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KORĖJOJE ĮVYKUSIOS RIAUŠĖS 
KELIA NERIMASTĮ

Įvykiai Korėjoje Vakaruose Padarė 
Slėgantį Įspūdį. Prancūzijos Prezi

dento De Gaulle Kelionė
Pietų Korėjoje įvykusios riaušės sunkiai sukrėtė 

vietos politinę būklę. Prezidentas Synginau Rliee, ne
seniai perrinktas dar vienai kadencijai, prasidėjus ne
ramumams buvo griežtas ir turėjo nusistatymą sng'iuž- 
dinti sau piešingus savo šalies sluoksnius, kad jie pa
klustų jo valiai ir nesipriešintu jo vedamai politikai. 
O tuo tarpu opozicija prezidentui Rhee, prasidėjus 
reikštis studentų demonstarcijomis ilgainiui išsiliejo į 
gatvių kovas, policijai panaudojus šaudmenis tiek pa
didėjo, kad paskutiniu laiku buvo pernelyg didelis skai
čius kruvinų aukų.

Beatodairine prezidento Rliee laikysena ir .neboji
mas politinių reikalavimų, kuriuos iškėlė opozicija, su
darė nepaprastai sunkią padėtį Pietų Korėjoje. Blo
giausia, kad šie įvykiai užsieniuose, ypatingai Ameriko
je padare labai neigiamą įspūdį. Iš spaudos ir net di
plomatinių sluoksnių pasipylė griežčiausi Rliee kaltini
mai ir pasmerkimas jo politikos.

Pagaliau prezidentui Rhee padaryti įsakmus pa
tarimai iš Vakarų Valstybių—įvykdyti plačias politines 
reformas ir suteikti daugiau demokratinių laisvių pi
liečiams. Riaušių metu iškvlo reikalavimai, kad iš nau- 
jo butų paskelbti prezidento rinkimai.

Pietų Korėjos .neramumai laikomi dideliu smūgiu 
vakarų pastangoms išlaikyti demokratinę santvarką ir 
sustiprinti jėgas kovoje su komunistine įtaka. Syng- 
man Rliee kaltinamas tuo, kad laikydamas save auti ko- •/
munistu savo veiksniais tiems patiems komunistams pa
gelbsti sustiprėti, nes jo režimas teikia medžiagą ko
munistinei propagandai.

J^ietų Korėjos tam tikrose srityse buvo paskelbta 
karo padėtis, bet neramumai vis tiek nesibaigė.

Valstybės sekretorius Her- 
teris net esąs rekomendavęs 
prezidentui Eisenhoweriui da
bartinėmis aplinkybėmis nesi
lankyti Pietų Korėjoje, kai jis 
šią vasarą iš Sovietų Sąjun
gos grįždamas, buvo planavęs 
nuvykti į šią nuo komunisti
nės Kinijos agresijos apgintą 
šalį.

Tokie yra kaltinimai daro
mi prezidento Rhee valdžiai. 
Bet greta to, nereikia už
miršti, kad be paties Pietų 
Korėjos prezidento Rhee kal
tės ir šio režimo, politinių 
klaidų padarytų, žymia dali
mi riaušių sukėlimu pasirūpi
no iš Šiaurės Korėjos infil
truoti komunistiniai agentai, 
kurstydami gatvių demons
tracijas ir gilindami esamą 
nepasitenkimą valdžios dar
bais. Apie tai praneša dauge
lis korespondentų, nurodyda
mi komunistinių agentų pla
čiai organizuotą ardomąją 
veiklą. Tai patvirtina piktas 
komunistinės spaudos džiaug
smas dėl Korėjos nelaimingų 
įvykių.
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Prancūzijos prezidentas
De Gaulle iš Kanados 
atvyko į Washingtoną

Prancūzijos prezidentas
Kana- 
metu 

klausi-

De
Gaulle, lankydamasis 
doje, vieno priėmimo 
aktuliais politiniais 
mais pareiškė savo nuomonę:

Prezidento De Gaulle nuo*-

mone didžiųjų valstybių gal
vų busimoji konferencija ne
galėsianti dabar išspręsti Ber
lyno klausimo, nes šiandieni
nės sąlygos nesančios palan
kios. Šis klausimas be abejo
nės bus svarstomas, bet tik 
tuo tikslu, kad palengvinti 
dabar esančius tarpvalstybi
nius santykius.

De Gaulle savo kelionę 
apibudino, kaipo pastangą 
kruopščiai pasirengti keturių 
didžiųjų susitikimui. Pirmiau
sia jo tikslas painformuoti 
sąjungininkus apie jo pasita
rimus su Chruščevu ir Mac- 
millanu, o taip pat suartinti 
savo nusistatymus su Ameri
kos politikos vadovais.

De Gaulle paskutinį kartą 
lankėsi Amerikoje 1945 me
tais. Jis sutinkamas palan
kiai ir laikomas Prancūzijos 
nuotaikų reiškėju. Preziden
tas aplankys ne tik Washing- 
toną, New Yorką, bet ir San 
Francisco ir New Oreleaną. 
Atgal į Eurpą jis grįžta per 
prancūziškąją West India.

Prezidento Eisenhovverio su
sitikimas su De Gaulle laiko
mas labai svarbiu, kadangi 
pastarasis turi labiausia pas- 
tovius nusistatymus su komu
nistiniu pasauliu ir tie nusis
tatymai dažnokai nesutampa 
su kitų, o labiausia anglų 
pasinešimu palankiai kalbėtis 
su Chruščevu. Paskutinėmis

savaitėmis Chruščevo atnau
jino grasinimus vakarų pa
sauliui dėl Vokietijos apla
mai ir dėl Berlyno klausimo 
ypatingai, kas sukelia naują 
susirūpinimą.

Piety Afrikoje sugniuž- 
dinfas juodyjy pasiprie
šinimas valdžiai

Pietų Afrikos vyriausybės 
beatodairinės priemonės, at
rodo, kad palaužia vietinių gy
ventojų valią ir jų dauguma 
po paskelbimo visuotino strei
ko buvo priversta grįžti į 
darbą. Bet neramumai dar 
nenutilo, nes pranešama apie 
šimtus naujai suimtųjų ir 
apie naujai įvykstančias de
monstracijas gatvėse.

Piliečių teisių įstatymas 
pasiųstas į Baltuosius 
Bumus

Atstovų Rūmai priėmė pi
liečių teisių saugojimo įstaty
mą, kuris persiųstas į Bal
tuosius Rumus. šis įstatymas 
tarp kitko turi tikslo apsau
goti negrų balsavimo teises 
pietinėse valstijose. Pagal šį 
įstatymą numatomi inspekto
riai, kurie rinkimų laikotar
piu prižiūrės 'balsuotojų re
gistraciją. Tai bus didelis pa
lengvinimas negrams daly
vauti 'balsavimuose ir kiek
vienu atveju, kai kuris nors 
iš spalvuotų piliečių Yebus 
užregistruotas rinkimų sąra
šuose, jie lengviau galės savo 
teises apginti, paduodami ati
tinkamus skundus.

Per vieną savaitę iš 
komunistinio sektoriaus 
į Vakarą Berlyną 
atbėgo 5,900

Komunistine Rytų Berlyno 
policija staiga pasirodė vaka
rų Berlyno sektoriuje ir mė
gino kontroliuoti piliečius, 
kurie požeminiu traukiniu bu
vo atvykę į vakarus. Bet pa
sirodžius sustiprintiems vaka
rų Berlyno policijos būriams, 
komunistų policija pasišalino. 
Tai paaiškinama tuo, kad pa
skutiniu metu į vakarus iš 
komunistinio sektoriaus per
bėgo net 5,900 žmonių. Paly
ginus su praeitų metų tokiu 
pat laikotarpiu perbėgėlių 
skaičius padidėjo net du kar
tus. Daugiausia perbėgėlių 
tarpe dabar yra ūkininkai, 
kurie bėga nuo sustiprintai 
vykdomos kolektyvizacijos ir 
naujos bangos teroro, kuris 
dabar pasireiškė rytų .Vokie
tijoje. Kalbama, kad didelis 
skaičius pabėgėlių privertė 
komunistus palengvinti perse
kiojimus ir laikinai esanti su
stabdyta mažų įmonių nacio
nalizacija.

Vogė Lietuvos skardą ir 
vežė į Ukrainą. — Vilniaus 
liaudies teismas nubaudė gru
pę asmenų, kurie vogdavo 
skardą iš Lietuvos įmonių ir 
veždavo ją parduoti į Ukrai
ną. M. Balakirevas nubaustas 
10 metų laisvės atėmimo, 
konfiskuojant turtą, kiti trys 
mažesnėmis bausmėmis.

Tarėsi Pabaltijo Valstybių Atstovai
įteikė Notą Valstybės Sekretoriui Herteriui

——< R. I ■ ——■■■«

Lietuvos atstovas Juozas 
Rajeckas, Estijos — Johan- 
nes Kaiv, Latvijos — Ar- 
nolds Spekke, Latvijos pa
siuntinybės patarėjui Anatol 
Dinbergs dalyvaujant, turėjo 
pasitarimą Latvijos pasiunti
nybėje, balandžio mėn. 18 die
ną, suminėtas valstybes lie
čiančiais bendrais reikalais.

Sekančią, balandžio mėn. 
19 dieną, visi trys Baltijos 
valstybių atstovai buvo pri
imti p. Valstybės Sekreto
riaus, Christian A. Herter. 
Ta proga Baltijos valstybių 
atstovų spaudai duotas se
kančio turinio komunikatas:

“In eonneetion with the 
forthcoming summit confe- 
rence, Estonia, Latvia and 
Lithuania follow with hope 
and anxiety the efforts of 
the great povvers, and await 
a peace based on justice and

the respected right of each 
nation to determine its own 
form of gevernment based on 
the will of the majority of 
its people.

“It is in this hope that 
the diplomatic representatives 
of Estonia, Latvia and Lithu
ania drew up and personally 
delivered an appropriate note 
to the Secretary of Statė. 
They also availed themselves 
of the opportunity to thank 
the United Statės Govern- 
ment, through the Secretary, 
for the continued non-recog- 
nition of the forcible incor- 
poration of the three Baltic 
Statės into the Soviet Union, 
as well as to express to the 
Secretary, on bchalf of their 
enslaved peoples, their gra- 
titude to the people of the 
United Statės for their mo- 
ral support of the Baltic 
cause”.

Ką Prancūzą Žurnalistas Matė Vilniuje

Elta rašo, ką prancūzų 
žurnalistas D. Ribemonas ma
tė Vilniuje šių metų kovo mė
nesį lankydamasis Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvos sostinė
je Vilniuje.

Vilniuje esą mažai matyti 
privačių auto mašinų, jomis 
važinėja daugiausia pareigū
nai. Troleibusai perpildyti, 
tad dauguma eina pėsčiomis. 
Žiemos metu gyventojai savo 
aprėdu siekia šilumos, ne ele
gancijos. Moterys daugiausia 
su skepetėlėmis. Daugumas 
nešioja batus. Judėjimas gat
vėse žiemą čia yra gyvesnis, 
negu Maskvoje. Krautuvėse 
pirkėjų daug. Lyginant su 
Maskva, vitrinų dekoracijos 
Vilniuje kiek skoningesnės.

Atrodą, rašo prancūzų žur
nalistas, kad lietuviai, pergy
venę savo istorijoje įjau ne' 
vieną vergiją, sugeba ir eina 
sovietiniam režimui kiek ga
lint prisitaikyti. Tačiau taip 
tik atrodą. Įvairios žymės ro
do, kad lietuvių tautiškumas 
nėra miręs. Obalsiai prie kai 
kurių mokyklų sienų raginą 
mokinius už vis daugiau my
lėti gimtąjį kraštą.

Žurnalistas toliau mini kai 
kurias rusinimo žymes, ku
rios esančios Vilniuje pana
šios, kaip ir Rygoje: Dvikal
biai gatvių pavadinimai, ru
siški pareigūnai, sovietiniai 
kariai ir dar kai kas. Pri
vengdami rusiškų laikraščių, 
kai kurie lietuviai noriau 
skaito Lenkijos spaudą, kiek 
jos ateina. Bibliotekose ir 
ypač antikvariatuose grobs
tomos Vakarų literatūros 
knygos.

Komunistams IJetuvoj nepa
vykę likviduoti bažnytinį gy
venimą. Šventadieniais esan
čios pilnos tiek katalikų, tiek 
protestantų, tiek stačiatikių 
'bažnyčios. Procesijų metu 
matyti, kad gatvėse klupo ir 
vyrai ir moterys.

Vilniečiai iš seno mėgsta

lankyti kavines. Tirščiausiai 
lankytojų esą “Neringos” ka
vinėje, ypač po to, kai “Iz- 
vestija” kritikavo tos kavi
nės dekoracijas, kurios esan
čios perdaug liuksusinės. “Di
dysis brolis yra pavydus”, 
juokauja vilniečiai. Lietuviai 
iš viso nepasiduodą slavisškai 
melancholijai, juk lietuviai ir 
etnologiškai nesą slavai.

Lietuvoj net partijos funk
cionieriai jaučią nepasitenki
nimą atvykusių į Lietuvą par 
reigunų elgesiu ir tą nepasi
tenkinimą kartais parodo net 
atvirai. Kaip ir kituose oku
puotuose kraštuose, taip ir 
Lietuvoje stengiamasi nepa
geidaujamus sovietinius parė
dymus kiek galint apeiti. Net 
komunistinėje spaudoje at- 
sispinti daugybė sovietinio re
žimo trukumų ir klaidų.

Deportacijų grėsmė nėra 
dingusi. Tačiau gyventojai, 
nors ir priversti režimui pri
sitaikyti ir dažnas net į par
tiją įsirašyti, stengiasi išlai
kyti savo tautinius įsitikini
mus ir būna, kad net partie
čių šeimos nariai — platina 
a n t i komunistinę pogrindžio 
spaudą. Kasnakt klausomasi 
laisvojo pasaulio radijo tran
sliacijų ir kitą dieną svarbes
nės žinios paplinta ir tarp tų 
kurie radijo nesiklauso.

Kolchozinimas ir rusinimas 
lietuvių ypač nemėgstami. Ne
są nuostabu, kad tos komu
nistų pastangos kartais tie
siog sabotuojamos. Prancūzų 
žurnalisto teigimu, Lietuvos 
miškuose dar ir dabar esą 
partizanų.

Užsieniečiams Vilniuje lan
kytis leista tik nuo pereitųjų 
metų. Sovietinės įstaigos ro
džiusios norą miestui duoti 
naujų statybų vaizdą, tačiau 
pirmenybė ilgą laiką buvo 
teikiama pramoninei, o ne gy
venamųjų namų statyboms, 
kuriomis tik pastarais laikais 
imta daugiau rūpintis.

Vajus Tęsis du Mėnesius: Nuo Gegužės 
11ki Liepos 1 Dienos

Prirašyti prie Susivienijimo naują apli- 
kantą gali kiekvienas SLA narys. Visiems už 
narių prirašymą bus mokama atlyginimas, 
duodama prizai, nemokamos atostogos SLA 
Vasarnamyje, Atlantic City, N. J. ir dar kiek
vienas turės galimumą laimėti stambias pinigi
nes dovanas

Šiame Tėvynės numeryje skelbiama SLA Deimantinio va
jaus pakartojimas dar dedesniu mastu ir žymiomis lengvato
mis. Ypatingai ir didelis dėmesys skiriamas seniesiems SLA 
nariams. Vajaus komisija, vertindama SLA veikėjų ir narių 
nuopelnus organizacijai ir tikėdamosi sulaukti jų dar dides
nės paramos šiame svarbiame vajuje, nutarė mokėti nariams 
atlyginimą už aplikantų prirašymą, duoti stambius prizus, 
dovanas ir padaryti nariams piniginius laimėsimus.

Vajus kartojamas ne tik su visomis lengvatomis, bet jis 
dar daugiau praplečiamas. Šiame vajuje ir suaugusieji ne tik 
vaikai ir jaunuoliai, gali gauti mažomis duoklėmis terminuo
tą apdraudą dešimčiai metų.

Šiame dviejų mėnesių vajuje, kuris prasideda gegužės 1 
ir tęsis iki liepos 1 dienos, gali gauti:

1) Visi SIJA nariai gali gauti dar vieną apdraudą, kaip 
pridėtinę prie turimos apdraudos. Ji yra terminuota ir duo
dama dešimčiai mėty iki .$2,OOO.OO. Apdrauda visada gali bū
ti pakeista kita arba praėjus dešimčiai metų vėl pratęsta.

Duoklės už terminuotą apdraudą yra mažos. Jos pri
klauso nuo nario amžiaus ir sumos.

Šią terminuotą apdraudą gali gauti ir nauji nariai nuo 
16 metų amžiaus tomis pačiomis sąlygomis. Užsirašant už
tenka tik užpildyti ir pasirašyti aplikaciją. Tikrinti sveikatos 
nereikia.

2) Vaikai nuo> gimimo dienos iki 16 metų amžiaus gali 
gauti $2,000.00 apdraudos, mokant už kiekvieną tūkstantį po 
25 centus mėnesinių duoklių, nežiūrint nario amžiaus.

3) Jaunuoliai nuo 16 iki 25 metų amžiaus gali gauti iki 
$2,000.00 apdraudos, mokant po 25 centus mėnesinių duoklių 
ir po 17 centų narystei palaikyti, nežiūrint nario amžiaus.

4) Kartu kviečiame prirašyti vaikus ir suaugusius į visus 
reguliarios apdįraudos skyrius. Prirašant vajaus metu vi
siems yra taikomos lengvatos — nereikia mokėti įstojamojo 
mokesčio.

PRIRAŠANTIEJI NARIUS GAUS ATLYGINIMĄ 
IR GALĖS LAIMĖTI STAMBIAS DOVANAS

Kiekvienam už nario prirašymą bus mokamas atiyginimas. 
Be to, suteikiama graži proga gauti kitas vertingas dovanas, 
prizus ir galimybė laimėti stambias sumas, būtent:

1) Kas šiame vajuje prirašys narį, tam bus sumokėta at
lyginimas — vienas trečdalis prirašyto nario metinių duoklių.

2) Vajaus metu daugiausiai prirašiusiems narių ir atsiun- 
tusiems nemažiau, kaip 75 aplikacijas, bus išmokėti piniginiai
prizai:

Pirmas prizas ___________________  $100.00
Antras prizas ____________________  $75.00
Trečias prizas ____________________  $50.00
Ketvirtas prizas __________________  $35.00
Penktas prizas______________________ $25.00

3) Jei prirašytų narių mėnesinės duoklės sudarys nema
žiau kaip $40.00 sumą, tai kiekvienas galės gauti papildomą 
dovaną — nemokamai vienos savaites atostogos SLA vasar
namyje Atlantic City, N. J.

4) Kiekvienas, kuris prirašys šio vajaus nietu bent vieną 
naują narį, dalyvaus stambių piniginių sumų laimėjimuose, ku
ris bus atliktas Deimantinio Seimo metu Pittsburgh, Pa.

PRIRAŠYTI PRIE SLA GALI KIEKVIENAS NARYS

Vajaus geresniam sėkmingumui yra reikalinga visų na
rių pagalba. Todėl visi Susivienijimo nariai yra kviečiami ir 
prašomi įsijungti į vajaus talką ir prisidėti prie narių prirašy
mo. Tuo tikslu kiekvienam nariui suteikiama teisė prirašinė
ti aplikantus ir tam reikalui nariams siunčiama reikalinga me
džiaga.

Vajaus Komisija, siekdama kiek galint prasmingiau pasi
tarnauti Susivienijimui, artėjančiam į 75 metų gyvavimo su
kaktį, kreipiasi į SLA kuopų valdybas, organizatorius, veikė
jus ir visus 'narius, kviesdama prisidėti prie nauju narių pri
rašymo. Tik bendru darbu padidinsime Susivienijimo gretas 
ir sėkmingiau atliksime darbus lietuvybės ir narių naudai.

Tad visi į vajaus talką su tikslu daugiau pasitarnauti savo 
organizacijai, minint jai Deimantinę Sukaktį.
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MUSŲ REIKALAI

Išsiuntinėti laiškai kuopų 
finansų sekretoriams

Artėjant Susivienijimo 51 
seimui, kuriame bus atžymė
ta organizacijos 75 metų gy
vavimo sukaktis ir pagerbti 
ilgamečiai veikėjai, Susivieni
jimo sekretorius dr. M. J. Vi
nikas išsiuntinėjo visų kuo
pų sekretoriams laiškus, pra
šydamas juos pranešti užsi
tarnavusių veikėjų vardus, 
pavardes visų tų narių, kurie 
yra išbuvę kuopos valdyboje 
20 metų ar daugiau, ir kurie 
iki šiol nėra gavę Susivieniji
mo Auksinio Ženklelio ir da
lyvaus busimam seime.

Todėl patenkinkite centri
nio sekretoriaus prašymą, su
rašykite tų valdybos narių 
vardus, kurie vienose ar kito
se kuopos pareigose yra išbu
vę daugiau 20 metų ir dar nė
ra gavę aukščiau paminėto 
ženklelio, ir prisiųskite cent- 
ran ne vėliau birželio 15 
nos.
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Išsiuntinėti mandatai 
dėl busimo seimo delegatų

Susivienijimo sekret orius 
praeitą savaitę išsiuntė visų 
kuopų finansų sekretoriams 
mandatus busimo seimo de
legatams ir informacinį 
ką, kuriame nurodoma 
kokio skaičiaus narių 
delegatų galima rinkti,
delegatai turi būti renkami ir 
kaip turi būti užpildyti man
datai. Delegatų rinkimas turi 
būti atliktas 30 dienų prieš 
seimą. Delegatas skaitomas 
išrinktu tik tada, jeigu jis 
gauna daugiau kaip pusę visų 
balsavime dalyvavusių balsų.

Jeigu dėl neteisingo sekre
toriaus adreso ar kitokios 
priežasties sekretorius negau
tų aukščiau paminėtų siunti
nių, tai ilgai nelaukę praneš
kite centrui, o jie bus pasiųs
ti antru katu.

o—
Visos kuopos turėtų būti 
atstovaujamos

Busimas Susivienijimo sei
mas bus reikšmingas tuomi, 
jame bus atžymėta organiza
cijos gyvavimo 75 metų su
kaktis, todėl jame privalėtų 
būti atstovaujamos visos kuo
pos, nežiūrint jų narių skai
čiaus. Jeigu kurios kuopos, 
kaip mes anksčiau rašėme, 
neturi ižduose pinigų delegatų 
kelionėms ir kitoms išlaiko- 
doms apmokėti, tai dar yra 
laiko suruošti vienokio ar kū 
tokio pobūdžio parengimą lė
šų sukėlimui, tik reikia gerų 
norų ir pasišventimo darbui.

Kai kurios kuopos tam tik
slui jau ruošia išvykas į ty
rą orą ir tikisi iš išvykų tu
rėti nemažai pelno ir papil
dyti iždus. Taip galėtų pada- [ 
ryti visos kuopos, ypač tos, Į 
kurių ižduose nėra lėšų de- J

CHICAGO, ILL. — Balan
džio 8 dieną, 7-tą valandą va
kare, Hollywood didelėje sa
lėje gausiai kuopos narėms 
susirinkus, pir-kė H. Čižaus- 
kienė pravedė susirinkimą, 

Į kuriame buvo aptarta svar
besni organizacijos reikalai, 
išklausytas ir priimtas buvu
sio žaidimo vakarėlio prane
šimas su geru pasisekimu, už 
kurį pirmininkė varde kuopos 
pakartojo gilų dėkingumą vi
soms narėms už vertingas do
vanas, pasidarbavimą ir vi
siems už atsilankymą ir nuo
širdų parėmimą.

Organizatorė K. Katkevičie- 
I nė pranešė, kad šiame lai

kotarpį kuopon įsirašė: L. 
Žembulys, B. Yanas, P. Yanas, 

I J. Bernadišienė, A. Underie- 
Į nė, J. Deksnienė ir nuo 2-jų 

iki 12-kos metų 20 jaunuo- 
I lių, būtent: Austin 1, Bugare- 

vičius 4, Underis 4, Bemadi- 
šius 2, Pivoris 2, Jazavitas 1, 
Andriulis 1, Senulis 1, Pabar- 
čius 1-nas. Pranešimas su ap
lodismentais priimtas.

Pranešta, kad narė Akvilė 
Jodžiunas dar yra serganti ir 
Ona Plukas sunkiai susirgusi, 
randasi ligoninėje. Ligonėms 
išreikšta užuojauta ir linkėji
mai greito sveikatos grįžimo, 
paskirta lankytojos.

Baigus susirinkimą visos 
narės pakviestos dalyvauti 
naujų narių pagerbime.
Naujų

Dar 
rių ir 
pažinus, 
kienė visus pakvietė prie pui
kiai paruoštų stalų.
Naujų narių stalas lyg 
rožių darželis

Labai malonų 
specialiai gražiai 
stalas, prie kurio 
donų rožių korsažais papuo
štos visos dalyvavusios nau
jos narės: Kristina Austin, 
Anna Ambrozas, Anelė Bov- 
shis, Jadvyga Deksnis, Anta
nina Hornienė, Aldona Gu- 
žauskas, Birutė Jazavitas, 
Bernice Yanas, Stasė Kudir
ka, Saliomija Kiela, Eleonora 
Lukas, Katherine Madenis, 
Petronėlė Mališauskas, Eu
genija Šiurkus, Marija Požar- 
skis, Albina Ramonis, Nata
lija Rakutis.

Jaunuolių stalas
Prie gražiai puošto gėlėmis 

ir įvairiais skanėstais 
linksmais berupestingai 
štavo naujieji kuopos 
nuoliai nariai: Dajana 
vija Kudirkaitės; 
Monika ir Charles.
Patricija Yanas, 
Jazavitas, Vytautas Ramonis.
Programa

Po skanios vakarienės pir
mininkė pakvietė p. O. Bie- 
žienę vesti programą. P. Bie- 
žienė visus pasveikinus pa
prašė kuopos organizatorę 
K. Katkevičienę tarti keletą 
žodžių. K. Katkevičienė nuo
širdžiai sveikino visus susi- 
rinkisius džiaugdamosi ir šil
tais žodžiais įvertindama visų, 
ypatingai nekuriu net ir su 
savo vaikeliais atėjusių į šią 
garbingą lietuvių organizaci
ją, dėkodama jau apėjusioms 
įsijungti į organizacijos dar
bus ir valdybos narių parei
gas, tai Kristina Austin, Bi
rutė Jazavitas, Eugenija Šiur
kus ir Stasė Kudirka.

v —

Narių įvezdinimas 
pribuvus daugiau 

svečių ir visiems susi- 
pirmininkė Čižaus-

na-

darėįspudį 
paruoštas 

sėdėjo rau-

stalo 
kryk- 

jau- 
ir Sil

Kristina, 
Austin, 

Džimukas

legatų kelionėms ir kitoms su 
seimu susijusioms išlaidoms 
apmokėti.

Pagalvokite apie tai ir pra
dėkite darbą, 
kinti papildę

o busite paten- 
kuopų iždus.

Pakviestas kalbėti centro 
daktaras kvotėjas dr. S. Bie- 
žis sveikindamas susirinku
sias džiaugėsi kuopos narių 
darbštumu, gražiu tarpusaviu 
susiklausimu, giliai vertinda
mas kaipo vieną reto pajėgu
mo SLA kuopą nuoširdžiai 
dirbančią ne tik organizacijos 
gerovei, bet ir stipriai įsi
jungusią kultūros ir labdaros 
darbams. Reiškė pagarbą kp. 
valdybai: pirmininkei Čižaus- 
kienei, vice pirm. Senulienei, 
prlot. sekr. Jazavitienei, fin. 
sekr.-iždininkei Austin, iždo 
globėjoms K. Jakubkienei ir 
E, Šiurkienei ir organizatorei 
K. Katkevičienei, kurios ne
palaužiama energija kiekvie
ną metą atveda SLA nemaža 
narių. Taipgi plačiai apibudi
no SLA stiprų finansinį stovį, 
kuriuomi narių sutaupos yra 
užtikrintos.

Toliau sekė musų mylimos 
viešnios Josefinos Milerytės 
puikiai išpildytos lietuviškos 
dainos ekompanuojant gerb. 
poniai Michel. Abi menininkės 
buvo apdovanotos gražiais 
gėlių korsažais ir gausiais ap
lodismentais.

Kuopos naujos narės jau
nuolės Dajana Kudirka ir 
Kristina Austin labai gražiai 
padainavo kelias lietuvių liau
dies daineles ir pašoko liau
dies šokius. Susirinkusieji ne
paprastai gėrėjosi, kad Ame- 
rikoje gimusi trečioji lietuvių 
karta dar neišsižada savo tė
vų, senelių kalbos, dainų, šo
kių ir tautos tradicijų. Tai 
nuopelnai senosios kartos!

Narių gimtadieniai
Po meninės programos, pa

gal kuopos tradicijas pirmi
ninkė iššaukė visų narių ba
landžio mėnesį gimusių var
dus, tačiau pasirodė tik sa
kančios: Anna Ambrozas, Ju
zefą Gulbinienė, Irena Nar
butienė, Saliomėja Alvikienė, 
Bernice Yanas, Natalija Ra
kutis. Jom išreikšta širdingų 
linkėjimų ir sudainuota Il
giausių Metų.

Baigiant šį gražų pobūvį 
p. Čižauskienė nuoširdžiai pa
dėkojo visiems programo da
lyviams, trumpai apibudino 
kuopos atliktus žymius kul
tūros ir labdaros darbus, pra
šė nares dažnai lankytis į 
kuopos susirinkimus ir nenu
tolti nuo organizacijos už
brėžtų ateičiai darbų, širdin
gai dėkojo komisijos narėms, 
šį pobūvį surengusioms ir vai
šes aukavusioms: P. Senulie
nei, J. Gulbinienei, A. Ručin
skienei, E. Mockienei, B. Ja
zavitienei, K. Austin, K. Kat
kevičienė, B. Yanas; E. Mar- 
kunienei ir K. Jakubkienei; į 
pobūvį vaišes atnesiusioms: 
A. Ambrozas, O. Svagdis, 
Bovshis, M. Leppienė, 
Petraitienė, Sofija Garad, 
Visackienė, V. Visackaitė,
ir K. Mankus, I. Norbut, 
ir pasidarbavusioms Aldona 
Olis, M. Baronienė, P. Mali
šauskas ir visoms bei visiems 
už atsilankymą.

Visos ir visi gausioms 
tutėma ir nuoširdžiais 
džiais dėkojo pirmininkei
žauskienei už jos nuoširdžias 
pastangas ir svetingumą šia
me pobūvį.

Visi skirstėsi linksmoj nuo
taikoj išsinešdami malonių 
prisiminimų. Dalyvė.

A. 
J. 
J. 
V.

ka- 
žo- 
Či-

Philadelphia, Pa.

Svarbus Susivienijimo 135 
Kuopos Susirinkimas

Šiuom yra pranešama SLA 
135 kuopos nariams, kad mu
sų kuopos sekamas susirinki
mas įvyks šių metų gegužės

mėn. 1 dieną.
Visi kuopos nariai ir narės 

kviečiami šiame susirinkime 
skaitlingai dalyvauti, nes bus 
renkami delegatai į SLA sei
mą, kuris įvyks šią vasarą 
Pittsburghe.

Kaip matote, susirinkimas 
yra svarbus, tad jūsų daly
vavimas prisidės prie SLA 
veikimo, todėl gegužės mėn. 
1 dieną visi susirinkime Lie
tuvių Muzikaliam Klube ant 
Allegheny Avenue ir TiJton 
gatvių.

Gust. Palaitts,
SLA 135 kuopos sekr.

Manchester, Conn.

SLA 207 Kuopos Bingo
Buvo Sėkmingas

galioną pieno, Elzbieta 
svarus 

Ona Padalskienė —

kavos svarą ir

Susivienijimo 207 kuopa bu
vo surengus bingo, kuris vi
sais atžvilgiais gerai pavyko, 
kuopai liko pusėtinai pelno. 
Surengimo bingo komisija bu
vo : Zuzaza Žutautienė, Ona 
Barth-Burkauskienė, ir Ona 
Lemezienė. Virtuvėj darbavo
si Z. Žutautienė ir Ona Barth- 
Burkauskienė. Bingo tvarkė 
Ona Lemežienė ir Jonas Sele.

Bilietų daugiausia išparda
vė pirma Zuzana Žutautienė, 
antra iš eilės Ona Kaminskas 
ir Jonas Sele. Valgonų daik
tų su dovanojo: Z. Žutautie
nė
Arlukevičienė — 2 
kavos, 
pyragą, Marijona Kvetkaus- 
kienė — didelę duoną namie 
iškeptą, Salomėja Strugienė— 
pyragą, Ona Barth-Burkaus
kienė — pyragą, Margarieta 
Zorskiutė 
pyragą.

Dėl bingo laimėjimo dova
nas davė: Z.1; Žutautienė 2, 
Julė Birutienė 2, Ona Lema- 
žienė 1, Barbora Čemerkienė 
1, Ona 
1. Pinigais po $1.00: Ona 
Roman-Ramanauskienė, Ona 
Yakaitienė, Antanas Kleiza, 
ir J. Mažeika. Jonas Sele bu
telį vyno padovanojo, Ona 
Kaminskienė — mekstinuką 
dėl specialės dovanos.

Jeigu kieno vardas čia bus 
nepaminėtas, atleiskite, nes 
kada dovanos buvo priima
mos, aš buvau ant valandžiu
kės prasišalinęs.

SLA 207 kuopos valdyba 
dėkąja visiems nariams, ku
rie prisidėjo su davonomis, 
taipgi dėkoja visiems daly
viams, kurie atsilankė į mu
sų parengimą.

Aš ir nuo savęs dėkoju vi
siems.

Barth/iBurkauskienė 
po

A. Biretta.

Wilkes Barre, Pa

SLA 115 Kuopos Susirinki
mas ir Delegatų Rinkimas 

j Seimą

SLA 115 kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, gegu
žės 8 dieną, 1:30 valandą po 
pietų, Lenkų Veteranų Name, 
287 E. Market Street. Apkal
bėjus kuopos reikalus bus de
legatų ringimas į SLA. Seimą. 
7-ta apskritis delegatams mo
kės po $10.00 kiekvienam.

Šis bus paskutinis susirin
kimas, nes kuopa per vasarą 
susirinkimų nelaiko. Po vasa
ros atostogų susirinkimai bus 
laikomi, kaip ir dabar, kas 
antrą sekmadienį Lenkų Ve
teranų name, 287 E. Market 
Stireet. Pirmas susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 11 
dieną.

Tad prašome visus daly
vauti šiame susirinkime.

Kadangi per vasarą susi
rinkimų nebus, tad nariai yra 
prašomi duokles atnešti pas , 
sekretorių, 395 6o. Empire St. i 

Adomas Miliatlskas,
SLA 115 kuopos fin. sekr. I

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos Skyrius

/

I

Sį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYdO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMJNIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCUONO M. D.

Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois

Mažakraujingumas
(Tęsinys)

KAT KURTOS ANEMIJOS RŪSYS

Anemia atsirandanti. dėl STAI
GAUS NETEKIMO didesnio kraujo 
kiekio — dėl kraujo indų staigaus suža
lojimo arba didelės kraujojaučios skran
džio žaizdos.

Anemia' susidaranti dėl ilgesnio 
nors nedidelio kraujavimo—-pavyzdžiui 
dėl skrandžio nors nedidelės žaizdos 
kraujavimo, kraujavimo iš moters gim
dymo organų, kraujavimo iš hemororvi- 
dų.

Anemijos susidarančios dėl kraujo 
raudonųjų kūnelių — erytrocitų nyki
mo, vadinamos medicinos moksle hemo- 
lytinės anemijos.

Anemijos susidarančios dėl pamažė
jus! os kraujo gamybos.

Prie šios rūšies anemijos priklauso 
ir vadinamoji piktybinė anemija', ar pik
tybinis mažkraujingumas, a p r a š y t a 

I Biermero ir A didi šono, medicinoje vadi
nama ANEMIA PERNICIOSA. x 

Piktybinė anemija yra chroninė ane
mija pasireiškianti stoka druskos rakš
ties skrandžio sunkoje ir specifiniais 
reiškiniais nervų sistemoje. Ta liga daž
niausiai pasireiškia baltosios rasės žmo
nėse po 50 metų amžiaus.

Jeigu skrandžio sunkoje pas ligonį pa
sireiškia nuolatinis trukumas vadinamo 
intrinsic factor, kuris pas sveikus žmo
nes normaliai randamas skrandžio sun- 
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Plymouth, Pa

Mirė Jonas Jurčiukonis, 
SLA 6 kuopos Pirmininkas

Šių metų balandžio mėn. 7 
dieną mirė Jonas Jurčiukonis, 
sulaukęs 67 metus amžiaus. 
Velionis /buvo kilęs iš Lietu
vos, Šventežerio rajono. Atva
žiavo į šį miestą prieš pirmą 
pasaulinį karą, dirbo anglių 
kasyklose. Tarnavo Amerikos 
kariuomenėje' ir buvo Pran
cūzijos mūšio laukuose. Jau 
6 metai kai nedirbo, nes 
lių dusulis kankino.

I

Iš artimų giminių liko 
na Uršulė Jurčiukonienė, 
tė ponia Hugick, podukra Mi- 
lušienė ir trys posūniai Anta- 

! nas, Edvardas ir Maynard 
Juškevlčiai. Palaidotas tautiš
kose kapinėse Wyoming, Pa.

įčia gauti laiškai šį mėnesį 
iš Lietuvos nuo Dubisos iš 
kolūkio darbininko. Jis rašo, 
kad praeitą metą turėjo mo
kėti už žemę 60 arų nuomos 
valdžiai šimtą aštuoniasde- 
šimts rublių į metus, o už ga
nyklą karvei ganyti penkioli
ka rublįų, teličias 8 rublius, 
už avį 4 rublius, už stubą ir 
tvartą dar šimtą dvidešimts 
devinls rublius. Bet šiais me
tais, sakoma, bus laisvas mo
kėjimas. Tai bus išskaitoma 
kaip apdrauda gyvulių.

Kolūkio kiekvienas darbi
ninkas turi teisę gauti gania
vą vienai garvei ir avei. Žinot
ina, sumokant už ganiavą.

Rašo iš Ariogalos ir Čekiš
kės apylinkės, jei kas gauna 
skarelę ar vilnonės medžia
gos, tai daugelis teiraujasi 
kur gavo ir ar parduotų. Už 
amerikonišką skarelę babušką 
siūloma iki 175 rublių ir net 
už tinkamą gabalėlį plonos 
medžiagos, kuri tinka padary
ti skarelę siūlo šimtą rublių. 
Aukščiau minėtuose mieste
liuose visai mažai yra tokių 
vietų, kad butų galima gaut 
nusipirkti krautuvėse. Rašo,

v •

ang-

žmo- 
duk-

boje, tai susidaro pagrindinis reiškinys 
prie pi ktybi 11 ės—perui c i osi nes a.n em i j os.

INTRINSIC FACTOR — tas la
bai svarbus elementas normalioje skran
džio sunkoje, sudaromas normalios 
skrandžio gleivinės, veikia Į absorbavimą 
vitamino B 1.2 iš žarnų ir yra laikomas 
kepenyse ir panaudojamas kraujo ga
mybai kaulu smegenyse, kuomet jis yra 
reikalingas. Kraujas gali būti gamina
mas bluznije ir kai kada kepenyse ir net 
inkstuose. Prie piktybinės anemijos 
skrandžio galeivinė ir liežuvio gleivinė• 
paprastai yra atrofiška ir yra chroniško 
gastrito ir enterito reiškiniai, linkę prie 
paaštrėjimu degeneravimasis stuburkau
lio smegenų yra dažnas reiškinys prie 
perniciosinės anemijos. Panaši degene
racija pastebiama periferiniuose .ner
vuose ir skrandžio bei žarnų virškinamo
jo trakto nervų mazguose.

Pradžia piktybinės — perniciolbvės 
anemijos paprastai būna apgaulinga ir 
skastinga. Tos ligos reiškiniai nėra la
bai sunkus iki ta anemijos liga nėra toli 
nuė j usi. A nem i j o s si m ptom ai 
mas, trumpas alsavimas,
nėjęs plakimas yra paprasti reiškiniai.

Pakitėjęs jautrumas rankų ir kojų 
odose yra įprasti tos ligos reiškiniai li
gos pradžioje.

Ligos reiškiniai iš skrandžio ir žar
nų trakto yra: stoka apetito, vertimas 
vemti, vėmimas, viauriavimas ir skaus
mų priepuoliai pilvo ertmėje.

(Bus daugiau)

silpnu-*
širdies padaž-

• ūmi ra 1 . < j.
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kad amerikoniško pamušalo 
medžiaga, vadinama tafata, 
ten būna didelė prašmatnybė.

Pinigų yra tik kolūkių vir
šininkų ir brigadininkų kiše
nėse. Taipgi ir tie turi dau
giau rublių, kurie gauna kas
dien dirbti, tai gyvulių prižiū
rėtojai. Taip abelnai, kaip ra
šo, darbininkai ir darbininkės 
gauna apie du šimtu dienų 
išdirbti, tai gauna pinigais 
apie du rublius už darbadienį 
ir grūdais, kuriuos vadina mi
šiniu, kurie tinka kiaulėms ir 
vištoms. Bet rašo, kad šiais 
metais "turi maisto daug ge
resnio, palyginus su tuo kurį 
gaudavo prieš kelis metus, 
nes daržuose buvo neblogas 
derlius. Gyvuliai padaro mėš
lo, kuriuo įtrešiama žemė 
duoda trigubai daugiau dar
žovių, taipgi sėjama miežių 
savuose daržuose. Tai tokia 
kolūkiečių lietuvių būklė šian
dien Lietuvoje.

J. V. Stanislovaitis.

Chicago, Illinois

SLA 217 KUOPOS 
narių susirinkimas bus š. 
gegužės mėn. 1 
valandą po pietų 
Hali” svetainėje, 
Western Avenue.

m. 
dieną, 2:30 
“Marąuette 

6908 South

Visi kuopos narai kviečiami 
dalyvauti.

Kuopos Valdyba.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje pirmosios apskr i t i e s 
suvažiavimas įvyks šių metų 
gegužės mėnesio 15 dieną, 
sekniadienį, Lith’s Klubo pa
talpose, 215 North Main St., 
Shenandoah, Pa., pirmą va
landą po pietų. Apskrities se
kretorė prašo visas apskrities 
ribosie gyvuojančias kuopas 
išrinkti delegatus ir įpareigoc 
ti juos dalyvauti suvažiavime. 
Patenkinkite sekretorės pra
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šymą, pasiųskite delegatus į 
suvažiavimą.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje septintos apskrities ge- 
gužinė-piknikas įvyks gegužės 
mėn. 15 dieną, Sans Souci 
parke prie didelio stando. Ap
skrities valdyba, kurį ruošia 
gegužinę, prašo visus Susivie
nijimo narius ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
jau dabar pradėt ruoštis prie 
gegužinės ir joje dalyvauti. 
Patenkinkite apskrities valdy
bos prašymą.

—o—
Wilkes Barre, Pa. — Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
115 kuopos metinė tradicinė 
gegužinė įvyks sekmadienį, 
birželio mėn. 12 dieną, vi
siems gerai žinomoj vietoj, 
Sans Souci parke. Rengėjai 
prašo visus vietinius ir apy
linkėse gyvenančius lietuvius 
ir lietuvaites jau dabar pra
dėt ruoštis prie gegužinės ii 
joje1 dalyvauti, tyrame pava
sario ore linksmai laiką pra
leist ir susitikti savo senus 
pažįstamus.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtos apskrities ge
gužinė šiais metais ruošiama 
bendrai su Sandaros antraja 
apskričia. Ji įvyks birželio 19 
dieną Belleview Grove parke, 
Waterbury. Nors gegužinė 
dar toli, bet visi Susivieniji- 
mt nariai ir geros valios lie
tuviai ir lietuvaitės jau dabar 
pradėkite ruoštis prie geguži
nės ir joje dalyvaukite. SLA 
ketvirtos apskrities metinės 
gegužinės visuomet būdavo • 
gausios dalyviais, tai reikia 
tikėtis, kad ir šiais metais 
rengiama gegužinė bus gausi 
dalyviais.

—o—
Akron, Ohio — Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje 198- 
354 kuopos rengiama geguži
nė įvyks liepos mėnesio 3 die
ną, Stanley Lucas sodyboje. 
Rengėjai prašo visus kuopos 
narius ir visus geros valios 
lietuvius ir lietuvaites jau da
bar pradėt ruoštis prie gegu
žinės ir (joje dalyvauti liepos 
3 dieną.

Narių pareiga patiems lan
kyti ir raginti savo draugus 
lankyti SLA kuopų ir apskri
čių išvykas.

✓
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 4-to Bertainio, 1959 Metų

Studentą 
Fųnd 
TtocRe- 
fund 
Unempl.

1800

30000

Sugražinti Mokesčiai

Apdraudos Fondas —4____  $72.45
Ligoje Pašalpos Fondas .... 18.00
Mišrus Fondas _____________ 94

(eigos Spalio, Lapkričio ir Gruodžio Mėn., 1959 m. Viso $43,584.67 $24,740.22 $37,975.56
Lėšų Fondas 10.10

3246-

Kuopa Spalio Lapkričio Gruodžio
1 6062 8543 4534
2 — — — 2721
3 18151 10529 51659
4 2881 5124 1700
5 ------- . — — 10165
6 — — 4256 ------ •
7 17876 13917 17883
8

10
11
12
13
14

17307

6743
45041

2413
16431

16 — _

17 6052
18 10565
22
23
24
25
26
28
29
30
32
33
24
35
36
38
39
40
41
42
43
44
46
48
50
51
52
53
54
56
57
60
62
63
64
66
68
70
72
73
74
75
76
77
78
82
85
86
87
88
89

11308
1260

4815

4412
2138

12914
5203

28462
292980

2232
5321

12808

31522

154
19377

6963
19299

28415

7105 
28170 
18091
1132

1664

18898
3062

2816
42252

2687
947
912

12408

13711
8847

55828
242

5690
2241
9086
1902
9087
1564

3642
9120

11990
2446

37196
3200

2841
8706
2390

23345

6112
2853

5769
10617
89672

23396
4988
3495 

25860 
11108 
18531

5573
20608
6959

49948

1998
4033

27063
11792
62663

3697
4296

154
9369

154
22118
13639

18805
9291
3581

32468
4443

21408
9226

17063
9356
4704

63606

3241 
40151 
16976

1638
2657
1664

1435
12866

11915

19714

1222
3132

16939
7240
2073

4682
3773

77115

44440
3045
1121

2881
28221

90 3832 — 26400
92 2812 2915 2758
95 — 5530 —
97 1983 — —
98 5275 — —

100 6330 — — —.
101 8114 — 9362
102 336 3519 13948
103 — 1404 —
104 8374 7632 14104
105 7583 9179 — —
108 4086 — — —
110 2920 — 5585
112 5446 52 —
113 5432 — — —
115 10895 15723 22008
116 — — 4754
118 673 673 723
119 1188 — «*>
122 15666 6766 6893
123 41059 64881 30750
124 22559 — 12589
125 16474 — — 24220
126 8480 16854 • 19570
Pav. 14765 8889 9438
127 — — 6282
128 9248 — —
129 — — 14503
131 3479 — 5397
134 11931 9993 33864
135 — 12329 29404
136 27719 21622 34002
137 960 — — —
140 2313 — — _
141 2975 1663 1867
142 11634 — 30165
143 — 15582 — —
147 2384 2496 79
149 4560 — — —
150 — — 88968
153 8354 6246 6817
155 7951 4521 2180
157 2663 2283 — —
158 16496 — 12792
169 3161 1538 1199
161 2082 —- — •M. --
164 — — 8617
165 — 4946 — —
166 3019 — — ■ 1601
167 — — — 1839
168 5144 — —. 9303
169 5012 — 2802
173 10338 — 23115
175 2418 —■ — 2013
179 2494 —- — 2202
180 928 — — 928
181 1194 — — — —
185 40735 13695 53420
187 — — 15150 7849
192 11820 9018 25531
196 26602 18716 33699
198 4487 3759 7248

199
200
203
204
206
207
208
210
211
212
214
215
216
217
219
221

' 222
224
226
227
232
233
236
238
242
245
242
245
246
247
254
257
258
259
260
261
262
264
265
267
270
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
284
285
286
293
294
295
297
299
300
301
303
304
305
308
309
310
311
313
315
316
320
321
322
327
328
329
330
331
332
335
336
341

3583

8236
3156
7344
3180
9739

3877
1522 
6966
3414

2476
1764

10416
2930

IŠMOKĖJIMAI SPALIO 
MfiNESĮ, 1959 M.

40578
4255
567

3252 
16376 
19713
4977

950

4336
7739
2337

33913
1089

16899
18107

2662

2763

4681
1168

75059

50 
3125 
1736 
3488

1000

1000

4933
2537

3414
986

1163
17911

3613

1152
1527

7494
3960

3527
17331

6878
5619

44896
3903

13152

17419

9047
5247

13461

4104
23180

36595
4924

68227
592

12401
1088

3651

30491
9769

59422
12003
3548

14847
3548

14847
4219
4937
1746

4690
1168
1352 

17932
6087 

73914 
??

???
4486
8039

1959 $2,300.00

9056

19465
41748

36393
17860 
24518.

1401
38177

Pomirtinių

Spalio 3,
Spalio 10, 1959 -------------------- 5,100.32
Spalio 17, 1959 —’-------------- 1,981.14
Spalio 24, 1959 --------------- 4,715.00
Spalio 31, 1969 .................... 3,350.00

Viso ------------- $17,476.46

Ilgoje Pašalpos

Spalio 3, 1959 _ ----------------- $504.55
■Spalio 10, 1959 ------------------ 537.11
Spalio 17, 1959 ........................ 738.63
Spalio 24. 1959 .-...................... 519.38
Spalio 31, 1959 .........   438.73

Viso ...............  $2,738.40

O

Atkauktoji A pdruuda

W. Ashmanskas,
VVorcester, Mass. -----------

Dr. C. S. Kay, Thomas,
W. Va.......................................

Rimšienė, Jolliet, III. 
Leon, Pittsburgh, Pa. 
Bluis, Minersville, Pa. 
Kazilionis, Chicago, III. 
Kurienė, Amsterdam,

N. Y. ........... ...........................
A. Dragašius, Toronto,

Ont., Canada .....................
E. Matter, Kingston, Pa. 
K. Dulinskas, Chicago, III.

$147.04

2207
1163

2100

866 
5106 
2104 
4350 
6508 
6667 
8107

1118
2664
2190

6719
2217

1600
7798

52
5715 

42765
4

38394
3054
3388
4671

3761

25611

1088
1236
3849

342 13703 11623
347 — 4488
350 1172 —
352 45866 104804
353 78661 1952
354 2120 1892
359 — —
362 6015 — .—
363 — 3308
365 -------------- . 17698
367 — 589
368 39366 19846
369 1621 1050
371 5829 8992
373
374
375
Adm.
Nuo
mos
Nuošim
čiai 2254744
Atmo
kėtos 
pasko
los 111000
Returned

17088
14490
10884

16645

3674

15150

586225

1163
16680

1500

5651
1152

21831

2597
1191

19401

30755
7277

1120

300
6005

33639

4292
3819

1551
100

39261
592

1088

1804
4285 

, 300
17521 
16344 
11755

1526

65099

11108
5997

6550

41342

23230
9461

3876

254580

874685

B. 
E.
U.
A.
O.

82.14
76.10
23.67

153.09
141.70
t

78.85

35.01
59.05
39.51

Viso $836.16

I’use Pomirtinės

P. Marmantavičius, 
Collinsvilie, III. . ’ 150.00

Viso $150.00

Pašalpos iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

A. Levickienė, Pittstan, Pa.-- 5.00 
V. Klimavičius, Grand

Rapids, Mich. ----------------
F. Žilionis, Pittsburgh, Pa.
K. Rumbauskas, Du Bois,

Pa. ............................................
A. Zegley, Mahanoy City,

Pa. .............................................
S. Waiksner, Virden, Ui. 
A. Slazas, Springfield, III. 
A. Sutkus, McKees Rocks, 

. Pa. .........................5................. .
J. ir M. F. Jokubynas,

Toronto, Canada .................

10.00
10.00

10.00

10.00
10.00
10.00

10.00

100.00

Viso $175.00

Atlyginimas Organizatoriams

A. Valatka, Paterson,
N. J...........................................

A. Kaulėnas, Cnicago, III. 
Dagys, Brooklyn, N. Y.

J. Placas, Chicago, UI.
K. Caska, Akron, Ohio 

Prakop, Linden, N. 
Klimas, Linden, N. 
Tvaras, Chicago, III.

P.

M.
M. 

'A.

J. 
J.

$101.15
60.40
61.34
9.00

13.15
18.75
35.90
13.00

1

Viso ——.............. ...............

Atlyginimas Daktarams •

Dr. F. A. A. Abens, Nevv
York, N. Y. ......................

Dr. T. Savickas, Brooklyn,
N. Y. —........... ...................

P. Dagys, Brooklyn, N. Y.
A. A. Waitkus, Bridgevrater,

Mass. —.------------------ ---------
M. Klimas, Linden, N. J.

Viso .................„...............

, Atlyginimas Sekretoriams

i E. Lazauskas, Jeannette, 
; Pa. .........„..................................
i J. Laučiskis, Brooklyn,

N. Y. ............................
O. Deckerienė, E. Chicago,

Ind. -------------- ------- ._--------
K. žemaitis, Pittsburgh, Pa.
A. Stravinskas, Nanticoke,

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

Viso

$372.69

$5.00

2.00
5.00

5.00
12.00

$29.00

$2.41

6.57

3.00
18.96

1.30

$32.24

ŠIA Nuosavybės

307 West 30-th Street,
Nevv York, N. Y. ............. $434.43

128 So. Maine Avenue,
Atlantic City, N. J.............. 31.83

Viso .........._..........i...................

Algos

SLA raštinės 
tarnautojams __________

SLA spaustuvės 
tarnautojams ......................

E. Mikužiutė. Chicago,
III. ..... J_______ _____

.P. P. Dargis, Pittsburgh,
Pa. ..............................-......... .

N. Gugis, Chicago, III.
k

Viso ___________________

Įvairus Išmokėjimai

Mellon Natl. Bank and
Trust Co., Pittsburgh,

Pa. ___________________ !
Standard and Poor’s Corp.,

Nevv York, N. Y. ---------  187.50
Literatūra _____ «.____ w.____  19.52
Atlas Bindery, Nevv

York, N. Y. ...___
Nuošimtis už nupirktus

bonsus ______________
N. Y. Telephone Co. 
Schalit Printing and

Stationary Co., N. Y.
Sočiai Security
L. E. Goodfarb, Philadelphia,

Pa. . .............
Reinhold Gould Ine.,

Nevv York, N. Y.

$101.49

$2,772.00

640.60

233.33

120.00
180.00

$3,945.93

$1,872.23

125.00

44.80
63.93

C. 134.62
184.97

165.00

__ 191.14

Smulkios išlaidos
Paštas ___________ _________
Mercury Photo Engr., Corp., 

Nevv York, N. Y. _______
P. Viščinis, Brockton, 

Mass. ___________ ______ _
N. Y. Statė Unemploymend 

Insurance Fund ________
Raštinės išlaidos
A. Zubkus, Brooklyn, N. Y. 
Drandon Insurance Service

Co., Nashville, Ten. ______
Nevv Jersey Deli Telephone

Co. ............................ .................
Concord Stamp Co.»

Nevv York, N. Y. _______
Admiral Photo ,Print. Cor.,

Nevv York, N. Y. . ........... ..
Pennsylvanijos revizijos 

išlaidos
Fraternal

Greater,
The Statė

Fund
Pioneer Letter Co. Ine., 

Nevv Yoirk, N. Y. ....

. 6.18
238.85

115.62

25.00

120.37
10.50
70.00

15.59

1.10

2.32

7.31

326.28
Societies of
Pittsburgh, Pa. — 5.00
Insurance

Viso

Nupirkti

Sauthern 
Southern 
U. S.

Viso

Viso

131.15

11.50

$4,074.48

Bondsai

Co.
Co.

Calif. Gas 
Calif. Gas 

Treasury Notės

$25,432.25
$25,432.25
25,432.25
25,000.00

$75,864.50

$107,709.41spalio mėnesi _

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

Visuomenė Perspėjama Būti Atsargiems 
Perkant Išmokėjimui

normali prie- 
reikalingas

Daugelis susirupinusių A- 
merikos gyvenimo observato- 
rių mato rimtą pavojų, prak
tikuojant gėrybių pirkimą 
pagal išmokėjimo planus, ku*- 
rie dabar yra 
monė, perkant
gėrybes. Pagal observatorių 
nuomonę, su lengvo išsimokė
jimo kreditais daug amerikie
čių yra nuolat paskendusių 
skolose ir jie perka daugiau, 
negu reikia. Įsiskolinimas 
šiandien, jie nurodo, yra tai
syklė, o ne išimtis.

Kiek šeimų Amęrikoje turi 
skolų? Kokie yra pavojai per
kant išsimokėjimui? Kaip tie 
pavojai gali būti pašalinti?

Prieš keletą metų Federa
linės Rezervų Valdybos (Fe- 
deral Reserve Board) pada
ryta studija parodė, kad 56% 
amerikiečių turėjo bet kokios 
rūšies asmeninių skolų, neį
skaitant išmokėjimų už gyve
namą namą ar biznio skolų. 
Daugiau kaip 25% šeimų že
mesnių pajamų lygyje išmo
kėjo apie 20% iš savo paja
mų, pirkdami gėrybes pagal 
išsimokėjimo planus.

Tačiau daugumas biznio 
ekspertų sako, kad nėra nie
ko blogo su pirkimu išsimokė*- 
jimui, jeigu pirkėjas žino, ką 
daro. Nelaimei tačiau dauge
lis darbininkų, ir ypač naujai 
atvykusių į Ameriką žmonių, 
neturi pakankamų žinių apie 
tokį pirkimo būdą. Tuo budu 
jie praranda daug pinigų, mo
ka per didelius intereso mo
kesčius,
nuostolius, jeigu 
atgal atsiiamos.

Pavojus būti 
yra ypač didelis 
pirkėjams, kurių 
džiausiąs skaičius 
kredito pirkimo būdą. Tai yra 
todėl, kad automobilių kon
traktai yra labai komplikuoti. 
Vienas būdas, kuriuo automo
bilių pirkėjai yra apgaunami, 
yra ekstra aukštos apdraudi
mo kainos, aukštesnės, negu 
standartiniai nustatytos. Pir
kėjai turėtų kelis kartus pa
tikrinti šias kainas 
automobilio kainą, o ne vien 
tik mėnesinius 
įgalinčius automobilio įsigiji
mą.

Žmonės pirkdami išsimokė- 
jįmui turi taip pat mokėti in
teresus, padengiančius kredi
to kainą. Daugelyje valstybių 
nėra įstatymų, apsaugojančių 
pirkėjus nuo neteisingų inte
resų. Todėl yra svarbu per
skaityti sutartį ir 
ant kiek mėnesiniai 
mai gali sumažinti 
nę skolą ir kas yra 
apie gėrybių įtaisymo kainas. 
Yra taip pat svarbu patikrin-

nukenčia didelius 
gėrybės yra

ti po “10-ties 
mo pert jodo”, 
moji gėrybe 
tų. AOPR.

dienų išmėgini- 
jeigu mčgina- 

parodys defek-

Los Angeles, Calif.

Apie Vasario šešioliktąją

62500
$489.26Viso

142500

Relief 
Loan 
Int.

1962 — — Pildomosios Tarybos jr 
Komisijų Reikalai

Cert. S. Michelsonas, E. Milton,
Loan 3227 1226 3422 239.92
Ret. N. Gugis, Chicago, 1)1. 317.80
Cert. M. J. Vinikas, Nevv York.
Loan 8687 5831 5000 N. Y.......... -....................... 161.43
128 So.
Maine Visa ................................ . $719.15 '
Avenue,
Atlantic Tėvynės Reikalai

City, Mara Printing, Nevv York,
N. J. 2000 — 168623 -N. $563.30
Atmo- H. Rioe, Nevv York, N. Y. 110.00 Į
keti Economy Photo Engraving
bondsai — 307095 — Ca, New York, N. Y. _ - 30.35
Dona-
tion i * ■ !>.. . i ū* Viso $703.65 ‘

apgautiems 
automobilių 

yra pats di-
, naudoją

ir visą

išmokėjimus,

sužinoti, 
išmokėji- 
pagrindi- 
parašyta

ti, kas yra parašyta smulkio
mis raidėmis sutartyje apie 
gėrybių atgal atsiėmimą. Sa
kysim, pirkėjas sumokėjo 
2,550 dolerių iš 2,600 dolerių 
už automobilį. Jam liko tik 
50 dolerių dar įmokėti. Dau
gumoje valstybių kontrakte 
yra parašyta, kad automobi
lis gali būti atsiimtas atgal 
net ir tada, jei pirkėjas dėl 
savo kaltės nesumoka pasku- j 
tinio įmokėjimo. Tuo budu jis 
praranda ne tik automobilį, 
bet ir 2,550 dolerių.

Pirkėjai turėtų taip pat pa
sitikrinti, kas yra kontrakte 
parašyta tuo atveju, jeigu jie 

I išsimoka anksčiau, negu buvo 
pirkimo metu numatyta. Kai 
kurie blogi kontraktai reika
lauja iš pirkėjo ir toliau mo
kėti mėnesinius išmokėjimus 
ir kredito interesą, ligi pirki
mo metu nustatyto laiko net 
ir tuo atveju, kai skola jau 
išmokėta.

Daugelis pirkėjų nereali
zuoja, kad pasirašius sutartį, 
ji yra normaliai parduodama 
bankams arba finansų kom
panijoms. Jeigu pirkėjas, įsi-- 
gijo gėrybę su trukumais, I 
bankas ar firma, turinti jo 
kontraktą, neneša dėl to jo- I 
kios atsakomybės.

Šie ir kiti galimi pavojai 
perkant išsimokėjimo keliu I 
yra tokie dideli, kad žmonės Į 
yra prašomi sekti šias tris I 
taisykles: Pirk tik iš žinomo 
pajrdavėje. Žiūrėk skeptiškai 
į skelbimus, skelbiančius len
gvus kreditus, o ne pardavėjo 
siūlomų prekių kokybę. Per
skaityk išmokėjimo sutartį 
prieš ją pasirašydamas. Pasi- 
tikrik, kokia pinigų suma yra 
reikalaujama padengti intere
sams, kas atsitiks, jeigu ne
galėsi išsimokėti ir apie kitas 
išsimokėjimo sąlygas. Atsar
giai peržiūrėk manufakto- 
riaus ir pardavėjo garantiją. 
Žinok, kokiu keliu turėsi grįž- I

Lietuvos nepriklausomybės 
šventei atžymėti skirtas Lie
tuvių Dienų numeris jau pa
siekė skaitytojus. Jo vedama
jame prof. S. Sužiedėlis rašo: 
esame reikalingi ne tik sau, 
bet ir savo žudomai tautai. 
Savo galo susilauks ir lietu
vių tautos žudikas. Vasario 
16 d. minėjimų iškilmės gau
siai atžymėtos iliustracijomis.

Pasikalbėjimas su naujuoju 
Pax (Romana pirmininku lie
tuviu dr., Vygantu pastarasis 
pasakoja,, kaip toje organiza
cijoje atstovaujami lietuviai 
ir kas darytina Lituanus žur
nalui remti. Gražios 75 metų 

I sukakties sulaukęs prof. VI. 
Stanka nušviečia savo kelią 
iš artimų Kerenskio bendra
darbių į VDU baudžiamosios 
teisės dėstytojus Lietuvoje ir 
galiausiai į Vašingtono kon
greso biblioteką. Kokie yra 
Lietuvos jaunuoliai, ar jie iš
liks nesubolševikinti ir suru
sinti? Ką tuo reikalu pasako
ja neseniai iš Lietuvos atvy
kę Leonų vaikai, ką skelbia 
pati bolševikų spauda ir kiti, 
žinantieji padėtį pavergtoje 
tėvynėje? Kodėl bolševikai ir 
vėl taip smarkiai puola gen. 
Raštikį? Kokį įvadą parašė 
Bostono kardinolas Cushing 
maldaknygei, iš leistai tėvų

h

i paulistų pagal atsiųstuosius 
maldų pavyzdžius 4 lietuvai
čių iš Sibiro kacetų? Visa tai 
tasite naujausiame Lietuvių 
Dienų žurnalo numeryje, kaip 
■visuomet, gausiai iliustruota
me naujausiais foto vaizdais 
iš lietuvių gyvenimo visame 
laisvajame pasaulyje.

Lietuvių ir anglų skyriuje 
duota plati kultūrinio gyveni
mo apžvalga atžymėti svar
biausieji lietuvių gyvenimo į- 
vykiai tiek Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, tiek kituose 
kraštuose. Dail. A. Vaikšno
ras pasakoja apie savo kūry
bą, žinomas humoristas Pul
gis Andriušis duoda fragmen
tą iš Nidos leidžiamos jo nau
jausios knygos “Rojaus var
tai”. Penki budingi pavyzdžiai 
pailiustruoja, kaip pasireiškia 
jaunoji tėvynės patriotika 
pavergtoje Lietuvoje. Įdomi 
lietuvių tautos istorija pa
vaizduota pašto ženklais.

Lietuvių Dienų metinė pre
numerata visame pasaulyje— 
šeši doleriai. Naujai užsisa
kantiems — tik .penki. Atski
ro numerio kaina — 65 cen
tai. Adresas: Lietuvių Dienos, 
4364 Sunset Blvd., Hollyvvood

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 1:30 iki 2:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniai® 
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 pirmadienio iki 
penktadienio; šeštadien’o rytą nuo 10:30 iki 11-tos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos (ryto.

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

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitienė
6755 S. Western Avė., Chicago, Iii.
WHF0 —r 1450 k. Dabar turime kasdien radiio 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 sekmadieni po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

HARTFORD, OONN., Lietuvių Radio Valandai Vedėjas J 
Petkaitis.
60 Lincoln Street, Hartford, Conn
WPOP—1410 kilocycles. Sekmadieniais nuo 11:30 iki 
12:30 vai. po pietų.

NW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedė 
jas Jatik Stukas.
1264 White St., HiUside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. Šeštadieniais 4:00-5:00 v. p. p

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai.
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPIT—730 kilocycles. Sekmadieniais nuo 12:30 iki 1:00 
valandai po pietų.

LOS ANGELES, CAL. Lietuviško# Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, Cal 
Tel. AKminster 5-2260 KALI 1430 k. Šeštadieniais 12:30 
— 1:00 vai. po pietų.
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Paalnaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS

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

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

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRamerey 6-7430
332 Fillmore Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOŠiavvk 2674

Licensed by USSR

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877
308 W. Feurth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-6040

2184 W. Chicago Avė. 
CHICAGO 2?, ILL. 
Te!. DIckenson 2-8232

RESPUBLIKAS

kasdien nuo 9-6Atdara
Sekmadieniais nuo 9-4
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue 900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOvver 1-1461
632 W. Girard Avenue 

PHILADEIJPHIA 23, Pa 
Tel. WAlnut 5-8878

132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel OHapel 6-4724 
11839 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOvvnsend 9-3980 

3216 Sunset Blvd.
LOS ANGELES 26, CALIF. J
Tel. NOrmandy 5-9887

Musų didžiule firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Klek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, " 
kuriuose tsufte informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.
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Amerikos Lietuviu Veikla niekur pasaulyje nėra taip 
gera, kaip Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. K.

H

New York, N. Y.

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Ketvirtadienį, balandžio 21 
dieną Tėvynės redakcijoj lan
kėsi pp. Ona Baranauskienė 
ir jos dukrelė Mary Miller, 
Susivienijimo 73 moterų kuo
pos narės iš Pittsburgh, Pa. 
Jos atvyko New Yorkan ap
lankyti čia gyvenančią duk
terį ir sesutę, tai pasinaudo
damos ta proga aplankė ir sa>- 
vo organizacijos organo re
dakciją. Su pirmą kartą apsi
lankiusiomis viešniomis malo
niai pasikalbėta apie Susivie
nijimo 73 kuopos veiklą, busi
mą musų organizacijos seimą 
Pittsburghe ir kitais reika
lais.

Paviešėję keletą dienų pas 
dukterį-seserį ir apžiūrėję 
didmiestį New Yorke įdomes
nes istorines vietas, balandžio 
23 dieną išvyko į namus.

čiais, tarp kurių buvo keturi 
SLA 'Pildomosios Tarybos na
riai: prezidentas Povilas P. 
Dargis, iždininkė Nora Gugie
nė, iždo globėja E. Mikužiu
tė ir daktaras kvotėjas dr. S. 
Biežis.

sios sveikatos ir greito sus
tiprėjimo broli Arlauskai.

Draugas.

Iš Lietuvos Pa j ieško 
mi Asmenys

Kaip pranešėme apie sūnų, 
apie ainį ir ainio-ainį bei 
giminaitį - visiems telefonu”

I

Cleveland, Ohio
Le- 

Cle-

Sta-

Iš SLA Penktosios 
Apskrities Metinio 

Suvažiavimo

Praeitą sekmadienį, balan
džio 24 dieną Susivienijimo 
c e n t r i n ėse patalpose New 
Yorke įvyko Susi vien i j i m o 
penktosios apskrities metinis 
suvažiavimas, kuris buvo gau
sus kuopų išrinktais delega
tais ir jame aptarta daug 
svarbių organizacijos reikalų. 
Delegatai pareiškė įvairių 
nuominių organizacijos page
rinimo reikalais. Taipgi pla
čiai buvo kalbėta apie busimą 
seimą ir kas Jame turėtų būti 
nutarta. Po plataus apkalbėji
mo ir pareikštų 
išrinkta komisija paruošimui 
įnešimų-pasiulymų busi m a m 
seimui.

Be delegatų suvažiavime 
dalyvavo ir Jaunuolių Komi
sijos narių dalis.

Nutarta ruošti išvyką į Su
sivienijimo vasarvietę Atlan
tic City, N. J. gegužės mėn. 
28, 29 ir 30 dienomis. Tos die
nos parinktos dėl to, kad Ka
pų Puošimo Diena pripuola 
pirmadienį, tai suvažiavę sve
čiai į Susivienijimo vasarvie
tę, gražiam Atlanto pajūry 
galės poilsiauti 3 dienas. Vie
tas minėtoms dienoms apsis
tojimui Susivienijimo name, 
jau dabar gailimą rezervuoti 
SLA Centre.

Gražiai ėjusiems posėdžiams 
užsibaigus, antroje suvažiavi
mo dalyje buvo vaišės. Sve
čiai ir viešnios užkandžiauda
mi ir tarp savęs dalindamiesi 
mintimis, visai nepajuto kai 
atėjo devinta valanda vakaro 
ir reikėjo skirstytis į namus.

Kaip posėdžiai, taip ir vai
šės praėjo jaukioje ir tikrai 
broliškoje dvasioje.

Dalyvis.

nuomonių,
• v

SLA 6-ji Apskritis Iš
rinko Naują Valdybą

Chicago, III. — Balandžio 
24 dieną Lietuvių Auditorijoj 
įvyko Susivienijimo šeštosios 
apskrities metinis suvažiavi
mas. Jis buvo gausus kuopų 
išrinktais delegatais ir sve-

Ruošiamasi Prie Lietuvos 
Steigiamojo Seimo Su

kakties Minėjimo

pareigose,

Aptarus visos organizaci
jos, apskrities ir kuopų reika
lus, perrinkta apskrities val
dyba šiems metams. Apskri
ties pirmininkas dr. A. Mont- 
vidas, išbuyęs tose pareigose 
26 metus, atsisakė toliau pa
silikti pirmininko
todėl pirmininku išrinktas K. 
Mačiukas, vice pirmininku — 
A. Vaitkevičius, sekretorium 
— P. Bružas, iždininku — M. 
Gudelis. Suvažiavimas, įver
tindamas dr. A. Montvido 26 
metų darbą apskrityje, išrin
ko jį garbės pirmininku.

Koresp.

Sunkiai Susirgo Anta 
nas Tvaranavičius

Prieš pat atidavimą Tėvynę 
spaudon, mes gavome prane
šimą iš Philadelphijos, kad 
ten gyvenantis Susivienijimo 
135 kuopos ilgametis veikėjas, 
Antanas Tvaranavičius, supa
ralyžiuotas. Jo sveikata, kaip 
mums pranešama, jau seniai 
buvo pašJijusi, o šiomis dieno
mis jį užpuolė paralyžius ir 
dar labiau jo sveikatą pakir
to.

Mes linkime broliui Anta
nui Tvaranavičiui nugalėti net- 
malonią ligą ir greitai pas
veikti, o jo žmonai ir visai 
šeimai reiškiame užuojautą.

Artėjant Lietuvos Steigia
mojo Seimo 40 metų sukak
čiai, musų mieste sudarytas 
komitetas tai reikšmingai su
kakčiai tinkamai atžymėti. 
Komitetas sudarytas iš įvai
rių politinių draugijų veiklių 
žmonių, į kurį įeina: J. Dau
gėla, K. Gaižutis, V. Januš- 
kis, V. Kasakaitis, A. Kasu- 
laitis, P. Mackus, L. Leknic- 
kas, p. Melinauskas, S. Nas- 
vytis, J. Virbalis, V. Polu- 
binskas, K. Žiedonis, kurie 
jau pradėjo darbą, kad Lie
tuvos Steigiamojo Seimo 40 
metų sukaktis butų gražiai ir 
tinkamai atžymėta. Komite
tas jau turėjo pasitarimą ir 
pasiskirstė pareigomis. Jis su
darys atitinkamą programą 
tai reikšmingai lietuviams su
kakčiai paminėti.

Minėjimas, kiek man teko 
sužinoti, įvyks gegužės mėne
sį, tai jau neperdaugiausia 
laiko beliko, 
lietuviai jau
prie minėjimo ruoštis ir jame 
dalyvauti. Dalyvis.

Viktoras Stančikas, jieško 
onės Stančikaitės, gyvenančios 
veland, Ohio.

Antanas Yankauskas, jieško
šio ir Rūtos Globių, gyvenančių 
New Yorke, su kuriais prieteliški 
santykiai buvo gyvenant Klaidėdoj 
1936-39 m.

M. K. Kirtiuiis, jieško Jono-Kazio 
Karkos, kilusio iš Draskiunų vals
čiaus, Valdonių kaimo.

Stukas Vytautas Rapolo, inžinie
rius, kilęs iš Viešintų valsčiaus, 
Viešintų dvaro. Jieško M. J. Klr- 
tiulis.

Atsiliepkite patys ar apie juos 
žinantieji prašomi pranešti žemiau 
paduotu adresu:

FRANCIS STANCO (Stankūnas), 
142 VVest 44-th Street, 
New York 86, N. Y.

Providence, R. 1.

Lietuvių Klubas Gerai 
Gyvuoja

Wilkes Barre, Pa.

Motinų Dienos Vakariene

Lietuvių Piliečių Klubas 
rengia Motinų Dienos vaka
rienę sekmadienj, gegužės 1 
dieną, Lietuvių salėje, 206 
Parrish Street. Salė atsidarys 
3 valandą po pietų. Vakarienė 
bus duodama 5 valandą. Po 
vakarienės bus šokiai ir dai
navimas.

Nuoširdiai kviečia visus
Piliečių Klubo Valdyba.

South Boston, Mass

Susivienijimo Antrosios Ap
skrities Pirmininkas‘ Juozas 

Arlauskas Ligoninėje

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje antrosios apskrities 
pirmininkas ir įžymus visuo
menės veikėjas Juozas Arlau
skas, rašant šiuos žodžius gu
li Carney ligoninėje sveikatai 
patikrinti, 
yra 
jas, 
vių 
sc,

Brolis Arlauskas 
įvairių organizacijų veikė- 
jis dirba visose lietu- 
patriotinėse organizacijo- 
nepaisydamas savo svei

katos ir brangaus laiko, kuris 
reikalingas jo biznyje.

Aš linkiu broliui Arlauskui 
po patikrintos sveikatos grįž
ti prie savo kasdieninių biznio 
pareigų ir visuomeninių dar
bų, kuriems jis labai reikalin
gas, ypač dabar ruošiantis 
prie Susivienijimo reikšmine 
go-Deimantinio Seimo, kuris 
įvyks šių metų 'liepos mėn. 11 
dieną, Pittsburghe. Geriau-

!I PARDUODAMAS
LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU KLUBO

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.

ST. KARVELIS
188 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN 7, N. Y.

i

t

i

mūrinis 2 aukštų namas su salėmis ir baru-restoranu. 
Barui-restoranui bei salėms yra baro-restorano bei 
kabareto licensijos.

Metinė apyvarta apie $50,000.00. Pirkimo pasiū
lymus siųsti Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo Namų 
Pardavimo Komisijos Pirmininkui tokiu adresu:

todėl vietiniai 
dabar privalo

Brooklyn, N. Y

“Niekur Nėra Geriau, 
Kaip Amerikoje”

iNaktį iš balandžio 21 d. 
balandžio 22 dieną iš Euro
pos grįžo Lietuvių Radio pro
gramos vedėjas Jokūbas Stu
kas, kuris su grupe Amerir 
kos prekybininkų važinėjo po 
Europą ir kitas pasaulio da
lis. Jis taip pat aplankė Vil
nių ir Kauną, Lietuvoje. Vil
niuje buvo išviso 4 dienas, 
Kaune tik vieną dieną.

Jokūbą Stuką aerodrome 
pasitiko jo tėveliai, Morta ir 
Jokūbas Stukai, brolis Petras 
su žmona, brolis Liudas, “Rū
tos” Ansmablio vedėjas Ka- 
čanauskas, ansamblio pirmi
ninkė O. Klimauskaitė, “Rū
tos” valdyba ir kiti.

Pas Joną ir Oną Valaičius, 
Arlingtono Restaurane buvo 
suruoštos p. Stiukui sutiktu
vės, kuriose buvo Pociai, Dir- 
žiai, Bronė Venckienė, p. Ver- 
byla, laikraščių koresponden
tai ir kiti.

Dalyvavo ir žinomas Ame
rikos pramonininkas p. Elmer 
Krueger, su kuriuo Jokūbas 
Stukas palaiko artimus biznio 
santykius.
Paklaustas koki jo įspūdžiai 

iš kelionės,

<<r

Jokūbas atsakė,

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkite:

WO 5-5890
Taip pat patams>«<*me pinigų 
ir siuntinių persiuntimui i 
Lietuvą ir kitus kraštus.
J. DAGYS Real Estate 

NOTARY PURLIO
114 N. Rockton Avė.

44J3JH«J=8=KaiaES=B
•r
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SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y, 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias šutei Iriam ne

mokamai visose dalys* 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SUĄLINS IR 

J. B. SHALINS
TeL yjrgiata

A

“Kai Įsūnijimo Įstaiga pranešė, kad mes pa
sidarome tėvais puikaus 4^ mėnesių berniu
ko, mes nežinojom kam pirmiausia pranešti 
šią džiugią naujieną. Mano motinai? Mano 
tėvui? Mano žmonos motinai? Jos seserei? 
Mano seneliams?

“Tada mes atsiminėm apie- telefonu su
šauktą konferenciją. Labai greitai visi buvo 
sujungti kartu iš labai išsklaidytų vietovių, 
kaip Nashville, Tenn.; Pittsburgh, Pa.; Pro
vidence, R. I. ir Wantagh 'Long Island, N. Y.

Aš norėčiau, kad jus butumėet girdėję kaip mes pasida
linom džiaugsmu ir plepėjom apie musų naują ‘ainį,’ apie ‘ainio- 
ainį,‘ ‘giminaitį’ ir ‘sūnų.’ Bob Schuette, Wantagh, L. I., N. Y. 
Labiausia šiame erdvių užkariavimo amžiuje skubą parodo jūsų 
telefonas. Kas dar jus gali nukelti iš čia į kitą vietą per sekun
dę? Ar yra kitas būdas, kad Jus būtumėt pustuzinyje vietų 
vienu metu? Ar kas gali taip pigiai jus nukelti taip toli?

Pasigėrėtinas išradimas tas jūsų telefonas. Gal būt jis yra 
pas jus čia pat arti. Ar jus juo pilnai naudojatės? NEW 
YORK TELEPHONE COMPANY
Naudokit telefoną—jis yra jums!

»

I

Vietinis Lietuvių Piliečių 
Pašalpinis Klubas, reikia pa
sidžiaugti, gerai gyvuoja. Jis 
paskutiniame savo susirinki
me nutarė suruošti didelį po
būvį ir pavadinti jį, kaip seni 
žmonės sako, panaikinančiu 
paskutinės paskolos^-morgičio 
parengimu, kurį iki šiol klu
bas turėjo ir jis baigtas mo
kėti. Klubo pastatas pastaty
tas prieš penkis metus. Tai 
neilgas daikas, bet kadangi 
klubą valdo teisingi ir ener
gingi žmonės, tai jis per 
staruosius penkis metus 
tik apsimokėjo išlaidas, 
rios yra nemažos, bet ir

rimą skolą atmokėjo, už tai 
didelė garbė priklauso klubo 
vadovybei ir visiems klubo 
nariams, kurie kooperuoja su 
valdyba ir patys dirba ener
gingai.

Du Namai Pardavimui
Abudu su 
abudu turi 
kambarių, 
Vanduo ir
lė, parduosiu pigiai. Daugiau 
žinių duosiu per laišką.

visais patogumais, 
skiepus. Vienas 7 
Kitas 4 kambarių, 
elektra. Esu naš-

Klul)o Narys.

mokiu ių darbo
Latvių mokytojų 
“Skolotaju aviže”

SLA

pa- 
ne 

ku- 
tu-

Išnaudoja 
jėgą. — 
laikraštis 
buvo atspausdinti kritiški pa
sisakymai, kad Latvijos kol
chozai, masiniai pasinaudoda
mi mokinių darbo jėga, moki
nius išnaudoja. Už sunkų tri
jų mėnesių darbą mokiniai 
kai kur gavę tik pavalgyti, 
bet nė kapeikos pinigais.

Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir

Ligoje Pašalpų ,
Čekiai Išrašyti Ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Balandžio 23 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
KAZYS VILEIŠIS, 43 kp., So. Boston, Mass., gimęs 

gegužės 15, 1883 m., Vabalninke, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 1, 1939 m., mirė sausio 1, 
1960 m. Velionio seserei, Mortai (Bratėnas, pomir
tinės išmokėta _______________________________ $500.00

ADOLFAS ZAIKAUSKAS, 46 kp., Terre Haute, Ind., 
gimęs gruodžio 11, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 11, 1913 m., mirė balandžio 5, 
1960 m. Velionio sunui, Edward Zaikovsky, pomir
tinės išmokėta_______________________ ______ $600.00

VINCAS ALM^ANAS, 74 kp., So. Chicago, III., gimęs 
rugsėjo 20, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
liepos 7, 1912 m„ mirė kovo 21, 1960 m. Velionio 
brolvaikiui, Juozui Jasučiui, pomirtinės išmokėta $132.00

JUZEFĄ JESELSKEENE, 76 kp., Brooklyn, N. Y., gi
mus balandžio 10, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė vasario 12, 1916 m., mirė sausio 6, 1960 m. 
Velionės pomirtinė išmokėta Department of Wel- 
fare of the CSity of New York________________ $223.00

ANTANAS KUMETIS, 153 kp., Du Bois, Pa., gimęs bir
želio 13, 1891 m., Alytaus apskr., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė rugpiučio 1, 1937 m., mirė baland
žio 5, 1960 m. Velionio žmonai, Emilijai Kumetis, 
pomirtinės išmokėta ________________________ $600.00

ANTANAS MEŠKAUSKAS, 279 kp., Scsser, III., gimęs 
birželio 15, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 3, 1918 m., mirė kovo 18, 1960 m. Velionio 
gruodžio 3, 1918 m., mirė kovo 18, 1960 m. Velionio 
Vaikams: Albinui Mfeškauskui, Amelia Rapack- 
Meškauskas ir Onai Zimmerman-Meškauskas, po
mirtinės išmokėta ___ ______________________  $300.00

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

Išmokėtos ligojo pašalpos
J. MJARDOSA, 23 kp., Shenandoah, Pa., sirgo 12 savaičių _
J. ABAZORIESN®,’ 38 kp., Brooklyn, N. .Y., sirgo 6 savaites
J. VVIASSERMAN, 38 kp., Brooklyn, N. Y., sirgo 5 savaites _
A. RAGUCKAS, 38 kp-., Brooklyn, N. Y., sirgo 4 savaites _
J. SAKALAS, 64 kp., Baltimore, Md., sirgo 4 savaites ------
F. ADOMINAS, 68 kp., Lee Park, Pa., sirgo 1 savaitę —
M. KURELAITIEN®, 88 kp., E. St. Louis, UI., sirgo 12 savaičių
A. KUMETIS, 153 kp., Du Bois, Pa., sirgo 12 savaičių.................
M. ŪSIENE, 158 kp., Springfield, III., sirgo 3 dienais....... ......... ..
J. BOGDANAIS, 161 kp., Christopher, Iii., sirgo 3 sav. 3 d. —
P. BRAZIEN®, 198 kp., Akron, Ohio, sirgo 5 sav. 1 d. ...............

Viso ____ ________ *__________
Nuo pradžios Šių; metųfccndrai viso

$2,355.00
$60,524.02

$108.00
28.13
45.00
36.00
24.00

. 12.00
137.00
46.50

3.75
21.00
46.50

--------------------------------- $506.88
.......................... $8.784.36
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

B. Goush
504 Johnson Street 

Hart, Mich.

Tel. STagg 2-5043

^latthew P. Ballaa
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME 
AI*. BALTRUNAS-BALTON 

Unikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC
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HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, BĮ.

tarpą.

numerius su šiais ir kitais Įdomiais 
metines prenumeratos gaus šiuos

%

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir d’, oda daug kinių ii lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5150, Kanadoje — 6 doleriai. Fjž laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimis 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. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; 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; 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; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitą įdomybių! Su gražiais paveikslalA. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiame. Kaina tik 75 centaL

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomlauaiaa 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalu* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — ILLfM.
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderi to 
kiu adresu:

NAUJIENOS
173$ Soatb H»l»t*d Strret. Gučai* H. IUumh*
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