatsisakyti 
kad ir kaip nelengvo papildo
mo darbo rengiant ir lygių 
balsų reportuarą.

•RaportU8.ro ir registracijom 
reilBalais prašoma rašyti Ant
rosios Dainų Šventas Komite
to generaliniam sekretoriui J.

Rengiamas Pobūvis Muzikui 
Alfonsui Mikulskiui Pagerbti

Čiurlionio ansamblio diri
gento muz. Alfonso Mikulskio 
50 metų amžiaus ir 30 metų 
muzikinės darbuotės sukak
čiai paminėti rengiamas pobū
vis šių metų spalio mėn. 24 
dieną, Čiurlionio Namuose, 
10908 Mangolia Drive, Cleve- 
land, Ohio, į kurį atsilankyti 
kviečiama lietuvių visuomenė. 
Muzikas Mikulskis savo dar
bais lietuvių ir kitataučių tar
po tokio pagerbimo yra užsi
tarnavęs. Todėl spalio 24 die
ną bukite Čiurlionio Namuose 
ir tinkimai pagerbkite užsi
tarnavusį pagarbos muziką.

Komitetai.

South Boston, Mass

Mano Sieloje šiandien šventa

Bostono Balfo 17-tas sky
rius rengia 15-kos metų šal
pos veikloje jubiliejinį banke
tą š. m. spalio 25 dieną, 5 va
landą po piet, Lietuvių Pilie
čių Klube, So. Bostone. Ban
ketą globoja prel. Pranas Vir- 
mauskis.

Baltas rengdamas šį paren
gimą, kartu nori pareikšti pa
dėkos žodį visiems lietuviams, 
kurie per 15 metų rėmė vistls 
lietuvius patekusius karo aud
roje Vokietijoje, Sibire ir ki
tur savo pinigiška parama, 
drabužiais ir dalyvaudami vi
suose 
kėlusH 
litims 
rikos 
parite
vinti likusiems 
Šaltame fftblre

Todėl nuoširdžiai ■yisue fcvle-

parengimuose, kad su- 
lėšų vargstantiems bro- 
su šelpti, 
lietuvių 
tą baisų

nes tik Ame- 
pasišventimas 
vargą paleng- 
Vokietijo.ie ir

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Spalių 17, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
IZIDORIUS BARČAS, 11 kp., Waterbury, Conn., gi- 

męs rugpiučio 15, 1880 m., Tauragės apskr., Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė gegužės 3, 1927 m. 
Mirė kovo 20, 1959 m. Velionio dukteriai, Alenai 
Barčas, pomirtinės išmokėta ________________ _

MARE TAM1ULIONIENE, 23 kp., Shenandoah, Pa., 
gimusi spalių 3, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė lapkričio 9, 1913 m. Mirė spalių 3, 1959 
m. Velionės vyrui, Pranui Tamulioniui, pomirti
nės išmokėta_______________________________

SIMAS ABROMAVIČIUS, 33 kp., Minersville, Pa., 
gimęs balandžio 20, 1878 m., Žiūronų kaime, Ma
rijampolės apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
spalių 11, 1925 m. Mirė sausio 25, 1959 m. Ve
lionio pomirtinė išmokėta Albina Sampson Mont- 
ville, Anna Abramawich turto administratorei _ _ 

JONAS SAPKUS, 36 kp. Chicago, EI., gimęs balan
džio 15, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 3, 1926 m. Mirė rugsėjo 26, 1959 m. Ve
lionio žmonai, Emilijai Sapkus, pomirtines išmo
kėta ___________________ ___________________

JURGIS KAZAKEVIČIUS, 64 kp, Baltimore, Md, 
gimęs rugsėjo 14, 1892 m, Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gruodžio 1, 1947 m. Mirė rugsėjo 9, 
1959 m. Velionio pusbroliui, Joseph Remeikiui, 
pomirtinės išmokėta ______ _____ ______ ____

VLADAS BARTKUS, 92 kp, Courtney, Pa, gimęs 
kovo 4, 1887 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
lapkričio 3, 1929 m. Mirė rugsėjo 23, 1959 m. 
Velionio žmonai, Onai Bartkienei, pomirtinės iš
mokėta _______________________ j.__________________

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Cinką Juozas, gimęs Veiveriuose, 
žmona Viktorija Geibiute, sūnūs 
Rimas, duktė Valė.

Grigonis (kitaip Grigas) Anta
nas, Kazys ir Stasys, Martyno sū
nus.

Januševičius Jonas, Antano sū
nūs, iš žvaguičių kaimo, Papilio 
vals., Biržų apskr.

Kazlauskas Konstantinas, gyve
nęs Cleveland, Ohio.

Krollytė (Kroli) Augustė, Em- 
ma, ir Olga, Juliaus ir Lenos duk
terys, iš Palapiškių kaimo, ištekė
jusių pavardės Wendler, Schamo 
ir Schopp.

Liesis Antanas ir Bronius, gy
venę Jurbarke.

Markūnas Lauras, Kazio sūnūs, 
iš Žemaitkiemio vals.

Martusevičienė Ona, Adomo duk
tė, vyras Adolfas.

Mažeika Vincas, Vinco sūnūs, 
gimęs 1898 m. vasario 4 d

Pažereckas Kazys, Jono sūnūs, 
iš Pa vidau jo III km., Eržvilko val
sčiaus. •

Peteris Petras, Petro sūnūs, gi
męs Tauragėje.

Rūkas Antanas, Vinco sūnūs, 
gim. 1925 m. Tauragės apskr.

Saveikis Antanas, gim. Leipalin
gyje 1908 m., atvykęs iš Vokieti
jos j J. A. Valstybes .1958 metais.’

Schreiber-Dilbaitė Ana (Anna), 
iš Gurklių km., gyveno Collinsvil- 
le.

g ROCKFORD, ILL. T 
čl Jei galvojate parduoti ar j 
| pirkti namų bei kitokią nuo- T 
Jj savybę, sąžiningam ir drau- f 
b giškam patarnavimui akam- t 
Į| binklt: t

ji WOodland 2-7926 I
jj J. DAGYS Real Estate | 
Į NOTARY PUBLIC

1222 Blaisdell Street į

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Balta* 

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Gr&nd Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS •
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkvvay Station) < 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS ER 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

$257.14

104.00

300.00

600.00

.150.00

600.00

Viso____ _____ ______________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso _

Išmokėtos ligoje pašalpos
E. DtLClENfi, 4 kp., Sioux City, Iowa, sirgo 7 savaites 6 dienas 
M. MAC1ONIENE, 85 kp, VVllkes-Barru, Pa.,, sirgo 10 savaičių
J. MILASEVTCIUS, 77kp., Rockford, III., sirgo 9 sav. 1 d.____
A. RASKAUSKIEiN'fi, 108 kp., Canton, III., sirgo 4 sav. 2 d.__
S. PASK, 131, kp., Norwood, Mass., sirgo 7 sav. 6 d. ________
A. HASKINS, 207 kp., Manchestor, Conn., sirgo 12 savaičių _
A. KVETKAUSKAS, 207 kp., Manchestor, Conn., sirgo 3 sav. 5 d.__ 
Z. SILKAUSKIEN®, 207 kp., Manchestor, Conn., sirgo 1 sav. 2 d... 
E. ZORSKIENffi, 207 kp., Manchestor, Conn., sirgo 12 savaičių ___
K, KAMIČAITIS, 284 kp., Gary, Iud., sirgo 10 saiv. 1 d. ___________

MOTUZAS, 290 kp., Rumford, Mo., sirgo 12 savaičių ___________
TU TU S, 299 kp., Rumford, Mo., sirgo 7 savaites ----------,-----------

_ _$2,011.14
$118,583.05

j.
s.

„ $42.00
51.00 

.. 107.25 
— 16.26 

170.00
55.00
46.00
5.01

81.00
85.52
40.38
30.21

Viso ........................................ ..
Nuo pradžios Olųmetų bendrai viso

...4738.68
-42142OT

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” tuP 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. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtomis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

>0

*

IŠfiJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta H. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

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

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveiksLaU. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
So.

Kaina tik 75 centaL 
šiuo adresu:

5 636 East Broadvvay Boston 27, Mass. |

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 Jdomiauvas 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.

NAUJIENOS spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos ’ 

' skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.
NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 

metams, $6.00 — 'pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14XX) metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje -

Orderi t*
$13.00 metams, $7.00 —- pusei metų. 

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money
klu adresu:

NAUJIENOS
1739 Soutb Hahted Street. Chicaga 8.
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