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Stebėtinai naudingos SLA Deimantinio Vajaus Lengvatos
VAIKAI IR JAUNUOLIAI UŽ 25 CENTUS MĖNESINIŲ DUOKLIŲ GAUNA $1,000.00 TERM APDRAUDOS. VISOKIO AMŽIAUS 

TERM APDRAUDĄ 10-ČIAI METŲASMENYS GALI GAUTI MAŽOMIS DUOKLĖMIS, BET GERĄ IR TIKRĄ

Jeigu Chruščevas Palaikytų Grasini
mus Dėl Berlyno, Prezidentas Eisen- 

howeris Gali Atsisakyti Dalyvauti 
Paryžiaus Konferencijoje

Studento Riaušės Japonijoj, Korėjoj ir Turkijoj

Paskutiniu metu Sovietų vyriausybės galva Chruščevas su
stiprino savo grąsinimus dėl Berlyno. Tų grąsinimų pagrindi
nė prasmė ta, kad Sovietai galį sudaryti tokias sąlygas, jog 
vakarų valstybėms bus neįmanoma toliau pasilikti Berlyne ir 
ateityje vykdyti jo okupaciją, kaip buvo sutarta karui pasibai
gus ir visų Hitlerio nugalėtojų vieningu nutarimu.

Praeitą savaitę prezidentas Eisenhovveris spaudos konfe
rencijoje pareiškė, jog akivaizdoje sovietų ultimatyvių reikala
vimų Berlyno klausimu, jis butų linkęs visai nedalyvauti Pa
ryžiaus konferencijoje. Bet, kadangi Chruščevas paskutinėse 
savo kalbose tokio pobūdžio reikalavimų neiškėlė ir, kaip gali
ma spręsti iš jo bendrų nuotaikų, nėra linkis Paryžiaus kon
ferenciją išardyti tai, prezidento Eisenhowerio žodžiais, šiai 
konferencijai pavojaus nėra. Aplamai, esą, netenka labai rim
tai vertinti kai kurių Chruščevo pareiškimų, nes bendra jo lai
kysena rodo, jog jis siekia taikiu budu sunkiuosius klausimus 
•spręsti.

Kitas Einsenhowerio pareiškimas, kad Paryžiaus konferen
cijai ilgai užtrukus, jeigu netikėtini reikalai jį priverstų grįžti 
į Ameriką, jis savo vietoje paskyrė viceprezidentą Nixoną, — 
buvo padaręs savotišką įspūdį. Bet dabar Eisenhoweris mano, 
kad greičiausia to nereikėsią.
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Prezidentas Eisenhoweris ir
Komunistų įtakoje esanti 

studentų organizacija sušau
kė Tokio mitingą, kuriame 
buvo svarstomos priemonės, 
kaip sukliudyti Eisenhowe- 
riui atvykti į Japoniją. Šios 
sąjungos sekretorius Tokeo 
Shimizu pareiškė: “Mes Ei- 
senhowerio į Japoniją neleisi
me. Jeigu jis norės atvažiuoti, 
jam teks prasiveržti pro mu
sų barikadas ir žygiuoti per 
musų lavonus“.

Tai dar viena grandis ko
munistų keliamų riaušių rate
lyje — Japonijoje, Korėjoje, 
Turkijoje. Vienintelė jėga, 
kuri sugeba komunistų užma
čias sulaikyti, tai Amerika ir 
jų didžiausias užsispyrimas 
sumažinti jos įtaką pasaulyje.

Studentai perversmų 
kaltininkai

Jau seniai žinoma, kad jau
nimas, o ypatingai mokslus 
einantieji jaunuoliai, visada 
esti jautrus, kai gimtajam 
krašte atsitinka kokios nege
rovės. Bet paskutiniu metu 
studentija pasidarė labiausia 
veikli ir jos nuotaikos greitai 
persimeta į plačiąją krašto vi
suomenę.

Prieš keletą metų Kaune 
Vėlynių dieną (studentai suor
ganizavo įspūdingą demons
traciją prieš rusus-okupan- 
tus. Tuo budu buvo parody
tas viešai tikras lietuvių nusi- 
teikimas ir giliai slepia
ma rusams-persekiotojams ne- • 
apykanta.

Rytų Vokietijoje neramu
mus sukėlė pirmoje eilėje stu
dento. O Lenkijoje Spalių re
voliucinius įvykius kaip tik 
pradėjo studentai, kuriuos pa
laikė darbininkai ir baigėsi 
Lenkijos komunistiniam reži
mui grėsmingais neramumais, 
kurie privertė “staliniečius“ 
nusileisti žmonių daugumos

Japonijos studentai

valiai, ko pasėkoje prasidėjo 
daug liberalesnė Gomulkos 
politika.

Korėjos studentų pradėtos 
demonstracijos prieš naujai 
perrinkto prezidento Syng- 
man Rhee vyriausybę visai 
neseniai pasibaigė tragiškais 
įvykiais. Prezidentas Rhee 
buvo priverstais atsistatydin
ti, o jo šeimoje buvo įvykdyti 
nužudymai ir savižudybes. 
Išrinktąjį vice-prezidentą Lee 
Ki Poong, jo žmoną ir jau
nesnį sūnų nužudė jų vyres
nis sūnūs Lee Kang Suk, pa
skui pats nusižudydamas. Da- 
kartinis Korėjos vyriausybės 
galva Huh Chung sudarė 
naują ministerių kabinetą iš 
nepartinių veikėjų ir pažadė
jo greičiausia įvykdyti naujus 
parlamento rinkimus, nes 
riaušės kaip tik buvo sukeltos 
dėl buvusių rinkimų netvar
kingo pravedimo. Prezidentas 
Eisenhoweris Syngman Rhee 
pavadino “didžiu patriotu“ ir 
“.pasižymėjusiu politiku“, o 
Rhee apleidžiant prezidentū
ros palocių minios verkė, ap
gailestavo jo pasitraukimą ir 
reiškė jam užuojautą. Tuo 
pat metu Tokio, Japonijoje į- 
vyko didelės studentų demon
stracijos protestas, kad Japo*- 
nijos vyriausybė pasirašė su
tartį su Jungtinėmis Valsty
bėmis. Taip pat buvo panau
dotos ašarinės bombos ir ki
ton malšinimo priemonės 
prieš studentus.

Šie tragiški įvykiai dar ne
sibaigė, o jau Turkijos stu
dentai, Korėjos studentų pa
vyzdžiu išėjo prieš savo val
džią. Istambulo demonstraci
jos, kurios persimetė į Anka
rą, buvo tokios grėsmingas, 
kad Turtijos vyriausybės gal
va Menderes prieš demone 
frantus panaudojo ne tik po

liciją, bet ir karo dalinius. 
Esama keliolika užmuštų ir 
kelios dešimtys sužeistų.

Turkijoje riaušės prasidėjo 
po to, kai parlamentas nutarė 
imtis diktatūrinių priemonių 
prieš opoziciją, kurios vadas 
yra respublikos liaudies parti
jos pirmininkas Ismet Inonu.

Dėl šių neramumų Turki
jos premjeras Menderes net 
buvo priverstas atidėti sa
vo kelionę į Teheraną, kur 
vyksta svarbus pasitarimai 
dėl busimos didžiųjų valsty
bių galvų konferencijos Pary
žiuje.

Kaip matome, studentų po
litinis aktingumas darosi vis 
reikšmingesnis. Ir jaunimą 
galima sveikinti, kai jis sielo
jasi savo šalies reikalais. Bet 
tik gaila, kad politinėje veik
loje nepatyrusius studentus 
dažnokai savo užgaidoms pa
naudoja politiniai intriganai, 
o pirmoje eilėje komunistiniai 
agentai.

Lenkijoje vėl riaušės
Netoli Krokuvos, geležies 

įmonių centre Nowa Hutą šio
mis dienomis prasidėjo nau
jas pasipriešinimas komunis
tinei valdžiai. Demonstraci
jos prasidėjo po to, kai val
džios įsakymu buvo nuimtas 
kryžius nuo naujai statomas 
katalikų bažnyčios. Demons
tracijose ir susidurimuose su 
policija keletas dešimčių žmo
nių sužeista, vietinė valdžios 
įstaiga padegta. Spėjama, 
kad valdžiai jau pavyko de
monstracijai numalšinti.

Kaip Maskva įvertina 
Korėjos riaušes

Korėjos demonstracijos ir 
kruvini įvykiai prasidėjo po 
to, kai kamunistinė propagan
da daugiausia radio pagalba 
nepaprastai žiauriai puolė 
Syngmano Rhee valdžią, ją 
kaltindama visokiais prasi- 1 
žengimais, o labiausia tuo, kad 
ji esanti parsidavusi “Ameri
kos imperialistams“. Po Ko
rėjos įvykių Maskvon radio 
kalba jau apie tai, kad “Ame
rikos imperialistinė galybė” 
esanti palužusi, kad ir kitose 
vietose pasikartos neramu
mai. Prie progos tenka pažy
mėti, kad ir Turkija, kaip 
Sovietų (pietų kaimynas nuo
latos yra puolama ir pasto
viai ten kurstomi sukilimai ir 
pasipriešinimas valdžiai.

Streikai Sibire Ir 
Kazchstane

Diplomatiniu keliu gauto
mis žiniomis daugelyje Rusi
jos miestų, o labiausia Sibi
re ir Kazachstane- esančios 
prasidėjusios darbininkų riauE 
šė ir streikai, kas iki šio lai
ko buvo neįprasta Sovietuo
se. Streikai grynai materialį- 
nio, ne politinio pobūdžio. 
Vietinė valdžia kaltinama tuo, 
kad ji neboiianti darbininkų 
reikalų. Kazchstane Tcmir 
Tau mieste įvyko didelis dar
bininkų mitingas, kur iškelti 
drąsus reikalavimai valdžiai.

Sunkiam Tautos Laikotarpyje Lietuvei 
Motinai Tenka Ypatingas Vaidmuo

Rašo POVILAS P. DAUGIS, 
Susivienijimo Prezidentas

Paprotys pagerbti motiną yra plačiai paplitęs pasaulyje 
beveik tarp visų tautų. Ir šioje laisvės šalyje, kur kiekvieno 
žmogaus teisės ir laisvė saugojama įstatymais, motina yra lai
koma ypatingoje pagarboje. Todėl visai suprantama, jei čia, 
Amerikoje, kilo idėja įvesto Motinos Dieną. Jau 1908 metais 
amerikietei A. Jarvis Philadelphijos mieste pasisekė gauti mo
tinos pagerbimo dieną. Tai bene pirmoji Motinos Dienos šven
tė. Praėjus šešeriems metams, tai yra 1914 metais buvo pas
kelbta, kad antrasis gegužės mėnesio sekmadienis yra Motinos 
Diena visoje Amerikoje.

Šiais laikais ši graži tradicija jau yra giliai prigijusi. 
Mums lietuviams motinos pagerbimo paprotys yra labai arti
mas, nes meilė ir pagarba gimdytojai visoje musų tautoje nuo 
senų senovės yra palaikoma ir ugdoma. Tą rodo musų liau
dies gausus dainų lobynas apie motinėlę-scngalvėlę, tas vaiz
džiai atspindi rašytinėje musų literatūroje bei pačioje musų 
tautos istorijoje, kur užtinkama garsių ir nepamirštamų mo
tinų vardai.

Toks didelis motinos gerbimas turi ir pagrindą. Juk ji 
yra gyvybės nešėja, jai tenka svarbiausias vaidmuo ugdant* ✓ 
jaunąją kartą, nuo jos daug -priklauso namų židinio jaukumas, 
jos rūpestingą globą jaučia šeima per visą gyvenimą ir kiek
vienas vaikas, jaunas ir užaugęs, paguodos jieško savo moti
noje, ką vaizdžiai pasako poetas Balys Sruoga šia;s žodžiais:

Skundą mano begalinį, 
Tau, motule, atiduosiu.

Jei pažvelgsime į musų tautos išgyvenimus, jos kovas ir 
žygius, tai lengvai pastebėsime, jog ir šiais svarbiais atvejais 
motina niekad neliko nuošalyje. Ji buvo daugelio žymių dar
bų įkvėpėja, skatintoja, palaikytoja ir davė sūnus dideliems 
darbams. Neužmirštamas yra jos žymus vaidmuose sudarant 
tvirtą lietuvio būdą. Prie verpiamo ratelio motinos išmokė 
vaikus pasakų, dainų ir lietuviško’ rašto. Įkvėpė jiems tėvy- 
nės meilę ir gimtosios kalbos branginimą. Jei musų tauta 
sugebėjo parodyti savo atsparumą -prieš svetimas įtakas, tai 
nuopelnas darbščios ir taurios lietuvės motinos.

Šiandien lietuvių tautai patekus į nepaprastą, labai sun
kios ir suktos vergijos būklę, motinos reikšmė ir pareigos šei
mai ir per /ją tautai, iškyla iš naujo ir visai kitoje šviesoje. 
Nėra abejonės, kad lietuvei motinai pavergtam krašte vėl ten
ka atlikti nepaprastą ir sunkų vaidmenį, kurį teisingai supra
sti ir įvertinti galėtume tik kovą laimėjus.

Kalbant apie lietuvę motiną išeivijos gyvenime, jai tenka 
taip -pat didelė atsokomybė lietuvybės išlaikyme. Juk iš mo
tinos lupų vaikas išmoksta tarti pirmuosius žodžius ir tikė
kime, kad kiekviena lietuvaitė, nors už kitataučio ištekėjusi, 
vaikui ištaria pirmuosius žodžius lietuviškai. Bet, žiūrėk, 
paaugęs vaikas lietuviškai nemoka nei žodžio arba labai ma
žai. Tai jau kaltė tenka ne tik svetimai aplinkumai, mokyk- 
7 ii ir motinai, jei ji nesugebėjo savo kūdikį išmokyti gimtosios 
kalbos. Ir tada kyla klausimas, jei lietuvė motina pavergtam 
krašte sugebėjo savo vaikui įkvėpti tėvynės ir kalbos meilę, 
tuo labiau laisvėje gyvenanti lietuvė turi pramokyti savo vai
kus gimtosios kalbos, kuria kalbėjo visų musų tėvų tėvai.

Brangios dienos proga prisimename savo mielas motinas 
rodydami joms pagarbą ir meilę. Jei tokioje šventėje užsime
name iškylančius rūpesčius ir pareigas, tai tą tenka suprasti 
ne kaip priekaištu, bet tik grynu noru ateiti lietuvei motinai į 
pagalbą išlaikyti savo šeimoje lietuvišką dvasią.

Į talką musų motinoms turime eiti visi ir organizuotai. 
Viena iš seniausių organizacijų, kur telkiasi tūkstančiai tau
rių lietuvių, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nuo seniai da
lyvauja lietuvybės išlaikymo (fronte. Susivienijimas ir dabar 
gyvena giliu rūpesčiu, kad išlaikius lietuvybę priaugančioje 
kartoje. Musų organizacija yra pasiryžus padėti motinoms, 
kurios brangina savo tautą, supranta tikrąją motinos paskirtį 
ir pareigas ibci rūpinasi įdiegti vaikuosna tautybę, iš kurios yra 
kilusi pati motina.

Tokiomis mintimis tenka pasitikti Motinos Dieną, kada 
musų tauta pergyvena nepaprasto bandymo laikus. Tiems 
sunkumams pakelti yra reikalinga musų visų pagalba moti
noms. Jų praeityje parodyti sugebėjimai išlaikyti ir pririšti 
priaugančią tautą prie savo tautos kamieno, duoda pagrindo 
tikėtis lietuvių motinų pergale prieš šių laikų sunkumus ir 
kančias.

Deimantinis Vajus Eina du Mėnesius: Nuo 
Gegužės Pradžios Iki Birželio Pabaigos

Brolišką kvietimą dalyvauti Deimantinio Vajaus narių pri
rašyme gauna visi SLįA nariai. Ir kiekvienas narys Susivieniji
mui atliks didelį patarnavimą, pats turės naudos, pagalbės mu
sų jaunajai kartai ir visai lietuvių visuomenei gauti Susivieni
jimo deimantines dovanas, prizus ir laimėjimus, jeigu tuojau 
panaudos gautas aplikacijas ir pasistengs surasti naujų narių.

Laiko neturim, daug. Visos sąlygos išdėstytos nariams pa
siųstuose nurodymuose. Tad darbą pradėkim tuojau.

Visi nariai kviečiami gauti naujų narių tokiose apdraudose:
1) VAIKŲ TERM APDRAUDA nuo gimimo dienos iki 16 

m. amžiaus. Duoklės 25 c. į mėnesį už $1,000.00 apdraudos.
,2) JAUNUOLIŲ APDRAUDA nuo 16 m. iki 25 m. am

žiaus. Duoklės 25 c. į mėn. už |$1,000.00 apdraudos.

3) VISOKIO AMŽIAUS 10-TIES METŲ TERM APDRAU
DA. Duoklės labai mažos, bet apdrauda yra tikra ir gera. 
Šią apdraudą gali imti papildomai prie savo apdraudos esami 
nariai, kurie dabar turi mažų sumų apdraudą ir nori sustip
rinti savo apsaugą ateičiai. Ši apdrauda prieinama visiems 
asmenims ir nariai gerai -padarys ją pasiūlydami Deimantinio 
Jubiliejaus proga.

4) REGULIARUS SUSIVIENIJIMO APDRAUDOS, ku
rios yra geros, geresnių nėra. Užrašydami savo broliams lie
tuviams, padarysime jiems gerą paslaugą: A) GYVYBES AP- 
D'RAUfDA viso gyvenimo duoklėmis, B) GYVYBES APDRAU
DA per 20 metų išmokama, CJ) TAUPOMOJI APDRAUDA- 
ENDOW(M|ENT per 10 arba per 20 metų išmokama, kai suėjus 
terminui apdraudos suma gyvam esant išmokama apdrausta
jam.

Visos šios apdraudos duodamos vaikams ir suaugusiems. 
Prie tų apdraudų suaugusieji gali paimti Akcidentalę apdraudą, 
o taip pat Ligoje Pašalpą.

KIEKVIENAS NARYS prisidėjęs prie Deimantinio naujų 
narių prirašymo vajaus gauna:

1) DEIMANTINIO JUBILIEJAUS PROGA kiekvienas 
narys gauna trečią dalį metinių duoklių, kurias sumoka prira
šytas narys.

2) GALI GAUTI PRIZĄ. Kas prirašys ne mažiau 75 nau
jų narių, gali gauti visną iš čia nurodytų prizų:

Pirmas prizas $100.00, Antras prizas — $75.00, Trečias 
prizas — $50.00, Ketvirtas prizas — $35.00 ir Penktas pri
zas — $25.00.

3) KIEKVIENAS NARYS GALI GAUTI DOVANĄ, jei
gu jo prirašytų narių mėnesinės duoklės sudaro nemažiau kaip 
$40.00 narys gauna SLA vasarnamyje atostogoms vienai sa
vaitei patalpas, o jeigu prirašoma daugiau narių, tai atos
togų patalpos laikas pailginamas.

4) KIEKVIENAS NARYS, PRIRAŠĘS BENĮ1 VIENĄ 
NAUJĄ NARĮ, gali laimėti stambią sumą pinigų. Laimėjimai 
bus Deimantiniame SLA Seime, Pittsbungh, Pa. Naujoms 
Term apdraudoms aplikacijos visiems nariams išsiųstos ir jas 
galima panaudoti. Reguliarėms apdraudoms suaugusiems nau
dotinos -pridėtos Non-Medical aplikacijos, be daktaro sveika' 
tos tikrinimo.

Š ais laikais visiems yra naudinga turėti AKCIDENTA
LĘ, NELAIMINGOS MIRTIES APDRAUDĄ. Tad prie kiek
vienos suaugusių apdraudos patartina paimti Akcidentalę ap
draudą, už $1,000.00 šios apdraudos mokama į metus tik $2.00.

(Daugelis musų žmonių ir lietuvių draugų dėl amžiaus, 
sveikatos ar kitų aplinkybių negali gauti reguliarčs apdraudos, 
bet nori bendrauti su lietuviais ir trokšta buto naudingi visuo
menės nariai. Tokius asmenis SLA nariai turi prirašyti 
DRAŲGYBOS NARIAIS Jie mokės tik 17 centų į mėnesį, ar
ba $2.04 metams, bet gaus daug naudos ir plačias teises Susi
vienijime. Jie gali kuopoje būti valdybos nariais, gali gauti 
ligoje pašalpą, Akcidentalę apdraudą, bėdos atsitikimu paramą 
iš -Našlių ir Našlaičių Fondo ir laikraštį Tėvynę, kurio kaina 
metams $4.00 ir gali prirašyti savo vaikus į SLA.

Neabejojame, kad nariai savo tarpe koperuos, viens kitam 
pagelbės šiame darbe ir bendromis visų pastangomis bus pa
siekta gražaus laimėjimo, kuriuo galėsime pasidžiaugti -busima
me Deimantiniame Seime, Pittsburgh, Pa., kur turėsim progos 
peržvelgti visus savo darbus ir padarytąją pažangą.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Ligoninė — be gydytojo.— 

Rokiškio rajono Kamajų kol
chozo ligoninėje yra 25 lovos, 
17 medicinos seserų, sanita
rių ir slaugių — bet nėra gy
dytojo. Kai buvusi gydytoja

Musteikytė išvyko į kitas pa
reigas, jos vietoje liko tik 
felčerė.

------o-----
Dar keli nauji gaminiai. —
Verslinės kooperacijos ar

telėse ir įmonėse šiais metais 
žymiai išplosią vaikiškų veži
mėlių, elektros plytelių, kiše
ninių žibintuvėlių, automati
nių plunksnakočių ir kelių ki
tų prekių gamybą.
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Pagerbkite Motinas 
Gegužės 8 Dieną

Kiekvienų metų pavasario 
metu, kada po ilgos ir šaltos 
žiemos visa gamta atbunda, 
gegužės mėnesio pradžioje, 
kuomet medžiai puošiasi ža
liais laibais, gėlės pradeda žy
dėti įvairiomis spalvomis, 
š v e n ė i ama Motinos Diena. 
Šiais metais motinų pagerbi
mo diena bus šį sekmadienį, 
gegužės 8 dieną. Ji švenčiama 
ne tik Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, bet ir daugelyje 
kitų kraštų, kad davus progą 
tiems, kurie dar turi gyvas 
motinas, dukroms ir sunams, 
pagerbti jas ir nors dalinai 
atsilyginti joms už pagimdy
mą, užauginimą ir, pagal sa
vo išgales ir supratimą, su
teikimą mokslo.

Tai gražus ir pagyrimo ver
tas sumanymas švęsti Moti
nos Dieną! Kiekvienos dukros 
ir sunaus, kurie dar turi gy
vas motinas-auklėtojas, būti
na pareiga nepamiršti jų ge
gužės mėnesio 8 dieną ir jas 
pagerbti vienokiu ar kitokiu 
budu, nes jos tokio pagerbimo 
pilnai užsitarnavo. Turintieji 
gyvas motinas neprivalo pa
miršti, kad niekas kitas ne
dirbo taip sunkiai, kaip mo
tinos auklėdamos savo dukras 
ir sūnus, jos daugelį naktų 
nemiegojo iki užaugino ir iš
mokslino savo mylimas duk
ras ir sūnus, kad jie butų 
naudingi patys sau ir plačia
jai visuomenei,
geros širdies, jos visuomet sa
vo vaikams linki gero, iš jų 
daug nereikalauja ir linki 
jiems sėkmės gyvenime, todėl 
kiekviena dukra ir kiekvienas 
sūnūs neprivalo jas pamiršti 
ir nors vieną kartą metuose 
prisiminti. Tarpe gerų dukrų 
ir sūnų yra tokių, kurie kiek 
paaugę pasišalina nuo motinų 
ir jas pamiršta, tartum juos 
kas kitas užaugino, ne moti
nos. Tokių vaikų apleistos ir 
pamirštos motinos, labai daž
nai apsiašaroja prisiminda
mos savo sunkų darbą ir van- 
gą vaikus auginant.

Musų broliškos lietuvių ben
druomenės — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje narės ir 
nariai, kurie turite gyvas mo
tinas, būtinai prisiminkite jas 
Motinų Dienoje gegužės 8 die
ną ir vienokiu ar kitokiu bu
du tinkamai pagerbkite. Moti
nos turi geras širdis ir jos 
daug nereikalauja, jos bus 
patenkintos jei iš savo dukrų 
ir sūnų susilauks puokštelę 
gėlių, ar jų pagerbimui bus 
suruoštas kuklus pobūvėlis, 
bus patenkntos ir džiaugsis 
turėdamos geras dukras ir 
gerus sūnus. Susivienijimo 
narės ir nariai, kurie turite 
gyvas motinas, gegužės 8 die
ną nepamirškite jas pagerbti, 
atlikite savo būtiną pareigą. 
Nepamirškite, kad Jus turite J

Motinos yra

siuomi pranešu, kt^d SLA trečiosios apskrities pus
metinis kuopų atstovui suvažiavimas yra šaukiamas ge
gužės mėn. 15 diena, 2 valandų po pietų, Lietuvių Pilie
čių svetainėje, 1723 Jane Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 
Kuopoms pakvietimo laiškai yra išsiuntinėti, bet jei 
kuria kuopą kvietimo laiškas nebūtų pasiekęs dol klai
dingo adreso ar dėl kokios kitokios priežasties, malonė
kite pasinaudoti šiuo pranešimu. Taip pat yra kviečia
mi dalyvauti šiame suvažiavime tolimesniu ir artimos- 
nių Pittsburgho apylinkių kuopų atstovai, kurie jau 
yra išrinkti dalyvauti SLA Deimantiniam Seime, kuris 
įvyks liepos 11 dieną Roosevelt viešbutyje, Pittsburghe, 
nes bus gera proga musų apylinkės busimo seimo atsto
vams bendrai pasitarti ir pasidalinti .mintimis bendrais 
Susivienijimo reikalais.

Yra kviečiami ir tų kuopų veikėjai, kurių kuopos 
nepriklauso apskričiai, dalyvauti šiame suvažiavime ir 
pagalbėti SLA 3-čiai apskričiai tinkamai prisirengti 
prie SLA Deimantinio Seimo, kad ir musų Pittsburg- 
lias .su visom savo artitom ir tolimom apylinkėm galėtų 
gražiai pasirodyti blusų organizacijos didžiosios šventės 
proga.

Šiame suvažiavime Seimo Rengimo Komisija pa
teiks savo raportą iš seimo rengimo darbų kas jau yra 
nuveikta ir kas yra veikiama rengiantis prie Deimanti
nio Seimo, ir pateikti savų sumanymų.

Iki malonaus pasimatymo apskrities suvažiavime 
gegužės 15 dieną, Lietuvių Piliečių Svetainėje, 1723 
J’ane Street, S. S. Pittsburgh, Pa.

S. F. B AK ANA S,
SLA 3-sios apskrities pirmininkas.

Kastantas Jurgeliunas, Susivienijimo
Ilgametis Veikėjas, 75 Mėty Amžiaus

Kastantas P. Jurgeliunas

darbus. 
ir Su- 
Ąmeri- 
jis bu-

įre- 
bet 
Su- 

ryž-

mus ir būdavo išrinktas į į- 
vairias šeimines komisijas. 
Detroite seime, įvykusiame 
1956 metais, jis buvo manda
tų komisijoje. Jo, kaipo šios 
broliškos organizacijos vete
rano, pareikštas žodis sei
muose daug reikšdavo. Jis 
ne tik tarnaudavo šeiminėse 
komisijose, bet ir pastoviose 
komisijose. Kiek man žinoma, 
jis viename seime buvo iš
rinktas Finansų Komisijon, 
ir joje išbuvo du metus, 
iki sekančio seimo. Nežiūrint 
kokioje draugijoje Jurgeliu
nas priklausė ir kokios parei
gos jam buvo pavestos, jis 
jas atlikdavo
vyzdingai. Tai žmogus, kuris 
duotą žodį visuomet ištesėda
vo 'ir apsiimtą darbą greitai 
ir gerai atlikdavo.
laikraščio leidimas

skubiai ir pa-

tai šiandieninė 
nebūtų išvydus

biznyje

pilpas energijos ir

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES”

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 DOMTNIKO PILKOS M. 0 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D. S

Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois į

Mažakraujingumas
(Tęsinys)

KAI KURIOS ANEMIJOS RŪŠYS
Dažnai aiškiai pamažėju svoris, oda 

dažnai įgauna citrininę gelsvų atspalvį. 
Liežuvio paviršius pasidaro visai lygus 
ir ryškiai raudonas.

Blužnis ii* kepenys huną vidutiniai 
padid imtos.

Jeigu mažakraujingumas pasireiš
kia dideliame laipsnyje, tuomet pasireiš
kia širdies veikimo nepakankamumo rei
škiniai.

Padidėjimas skaičiaus dideliu rau- 
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donųjų kraujo kūnelių, vadinamųjų 
makrocytais yra charakteringas reiški
nys, specialiai dažytame kraujo tepini- 
loje tas atliekama mediciniškoje labora
torijoje. Erytrocitai paprastai yra ge
rai pripildyti hemoglobinu, bet hemoglo
bino gali būti ir mažai.

Piktybine anemija gali būti labai 
sunki ii* raudonųjų kraujo kūnelių skai
čius 
būti 
000.

Vietname kubiniame milimetre gali 
mažesnis net vieno milijono 1,000,-

Hemoglobino kiekis nėra sumažėjęs 
proporcionaliai crytrocitų kiekiui, nors 
taipgi yra žemiau normos. Calor index 
būna didesnis kaip 1. Baltųjų kraujo 
kūneliu kiekis viename kubiniame mili- v
metre yra sumažėjęs .tarp 3,000 iki 
5,000. Pastebiamas padidėjimas skai
čiaus lymfocitų krauj.u j e.

LIGOS EIGA IR PROGNOZE — 
Kadangi pemiciozinė arba piktybinė

anemija dabartinio dvidešimtojo šimt
mečio bėgi j e pradedant maždaug nuo 
dvidešimtojo šimtmečio vidurio yra ga
na pasekmingai gydoma naujai ligos 
atadai užėjus, tai žodžiai pernicioziuė 
arba piktybinė anemija nebevartotini 
daugiau.
TRUMPAI APIE PIKTYBINES 
ANEMIJOS GYDYMĄ

Gydymo tikslas yra atstatyti kieki 
raudonojų kraujo kūnelių viename ku- 
bininiame milimetre kraujo pas ligonį 
iki normos, ir apsaugoti stuburo sme
genis ir nervus nuo pakenkimo. Tas yra 
pasiekiama paskiriant ligoniui poodines 
arba intramus kulavLnes infekcijas Vi- 
-tamin B 12.

Dabartiniu laiku rekomenduojama 
subkutanines-poodinės arba intramus 
kularinės infekcijos Vitamin B 12 po 50 
mcg. — mikrogramų du karta per sa
vaitę iki ligos remisija įvyksta, o vėliau 
gydymo palaikymui iki reikalinga sub- 
kutanines arba intramus kularinės in
fekcijos Vitamin B 12 po .50 mikrogra- 
mų kas 2 savaitės.

Kepenų ekstraktai piktybinės ane
mijos gydymui irgi gydytojo gali būti 
paskiriami. Kraujo transfuzija ligoniui 
.sergančiam piktybine anemija tik tuo
met yra1 reikalinga, kuomet ligoniui gre
sia mirtinas pavojus. Paprastai liga yra 
nugalima gana greitai Vitamin B 12 ar 
kepenų ekstrakto infekcijomis. Gydyto
jo pagalba piktybinės anemijos gydymui 
būtinai yra reikalinga, nes be gydymo 
liga gali baigtis mirtimi.

Šių metų balandžio mėnesio 
29 dieną Kastantas P. Jurge
liunas sulaukė 75 metus am
žiaus. Tai reikšminga sukak
tis žmogaus gyvenime, nes 
tokio amžiaus nedaug žmonių 
sulaukia, todėl šia proga aš 
noriu priminti sukaktuvininko 
nueitą ilgų metų kelią ir jo 
atliktuosius darbus įvairiose 
organizacijose ir lietuvybės 
labui.

Kaip daugelis kitų prieš 
50 metų atvyko į šį laisvės 
kraštą laimės jieškoti, taip ir 
Kastantas P. Jurgeliunas, bū
damas jaunas ir pilnas ener
gijos, neatsiliko nuo daugelio 
kitų, jis irgi atvyko apie prieš 
50 metų, apsigyveno Bostone 
ir čia pradėjo pelnytis kas
dieninį pragyvenimą. Būda
mas prasilavinusiu ir supras
damas organizacijų naudin
gumą, greitai įsijungė į įvai
rias organizacijas ir jų veik
lą, nežiūrint kokio pobūdžio 
organizacijos buvo — pašal- 
pinės, meninės, politinės ar 
apdraudos tikslais suorgani
zuotos, bile jos buvo lietuviš
kos ir dirbo lietuviams ir

tik vieną motiną, kada jos ne
teksite, kitos motinos nebus, 
tad atiduokite joms tinkamą 
pagarbą ir padėkokite joms 
už atliktus didelius ir sunkius 
darbus, kuriuos joms reikėjo 
atlikti auginant dūktas ir sū
nus. Pagerbdami savo moti
nas Jus busite atlikę savo par 
reigą ir jausitės patenkinti.

Lietuvai naudingus 
Nesvetimas jam buvo 
sivenijimas Lietuvių 
koje, nors tais laikais
vo nabausus nariais ir Massa- 
chusetts valstijoj nebuvo 
gistruotas, veikė slaptai, 
Jurgeliunas, tikėdamas į 
sivienijimo šviesią ateitį,
tingai jam dirbo ragindamas 
lietuvius ir lietuvaites į jį ra
šytis.

Darbas T. M. Draugijoj
Nemažai jis dirbo Tėvynės 

Mylėtojų Draugijoj, kuri prieš 
virš 60 metų buvo įsteigta 
leisti mokslines knygas ir 
siųsti jas savo broliams ir se
sėms Lietuvoje, kurie buvo iš
troškę lietuviškų knygų ir 
laikraščių spaudos draudimo 
laikais. Jurgeliunas tą gerai 
suprasdamas, visu ryžtingu
mu stojo darban TMD ugdy
mui, nes jam rūpėjo skleisti 
apšvietą Lietuvoje gyvenan
čių brolių ir sesių tarpe.

Jurgeliunas yra ir kitų or
ganizacijų steigimo sumany
toju ir "ugdytoju, bet visas 
jas šiame trumpame rašiny 
neįmanoma suminėti. Galiu 
paminėti Jaunimo Ratelį, ku
ris buvo suorganizuotas tuo 
tikslu, kad jaunimas galėtų 
dažniau susieiti, vienas kitą 
geriau pažinti ir dirbti lietu
viškus darbus. Jurgeliunas ir 
šiame Jaunimo Ratedije mato
mas kiekviename jo susirin
kime, įvairose ratelio išvyko
se, jis savo gerais patarimais 
vienijo jaunuolius ir ragino 
juos dirfoti lietuviškus dar
bus, taipgi pats dirbo kiek 
jam laikas ir aplinkybės lei
do, ragino ir kitus dirbti, nes 
jam rūpėjo lietuvybės palai
kymas ir lietuviški darbai.
Veikla Susivienijime

Jis patęs Susivienijimo na
riu,. būdamas pilnas energijos 
ir sielodamasis šios patrioti
nės broliškos organizacijos 
reikalais, nesėdėjo rankas su
dėjęs ir nelaukė kad kiti dirb
tų, bet jis pats ėmėsi darbo, 
rūpinosi vietinės kuopos rei
kalais, savomis lėšomis va
žiuodavo į Susivienijimo sei-

1914 metais Bostone kilus 
minčiai leisti lietuvišką laik
raštį, Kastantas P. Jurgeliu
nas buvo pirmas to sumany
mo nuoširdus rėmėjas ir į- 
steigtos tam tikslui bendrovės 
pirmininkas. Sudarius bendro*- 
vę laikraštį leisti, jam buvo 
parinktas vardas “Ateitis”, 
kurio vardas vėliau pakeistas 
į “Sandarą”, kuri po kiek lai
ko persikėlė į Chicagą ir šian- 
dian leidžiama ir yra Sanda
ros politinės partijos organas. 
Už šio laikraščio įsteigimą, 
kuris gyvuoja ilgus metus ir 
šiandien lanko lietuvius pla
čioje Amerikoje ir kituose 
laisvuose kraštuose, didžiau
sias kreditas priklauso Kas
tantui P. Jurgeliunui. Jeigu 
ne jo pastangos ir griežtas 
užsispyrimas, 
“Sandara” 
pasaulį.

Jurgeliunas

Būdamas
suprasdamas darbininko sun
kią būklę, susitaupęs kiek pi
nigų įsigojo rūbų krautuvę 
South Bostone. Tai buvo ne 
vien biznio vieta, bet kartu ir 
lietuvių užėmimo ir pasikalbė
jimo vieta, kurioj dažnai su
sirinkdavo lietuviai aptarimui 
lietuviškos veiklos reikalus ir 
nustatymui gairių vienam ar 
kitam darbui sėkmingai pra
vesti. Pradėjus leisti laikraš
tį, jo krautuvėje patriotingų- 
jų lietuvių tarpe besikalbant, 
kilo mintis turėti lietuvišką 
chorą, kuris tarnautų visiems 
lietuviams. Tokiai minčiai pri
tarėjų atsirado daug, todėl 
1914 metais buvo pakviestas 
į Bostoną velionis komp. Mi
kas Petrauskas, kuris sutiko 
chorą mokyti ir jam vardas 
buvo parinktas “Gabija”.

Kaip choro suorganizavi
mas, taip ir komp. Miko Pet
rausko pakvietimas, irgi kilo 
Iš Kastanto P. Jurgeliuno. 
Jeigu ne jis, “Gabijos” choro 
nebūtų buvę (Bostone, apie 
kurį susispietė gabiausias ir 
eneringiausias Bostone gyve
nantis jaunimas. Chore per 
ilgus metus priklausė ir p^,ts 
Jurgeliunas, kuris ne tik dai
nuodavo chore, dainuodavo 
solo ir vaidindavo įvairias 
roles operetėse ir kituose vai
dinimuose Petrauskui vado
vaujant.

Bedalyvaudamas “Gabijoj” 
susipažino su choro nare Ma
rijona Kalinauskaite ir po 
kiek laiko su ja apsivedė. Po 
apsivedimui tūlą laiką gyveno 
Bostone ir laikė rūbų krautu
vę, bet po kiek laiko biznį lik
vidavo ir persikėlė .gyventi į 
Brocktoną, ten atidarė neju- 
domų nuosavybių pardavimo 
ir apdraudų kontorą, kur ir 
šiandien gyvena. Čia begy
vendamas susilaukė tris sū
nūs, kurie visi yra inžinieriai. 
Vyriausias sūnūs, elektros in
žinierius, prieš porą metų mi
rė.

Einant prie užbaigos

Tai tiek šiuo tarpu trum
pai apie Kastantą P. Jurge- 
liuną. Apie jį ir jo atliktus 
darbus butų galima prirašyti 
labai daug, bet dėl laiko sto
kos ir vietos musų organizaci
jos organe Tėvynėje, turiu 
pasitenkinti šiuo trumpu ra
šiniu. Gal atsiras kas kitas, 
kuris Jurgeliuną geriau pažįs
ta ir geriau žino jo atliktus 
darbus, parašys daugiau ir 
plačiau.

Aš sveikinu Jurgeliuną, su
laukusį 75 metų amžiaus, lin
kiu jam sveikatos, ilgo am
žiaus ir dar daug metų dirbti 
lietuviškus darbus ir dalyvau
ti lietuviškoje veikloje, kaip 
kad dalyvavo per praeitus kėg
lis desėtkus metų. Ilgiausių 
metų broli Jurgeliunai!

Buvęs Kaimynas.

pa paskaita ir.f. visai šeimiško 
pobūdžio kuklios, bet jaukios, 
vaišės.

Rūpestingų šeimininkių lip
šnumas ir meili globa jau yra 
įrodyta.

Vladas Braziulis.

Brockton, Mass

Susivienijimo 17 Kuopos 
Svarbus Susirinkimas

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 17 kuopos narių svar
bus susirinkimas šaukiamas 
šių metų gegužės mėnesio 10 
dieną, 7:30 valandą vakare, 
Sandaros svetainėje, kuri yra 
ant Intervale Street.

Cleveland, Ohio

Priešseiminis SLA 136 Kuo
pos Susirinkimas

Jau porą kartų musų kuo
pa nebuvo atstovaujama SLA 
seimuose. Butų labai svarbu 
bent į deimantinį seimą dele
guoti ką nors iš musų kuo
pos narių. Tam tikslui yra 
kviečiamas visuotinis kuopos 
susirinkimas š. m. gegužės 
15 dieną, 11:45 valandą ryte, 
Lietuvių salėje.

Valdyba pageidauja matyti 
tame susirinkime visus kuo
pos narius. Jeigu praėjusiame 
susirinkime daugelis įvairių 
dalykų nariams patiko, o se
niai nebuvęs gausesnis narių 
atsilankymas maloniai mus 
visus nuteikė, tai valdyba pa
sistengs šį susirinkimą dar 
labiau pagyvinti bei paįvai
rinti.

Be atstovų rinkimo, dar 
numatomas naujų narių įves
dinimas, svarbi, nors ir trum-

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami šiame susirinkime 
dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų aptarimui. Taipgi šia
me susirinkime bus renkami 
delegatai į busimą Susivieni
jimo Deimantinį Seimą, kuris 
įvyks liepos mėnesio 11 dieną 
Pittsburgh, Pa. Todėl kiekvie
no kuopos nario ir narės bū
tina pareiga šiame susirinki
me dalyvauti.

Nepamirškite užsim o k ė t i 
mėnesines (mokestis laiku, kad 
patikus vienokiai ar kitokiai 
nelaimei, nereikėtų turėti ne
smagumo.

SLA 17 Kuopos Valdyba.

Ansonia, Conn.

SLA 66 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų gegužės mėn. 8 die
ną, 2-rą valandą po pietų, lie
tuvių bažnytinėje svetainėje.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime', nes yra daug 
reikalų aptarimui. Taipgi bus 
renkami delegatai į SLA Dei
mantinį seimą.

J. Radzevičius,
SLA 66 kuopos sekr.

Easton, Pa.
SLA 342 Kuopa Rengia
Gražią Metinę Gegužinę

dieną, Jono 
Coutry Club

kviečia visus

Visi kuopos nariai deda vi
sas pastangas surengti didelę 
ir gražią gegužinę-pikniką ge
gužės mėn. 29 
Katinio ūkyje, 
Road.

Kuopos nariai
lietuvius iš toli ir arti, senus 
ir jaunus, atsilankytiį Eas- 
toną aukščiau paminėtą die
ną, nes musų kuopos geguži
nė įvyksta tik vieną kartą į 
metus, tai suvažiuoja nemažai 
lietuvių vienas su kitu pasi
matyti. Prie pasilinksminimo 
bus orkestras.

SLA 342 kuopos narių dė
mesiui. Kovo mėnesio susirin
kime nariai nutarė laikyti su
sirinkimus kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį, 2 va<- 
landą po pietų.

SLA 342 Kuopa.

South Boston, Mass.

Svarbus SLA 43 Kuopos 
Narių Susirinkimas

SLA 43 kuopos narių mė
nesinis susirinkimas įvyks š. 
m. gegužės mėn. 11 dieną, 
trečiadienį, 7:30 valandą va
kare, Lietuvių Piliečių Drau
gijos patalpose, 368 W. Bro- 
adway, So. Bastone.

Šis susirinkimas yra svar
bus tuomi, kad bus renkami 
delegatai į SLA Deimantinį 
Seimą, kuris įvyks liepos 11 
dieną, Pittsburgh, Pa.

Kiekvieno nario pareiga yra 
šiame susirinkime dalyvauti 
ir prisidėti prie išrinkimo tin
kamų delegatų į svarbų isto
rinį musų organizacijei seimą. 
Norintieji apsiimti delegatais 
į šį (seimą, būtinai turite da
lyvauti šiame susirinkime.

Juozas Lokys,
SLA 43 kuopos sekr.



Pomirtinių

Viso $8,685.00 Viso

Ligoje Pašalpos

$1,475.27Viso —

AtsauktojiA pdrauda

Viso $242.21

Viso $1,500.00

Atlyginimas Organizatoriams

$131.15

Viso

74.81
Dargis, Pittsburgh,

16.72

Viso $241.78
Viso

Atlyginimas Sekretoriams

$2.89

Y.

Viso

Pa. 5.00

10.00

10.00

10.00

10.00

$75.00Viso

Atlyginimas Daktarams

3.00

Viso . $34.00

Viso

371.48

VisoN. Y. _

Viso $1,486.50

ŠIA Nuosavybės

Viso. $1,606.54

36.61

Viso $1,643.15

Viso$74.38

165.48

30.00

1.63

Viso $993.25

Viso
$7.94

Viso

$62.00

$5.00
26.00

Lapkričio 
Lapkričio 
Lapkričio 
Lapkričio

7, 1959
14, 1959
21, 1959
28, 1959

$467.57
55.00

$376.76
380.26
396.00
322.25

499.99
110.00

26.51
5.59

69.53
36.80

15.35
3.75

10.00
10.00
10.00

Lapkričio 
Lapkričio 
Lapkričio 
lapkričio

25.89
1.12

288.54
245.00

58.91

$1,000.00 
500.00

Pildomosios Tarybos ir 
Komisijų Reikalai

Pašalpos Iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

P. Dagys, Brooklyn, N. Y. 
K. Trečiokas, Newark, N. J. 
P. Maciulionis, Nevvark,

N. J............. ................................

Taupomoji Apdrauda
A. G. Gibson, VVaterbury,

Conn. __________ _____ _
A. Kudis, Pittsburgh. Pa.

7.
14,
21,
28, 1959

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

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

1959 ................. $994.00
1959 ............... 2.592.00
1959 ............... 2,299.00

2,800.00

S. Norbutienė, Richmond 
Hill, N. Y. ........................ $242.21

lapkričio Mėnesį

Paskola Moksleiviams

Gruodžio Mėnesį

Pusė Pomirtinės

Taupomoji Apdrauda

Atlyginimas Daktaram*

Z. Januškevičienė, Detroit,
Mich. .......... . ..................... .

B. Macijauskas, Nevv

P. Jodvalkiutė, Leechburg, 
.Pa. ..........................................

A. Petraitienė, Chicago, 
III. ..........................................

Algos
SLA raštinės 

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

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

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

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

N. Gugis, Chicago, III.
M. J. Vinikas, Nevv York,

N. Y. ....................................
St. Bredes, Jr., Brooklyn.

P. Dagys, Brooklyn, N. Y. 
E. Mikužis, Chicago, III.

R. Chamo, Binghamton, 
N. Y.....................................

A. Chamo, Binghamton, 
N. Y. ................................

A. Peteraitis, Collinsville, 
III. ........................................

K. P. Deveikis, Cicero,
III. ............................................

V. S. Mastis, Toronto,
Canada ____________ ---------

V. Urbaitis, Cleveland, Ohio 
K. Katkevičienė, Chicago,

III.
G B.

Pa.

J. Budris, Elizabeth, N. J.
P. J. Matikievvicz, Nanticoke, 

Pa. ................ ..................... ............
J. Deltuva, Westville. III.
A. Miliauskas, Wilkes

Barre, Pa. ------------
J. Zauka-s, Bronx, N.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Atskaita 4-to Bertainio, 1959 Metų

Išmokėjimai lapkričio ir Gruodžio Menesiais, 1959 Metais

$2,772.00

640.60
180.00

120.00

$3,712.60

Įvairų* Išmokėjimai

Nevv York Telephone Co.,
Nevv York, N. Y. ...

L. E. Goodfarb.
Philadelphia, Pa. —

Schalit Printing and
Stationary Co., N. Y.

Sočiai Security
Reinhold Gould Ine.,

Nevv York, N. Y. ....
Smith-Corona, Nevv

York, N. Y. .................
Paštas
A. Zubkus, Brooklyn, N. Y. 
Remington Rand, N. Y. C. 
Smulkios išlaidos
Morrison Hotel, Chicago, 

Iii. ....................... .......................
Nejudomojo turto 

įkainavimas —____________
Economy Photo Engr. Co., 

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

York, N. Y. .............................

$99.27

250.00

*

York, N'. Y.

Viso

Atlyginimas Sekretoriams

O. Nleniuvienė, Uniondale, 
Pa. ..........................................

J. Dangveckas, Meriden, 
Conn. ---------------------------

A. Balsienė, Westville, III.

Viso

SLA Nuosavybes

8.00

$18.00

$7.11

3.18
14.03

$24.32

307 West 30-th Street,
Nevv York, N. Y. . ......... $1,962.96

128 So. Maine Avenue, 
Atlantic City, N. J. 55.67

C. 52.71
163.08

19.48

921.95
198.27
80.00
2.68

17.00

74.64

15.00

3.50

5.00

$1,902.58

E. Keraitis, Nevv York. 
N. Y.  ...................................... 200.00

R. L. Springytė, Pittsburgh,
Pa. ............................................ 200.00

$400.00

Viso lapkričio mėnesi $22,461.62

Viso

Pašalpos iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

F. Žilionis, Pittsburgh. Pa. 
K. Rumbauskienė, Du Bois, 

Pa. ................................ *.........
VVaiksner, Virdin, III.s.

A. Slazas, Springfield, III. 
A.. Sutkus, McKees

Rocks, Pa. ______

Viso

Pildomosios Tkrybos ir 
Komisijų Reikalai

M. J. Vinikas, New
York, N. Y. ....................

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

S. Biežis, Chicago, III.

Viso

$10.00

10.00
10.00
10.00

10.00

$295.32

245.26
38.29

$578.87

Tėvynės Reikalai
Marš Printing Co., New

York, N. Y.............................
Reilly Electro Typ«.

Div., New York, N. Y.
H. Rice, New York, N. Y.

Postmaster, New York,
N. Y.............................................

Mercury Photo Engr. Corp.,
New York, N. Y. .............

A. E. J. Electrotype Co.
Ine., Nevv York, N. Y. ____ 5.50 

M. Blacksmith, Nevv York,
N. Y. ........................................... 2.25

Ch. D. O’Brien, Nevv York,
N. Y. . ......................................... 79.65

$647.76

1.95
110.00

36.80

24.47

Viso $908.38

v
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KETURIOS LIETUVES MOTINOS
SALOMĖJA NARKEIAUNAITE

/

Šia proga nenoriu nei prie motin ofe kapo pavenkti — nors 
tai daryti nebūtų nei vaikiška nei gėda — nei gyvajai motinai 
poezijos padeklamuoti, nors tai, manau, padarys musų mažieji 
įvairiose Motinos Dienos minėjimuose, bet noriu šiose musų 
gyvenamose aplinkybėse žodžiu kitu persimesti apie tai, kaip 
galėtume būti savo motinų vargo verti vaikai.

Pradžiai mintimi^ nuskribkime į brangiąją Lietuvą ir ban* 
dykime atspėti nuotaikas motinų, kurių vieni vaikai, karo ug
nies ir priešų siaubo: vejami, į Vakarus patraukė, kiti krito 
partizano pareigose, o treti vargui ir kančiai į priešo krašto to
lumas nublokšti.

Kaip tokia dar gyva ir nuo savo žemės neatplėšta motina 
atrodo? Tai močiutė sengalvėlė, kuri jau išverkė visas ašaras, 
kuri savo' senais, alkis pražiūrėjo į rytus ir vakarus besidairyda
ma, stebuklo belaukdama: bene grįš nors vienas jos vaikas akių 
užspausti, žemės saują ant karsto jai užberti.

Tai močiutė sengalvėlė, kuri, greičiausiai ir iš savo gimi
nės pafetogės išmesta, vargsta. Ji gal visų silpniausia fiziškai 
ir turtiškai, bet ji stipriausia dvasiškai. Jos tylaus maldaujan
čio balso dar klauso ir paguodos valandoje susvyravęs jaunuo
lis.

Pamėginkime įsijausti į skausmą ir tų lietuvių motinų, ku
rios subrendo ir gyvenimui pasirengė nepriklausomoje Lietu
voje, bet kurių vaikai šiandien turi lankyti mokyklą, kur vis- 
kas niekinama, kas jai buvo ir yra šventa — tautos praeitis, 
jos kovais, žygiai ir laimėjimai; jos kariai, josi pranašai, poetai, 
mokslininkai, menininkai ir valstybininkai; jos daina, papro
čiai, vėliava, Tautos Giemė ir gyvenimo būdas; jos tikėjimas, 
jos šventykla, jos malda.

Ji žino, kad tai melas, bet ji negali pasipriešinti, net pasi
ginčyti, net paprašyti, net pasiskųsti, kad butų kitaip.

Arba vėl iš tėvynės ir gimtųjų namų ištremtom motinos 
dauguma su mažais vaikais nuo maitintojų atskirtos ir jų dau
giau nebesulaukusios. Ar jų vargas ir skausmas gali būti žo
džiu apsakytas

) aukščiau minėjau; Susivieniji
me /Lietuvių Amerikoje, daž
nai parašo savo organizacijos 
organe Tėvynėje apie kuopos 
veiklą, jos parengimus bei su
sirinkimus. Taipgi jis priklau
so Kultūros Draugijoje, vieti
niam šalpos skyriuje ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
riuje. Trumpai tariant, šis 
nenuilstintis veikėjas daly
vauja visur kur tik lietuviai 
ką nors veikia, be jo niekur 
neapsieinama. Jis taip visur 
bedirbdamas ir dalyvauda
mas, visai nepajuto kai susi
laukė 70 metų amžiaus. Tos 
jo gyvenime reikšmingos su
kakties proga, vyrų choras, 
jam visai nežinant, suruošė 
jo pagerbimui vakarienę. 
Nors ji buvo ruošiama slap
tai, bet joje dalyvavo nema
žas skaičius choro narių ir 
jo draugų, su kuriais jis per 
ilgus metus dirbo. Vakarie
nės metu buvo pasakyta ne
mažai kalbų ir pareikšta gra
žių nuomonių Juozo Bacevi
čiaus garbei ir jo darbų įver
tinimui.

Aš linkiu broliui Juozui 
Bacevičiui sveikatos, ilgo am
žiaus ir dar daug metų dirb
ti Lietuvai ir lietuviams nau
dą nešančius darbus.

Ilgiausių metų broli Bace
vičiau ! Draugas.

Waterbury, Conn.
Vietinio Balfo Skyriaus 

VEIKLA

jos valdybos šiems metams. 
Išrinktoji valdyba pareigoms 
pasiskirstė: pirmininkas Juo
zas Muraška, vice pirm. Da
nutė Venclauskaitė, iždininkė 
Genovaite Valiukienė. Lietu
vių atstovu į Naugatuck iš
rinktas Urbšaitis. Naujoj val
dyba yra energinga ir veikli, 
ji savo susirinkime 
Joninių proga 
rengimą Petro 
žioje sodyboje 
sį.

nutarė 
suruošti pa- 
Vileišio grar 

birželio mėne- 
Dalyvis.

f

South Boston, Mass.

Sandariečių Susirinkimas 
ir Banketas

ALT Sandaros 7 kuopos 
paskutinis prieš vasarą susi
rinkimas įvyks š. m. gegužės 
mėn. 15 dieną, sekmadienį, 2 
valandą po pietų, nuosavoj 
svetainėj, 124 F Street, South 
Bostone.

Tuojau po susirinkimo, toj 
pačioj vietoj, 5 valandą, į- 
vyks žieminio sezono užbaigi
mo benketas. Į šį banketą 
yra kviečiami ne tik nariai, 
bet ir visi Sandaros draugai 
ir rėmėjai. Kadangi šiam ban
ketui suruošti yra susidaręs 
komitetas iš tokių veikėjų 
kaip Jadvyka Keslerienė, An
tanina Kropienė ir Antanas 
Andriulionis, tai iš anksto ga
lima užtikrinti, kad pobūvis 
bus puikus ir visi svečiai bu
site patenkinti, tik pribukite 
į laiką.

A. Levickienė, Pittston,
V. Klimavičienė, Grand 

Rapids, Mich. ---------
F. Žilionis, Pittsburgh, 

Pa. ....................................
K. Rumbauskienė, Du Bois, 

Pa. ............................................
A. 8egley, Mahanoy 

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

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

Tėvynės Reikalai

Mercury Photo Engr. Co.,
New York, N. Y. ............

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

H. Rice. New York, N. Y. 
Postmaster, New York,

N. Y..........................................
N. Y. Type Distributors,

Nevv York, N. Y. ..........
Chas. D. O’Brien, N. Y. C. 
V. Virbickas, Brooklyn,

N. Y.........................................
Excelsiov Stationery Co.,

New York, N. Y. .........

Grąžinti Mokesčiai

Apdraudos Fondas 
Mišrus Fondas 
Lėšų Fondas

Pomirtinių

Gruodžio 5, 1959 __________  $2,400.00
Gruodžio 12, 1959 ________ 1,459.00
Gruodžio 19, 1959 ..................  5,581.00
Gruodžio 26, 1959 .............. 2,714.00
Grudžio 31, 1959 ............... 1,100.00

Viso _ . ........... $13,254.00

Ligoje Pašalpos

Gruodžio 5, 1959 ________ $362.50
Gruodžio 12. 1959 . ..............  781.38
Gruodžio 19, 1959 .......  580.02
Gruodžio 26, 1959 ________ 619.75
Gruodžio 31, 1959 _______ _ 502.02

Viso _______ $2,845.67

Sugražinti Mokesčiai

Atšauktoji Apdrauda

Apdraudos Fondas 
Disability Fondas 
Mišrus Fondas 
Lėšų Fondas

K. Acienė, Amsterdam,
N. Y. ..................................

P. Ambrozas, Pittsburgh,
Pa. ..........................................

V. Puluikis, Kenosha, Wis. 
V. G. Bali, Mahanoy

City, Pa. ----------------------
H. Shimkus, Springfield,

III. ..........................................
J. Diglis, Chicago, III.
J. Klivis, Binghamton.

N. Y. ....................................
J. Grinius, Detroit, Mich.

68.64

293.42
149.66

476.96

42.08
177.29

124.90
9.27

$1,342.22

$300.00

$300.00

$500.00

1,000.00

$1,500.00

Vaikų Atšauktoji Apdrauda

$30.45

29.32

$59.77

Atlyginimas Organizatoriams

P. Dagys, Brooklyn. N. Y. $163.32 
J. Vaičaitis, So. Boston,

Mass. --------------------------------
P. šernas, Rockford, Iii.
N. T. Bayoras, Pittston, Pa.
A. Praškevičius, Cleveland,

Ohio ..........................................
J. 
P.
K.
M.

Ohio

Šileikis, Brooklyn, N. Y. 
Macys, Brooklyn, N. Y. 
Vaitaitis, Brooklyn, N. Y. 
Misčikas, Cleveland,

t

Viso

43.20
22.46

73.69
29.38

9.34
56.20

9.50

$478.49

$10.00
4

$100.05
32.10

._ 1.50
17.60

$151.25 y

SLA raštinės

Algos

tarnautojams ------ -------- $2,904.97
SLA spaustuvės

tarnautojams ____ _____ 622.00
N. Gugis, Chicago, III. 180.00
P. P. Dargis. Pittsburgh,

Pa. _____ _____ _____ __ 120.00

$3,826.97Viso

Įvairus Išmokėjimai

Sočiai Security
Nevv York Telephone

Nevv York, N. Y. . 
L. E. Goodfarb,

Philadelphia, Pa. 
Schalit Printing and

Stationary Co„ N. Y. C. 
Joyce Bros. Co., Chicago,

III. ............................................
Guerriero Co. Ine.,

Nevv York, N. Y. ______
Morrison Hotel, Chicago,

III. —....................................
Paštas 
Nuoma 
Parker Publishing Co. 
Raštinės išlaidos 
Nevv Jersey Bell Tel.
Money Ine., New York C. 
Pioners Letters Co.,

Nevv York, N. Y. _____
Smulkios išlaidos 
Concord Stamp. N. Y. C. 
Įkainavimas nejudomo

turto —‘--------------------------
“Macys”, Nevv York, N. Y. 
Gimbels, Nevv York, N. Y. 
Christmas Gratuities 
Pennsylvanijos revizijos 

išlaidos --------- --------- --------

Co.,
$165.90

90.45

165.00

183.43

34.80

IIOjOO

Co.

_ 80.00
484.78

2,500.00
12.50
34.10

1.10
3.86

„ 6.50
18.33

2.48

10.00
5.65
4.67

240.00

246.85

Viso .. •L $4,405.54

Certifikato Paskola

F. A. Samoles, Erie Pa. $200.00

$200.00

Paskola Nekilnojamam Turtui

58 Jerome Street, 
Brooklyn, N. Y.

Viso

Viso

$15,000.00

$15,000.00

Viso gruodžio mėn. __ $46,962.11

ŠIA TORTO SUDĖTIS

$56,606.11
240^705.21
611,000.00

Nejudomos nuosavybės __
Morgičiai
U. S. Bondsai ...................
Įvairios Sekuracijos Ir

Bondsai __________  2,410.516.81
Paskolos moksleiviams 9,085.00
Narystės paskolos —........ 5,027.82

Ir štai dar vadinamoji išeivė lietuvė motina, kuriai šiuo 
metu lengviatUsiai, palyginus, gyvenasi, tačiau kurios atsako
mybė ir našta yra labai didelė. Vadinčiau jas kovojančiomis, 
kaip anoms trims grupėms tiktų kenčiančių ir kankinamų var
das. (

Už ką gi jos turėtų kovoti? Kokį simbolį sau vedamąja 

žvaigžde pasirinkti?
Jos didžioji pareiga (žinoma, ir tėvui talkinant) išugdyti ir 

išlaikyti savo atžalyno lietuvišką sąmonę. Tam darbui stipry
bės duodąįs simbolis turėtų būti Rimšos “Vargo mokyklos/” mo
tina. Teisinga tad ir prasminga butų Motinos Dieną minėti 
prisimenant Kovojančios Motinos uždavinį ir pasiraginant 
viens kitą jai didžiąją talką telkti.

Šeima yra vienintelė vieta, kur galima išlaikyti nuo sv&- 
timybių laisvą lietuvišką orą. šeimos centras yra motina. Jai 
tenka budėti, kad jos atžalynais lietuviškai jaustų, galvotų ir 
kalbėtų.

Išeivės lietuvės motinos šventoji pareiga turėtų būti taip 
laikyti savo namus, kad ten niekad nepritruktų lietuviškos nuo
taikos, už namų sienų svetimybių įkvėpę šeimos nariai, seni ir 
jauni, namo grįžę galėtų tuojau jas užmiršti.

St. Catharines, 
Canada

Rockford, Illinois

Šių metų kovo mėnesio 
vykusiame Balfo skyriaus 
sirinkime tarp kitų 
aptarimo, buvo rinkimas nau-

Į" 
su- 

reikalų
Visus kviečia

ALT Sandaros 7-tos 
Kuopos Valdyba.

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS
t AMERIKOJE

SLA 278 KUAPA 
šaukia visuotiną narių susi
rinkimą š. m. gegužės mėn. 
14 dieną Harding Motelio pa
talpose, 70 James Street, St. 
Catharines, Canada.

Susirinkime bus renkamas 
delegatas į SLA seimą, nau
jos valdybos įvezdinimas ir 
ikiti kuopos reikalai svarsto
mi.

Kviečiame visus narius da
lyvauti.
7

Pagerbtas Laikraščių Bendra
darbis Juozas Bacevičius

Susirinkimo pradžia 
valandą vakare.

Kuopos Valdyba.

Pittston, Pa.
SLA 7 KUOPOS

narių susirinkimas šaukiamas 
gegužės mėn. 8 dieną, 2-rą 
valandą po pietų, lietuvių Pi
liečių Klubo svetainėje.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami atsilankyti į šį su
sirinkimą.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

Musų mieste gyvena ener
gingas ir patriotingas lietu
vis Juozas Bacevičius. Jis at
vyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes 1910 metais ir nuo 
pat atvyko įsijungė į lietu
višką veiklą bei įvairias or
ganizacijas, jų tarpe ir į Su
sivienijimą [Lietuvių Ameriko
je. Jis ne1 tik kad veikia to
se organizacijose kuęiose pri
klauso, bet labai dažnai ra
šinėja lietuviškoje spaudoje 
aprašydamas visą vietinię lie
tuvių veiklą. Jeigu mes netu
rėtume savo tarpe Bacevi
čiaus, tai apie lietuvių veiki
mą niekas nežinotų.

Jis priklauso, kaip jau

f

t

Viso

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 Bahks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WĮKOX 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 pirmadienio iki 
penktadienio; šeštadien'o rytą nuo 10:30 iki 11-tos; s«\V* 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

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

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagai tie na 
6755 S. West»rn 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.

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

NEW YORK — NEVV JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
Jas Jack Štokas.
1264 White St., HUIside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WBVD—1330 k. 97-9 meg. Šeštadieniais 4700-5:00 v. p. f

PTITOBURGH, 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. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. Šeštadieniais 12:90 
— 1:00 vai. po pietų.

i
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3,500.00

12,544.15

111,005.35

1,178.45
7,184.78

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164

.......................... $3,468,353.68
M. J. Vinikas,

SLA Sekretorius,

Paskolos SLA nariams
bedarbiams _________

Inventorius _______
Administratoriaus

sąskaitoje „u-—......... .
Pinigai taupomose 

sąskaitose . ....... ...........
Pinigai einamose 

sąskaitose   —. 

•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prie firmos įstaigų yra krautuvės, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niais Ir sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 3, N. 7
78 Second Avė.
ORegon 4-1540

882 North 7th St. 
PHILADELPHIA 23, Pa.

VVAlnat 8-1747

*

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, lnc.
Lioensed by USSR

BROOKLYN, N. T., 1580 Bedford Avenue TeL IN 7-6485 ir IN 7-7272
NEH'ARK, N. J., 312-814 Marke* Street Tek MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992
Visi muitai ap- 

•Sluntinlų pristatymas garan- 
vaJ. vakaro kasdien, šeštadie-

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif.
DUnkirk 5-6550-

...........1^,1 ■■■ .............................................................................. ..................................

1241 No* Ashland Avė. 
CHICAGO 22, UL 
HUmboIdt 6-2818

11601 Jos. Cainpau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOunsend 8-0298
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

SLA 126 Kuopos Svar
bus Susirinkimas

Visi SLA. 126 kuopos nariai 
kviečiami į kuopos susirinki
mą gegužės mėn. 6 dieną, 
penktadienį, 8 valandą vaka
re, SLA Centro patalpose, 307 
West 30-th Street, New 
ke.

Bus renkami delegatai 
L. A. Deimantinį 51-mą 
mą.

Kviečia SLA 126 kuopos 
protokolų sekretorius

P. BUKŠNAITIS.

Yor-

į S. 
Sei-

vas Paprockas, dr. Bladas 
Vencius ir kiti.

Renkant vadovybę Ameri
kos Lietuvių Republikonų Ly
gos New Yorke politiniu va
dovu išrinktas Vytautas Ab- 
raitis, pavaduotoju Ligija 
Bieliukienė, Lygos pirmininku 
išrinktas Vladas Barčiauskas, 
vice pirmininkais Dominikas 
Klinga ir Emilija Čekienė, iž
dininke dr. Marija Žukauskie
nė ir sekretorius Jurgis Siru- 
sas. Į valdybą buvo išrinktas 
ir adv. Vytautas Banelis, bet 
jis dėl svarbių priežasčių at
sisakė.

dą vakare, Lietuvių Piliečių 
Klubo svetainėje, 1725 Jane 
Street, South Side Pittsburgh, 
Pa.

Kadangi lietuvių moterų 
Auxiliary draugija per 27 
metus savo gyvavimo dirba 
ir pagelbsti Lietuvių Piliečių 
Klubui visuose parengimuose, 
todėl šį kartą lietuvių moterų 
Auxiliary draugija maloniai 
kviečia visus klubo narius ir 
ne narius ateiti į banketą pa
tiems ir atsivesti savo žmo-

r

T B V Y N B

nas. Šiame bankete bus ska
ni lietuviška vakarienė ir pa
gerbtos visos motinos ir naš
lės.

Pittsburghe yra labai daug 
gražių moterų našliukių, tai 
jos bus pagerbtos visos. Ge
gužės mėnuo yra labai gra
žus, todėl ateikite visi — 
jauni ir seni, viengungiai ir 
našliai galėsite sau išsirinkti 
gražią ir turtingą našliukę. 
Nesigailėsite atsilankę, nes 
vakarienė bus tikrai lietuviš
ka su pamarginimais. Po va
karienei bus muzika ir šokiai. 
Kviečia visus lietuvių moterų 
Auxiliary komitetas.

Fr. Žilionis.

nuvesti 
į vieną

Apygar-

Brooklyn, N. Y.
150 Tautinių šokių šokėjų Iš
pildys Programą Brooklyne

J. Matulaitienės vadovauja
ma New Yorko Tautinių Šo
kių Grupė šiemet mini savo 
gyvavimo pirmąjį dešimtmetį. 
Šia proga š. m. gegužės mėn. 
15 dieną, sekmadienį, ši gru
pė ruošia didelę tautinių šo
kių šventę, kurioje programą 
išpildys iš viso 150 tautinių 
šokių šokėjų. Programoje da
lyvauja New Yorko pagarsė
jusi tautinių šokių šokėjų 
grupė, New Jersey “Rūtos” 
ansamblio bei Lietuvos Vyčių 
41 kuopos tautinių šokių \ šo
kėjai ir Maironio šeštadieni
nės Mokyklos, Brooklyne, mo
kiniai.

Šventė įvyks Schvvaben 
Hali, 474 Knickerbocker Avė., 
Brooklyn, N. Y., 5 valandą po 
pietų. Tokia didelė šventė 
New Yorke įvyksta pirmą 
kartą ir todėl visiems pataria
ma ją aplankyti, nes bute tik
rai įdomi. 'Programoje bus iš
pildyta virš 30 tautinių šokių, 
daugelis jų dar nematyti. Ma
siniai šokiai bus išpildyti ne 
scenoje, bet viduryje salės.

J. Matulaitienė yra pagar
sėjusi tautinių šokių mokyto
ja ir su savo šokėjais yra da
lyvavusi televizijoj, Columbia 
universite ir daugely tarptau
tinių šokių fdstivalių, kuriuo
se musų šokiai ir šokėjai bu
vo aukštai vertinami ir įvair 
rių tautybių publikos šiltai 
priimti. Varžybose laimėta 
keli pirmieji prizai.

Tikimasi, kad lietuviškoji 
publika šią šventę gausiai ap
lankys ir tuo parems musų 
jaunimo pastangas tautiniais 
šokiais garsinti musų vardą 
kitataučių tarpe. J. š.

dienotvar- 
Barčiaus- 
pirminiiv 
Vytautą 

Emili-

Bar- 
prane-

Įsisteigė Lietuvių Republiko
nų Organizacija New Yorke
Balandžio 12 d., Lietuvių 

Piliečių Klube, Brooklyne, į- 
vyko New Yorko lietuvių re
publikonų susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė ir 
kę patiekė Vladas 
kas, susirinkimui 
kauti jis pakvietė
Banelį ir sekretoriauti 
ją Čekienę.

Pirmiausiai Vladas 
čiauskas susirinkimui
šė apie ikšiolinę lietuvių veik
lą visų amerikiečių komitete, 
kuris veikia prie New Yor
ko valstijos republikonų par
tijos. Vytautas Abraitis pain
formavo apie lietuvių repub
likonų pastangas organizuo
tis į Amerikos Lietuvių Re
publikonų Lygą.

Susirinkimo dalyviams pla
čiau pasisakius apie reikalin
gumą 
nams 
tarta 
tuvių
Yorke. Visi susirinkimo daly
viai į lygą įsirašė, reikia pa
stebėti, kad steigiamai lygai 
pritarė ir į ją įsirašė dar dau
gelis tų, kurie dėl vienų ar 
kitų priežasčių •> pirmajame 

inkime dalyvauti negalė
jų tarpe Juozas Cinkus, 

dr. M. J. Vinikas, dr. Vaclo-

'•

lietuviams republiko- 
organizuotis, buvo nu- 
įsteigti Amerikos Lie- 
Republikonų Lygą New

Reikšmingas Kultūrinis {vykis Clevelande
Reikia pastebėti, kad lietu

vių republikonų susirinkimas 
buvo gausus, darnus, jame 
dalyvavo lietuviai iš plataus 
New Yorko, jų tarpe adv. 
Steponas Briedis, G. Butkie
nė, Vladas Jackūnas, jurų ka
pitonas R. Vilkas, Paprockas 
ir kiti.

Lyga narių skaičių didins 
ir veiklą plės. Kor.

Cleveland, Ohio

Rengiamas Didelis Koncertas 
su Įvairia Programa

Gegužės 14 dieną musų 
mieste bus didelis koncertas 
su įvairia menine programa. 
Jį rengia vietinis laikraštis 
“Dirva” Slovakų Auditorijoj. 
Pradžia 7 valandą vakare. 
Programą išpildys jauni dair 
nininkai, smuikininkai ir šo
kėjai.

Rengėjai kviečia vietinius 
ir apylinkėse gyvenančius lie
tuvius ir lietuvaites dalyvauti 
koncerte, pasiklausyti turinin
gos programos ir jaukioj nuo
taikoj praleisti šeštadienio 
vakarą. Gailėsis tie, kurie dėl 
kokių nors priežasčių apleis 
šį gražų ir geram tikslui ren
giamą koncertą. Koresp.

South Boston, Mass.

Dvylikos Tautų Meno 
VAKARAS

Bostono Lietuvių Tautinių 
Šokių Sambūris' gegužės mėn. 
8 dieną, trečią valandą po pie
tų, So. Bostono High School 
salėje, Thomas Park, rengia 
Tarptautinį Festivalį — įvai
rių tautų liaudies šokių de
monstravimo vakarą, kur 
kartu bus atliktas ir Motinos 
Dienos minėjimas.

Vakaro programoje su sa
vo liaudies šokiais ir tauti
niais drabužiais dalyvaus 12 
tautų: lietuviai, latviai, airiai, 
anglai, arabai, ispanai, lenkai, 
prancūzai, škotai, švedai, uk
rainiečiai ir amerikiečiai.

Šį vakarą su pakelta nuo
taika padeda rengti studentai 
lietuviai, vadovaujami Onos 
Ivaškienės.

Šio Bostoninio festivalo ren
gimo tikslas, surinkti lėšų 
Bostono Lietuvių Tautinių 
Šokių Sambūrio 30 šokėjų ke
lionei apmokėti į Washingto- 
ną birželio mėn. 4 d. Ameri
kos lietuviams atstovauti ten 
busimajame visos Amerikos 
(Jungtinių Amerikos Valsty
bių, Kanados, Meksikos, Ku
bos, ir kt.), 40 tautų pasiro
dyme su savaisiais šokiais 
scenoje. Bostono sambūris iš 
lietuvių ten bus vienintelis.

Remkime šį lietuvių vardą 
keliantį darbą, savo atsilan
kymu į viršminėtą parengimą.

Kep.

Pittsburgh, Pa

Bus Gražus Parengimas — 
27 Metų Sukakties Banketas

Pittsburgho lietuvių mote
rų Auxiliary draugija, rengia 
banketą paminėti savo gyva
vimo 27 metų sukaktį, kuria 
įvyks šiU| metų gegužės mėn. 
15 dieną, sekmadienį, 6 valan-

L-O’IK: ■

Nerangiai artėjąs šių metų 
pavasaris skatina visus pa
baigti žiemos rūpesčius ir pa
sinešti į vasaros linksmybes... 
Clevelando lietuvninkus, deja, 
dar slegia ne tiek žiemos, kiek 
pavasariniai “rūpesčiai” ge
gužės 7 dieną 7 valandą vaka
re, šeštadienį, pagarsėjęs Či
kagos Lietuvių Ansamblis 
Dainava, Engineers Building 
koncertų salėje (100 St. 
Clair—Antario Avenue kam
pas), turės įąbai įdomų mu
zikinį vaidinimą — koncertą, 
“Vestuvės”, kurį ruošia JAV 
Lietuvių Bendruomenės Cle
velando Pirmosios Apylinkės 
Valdyba, talkinama kitų kul
tūrinio nusiteikimo tautiečių.

Meno Ansamblis Dainava, 
einąs panašiu, kai kuriais at
vejais ir skirtingais meno ke
liais, kaip ir Čiurlionio Meno 
Ansamblis, daugumai lietuviš
kai galvojantiems tautiečiams 
jau gerai pažįstamas iš savo 
ankstyvesnių koncertinių vai
dinimų. Tiesa, kurie' butų šį 
atmintiną lietuvių tremtinių 
kulturinį sambūrį jau “pa
miršę”, šį kartą primename, 
kad Dainava yra susikurusi 
tremties metais Vakarų Vo
kietijos USA tvarkytoje zono
je, savo koncertais bei muzi
kiniais vaidinimais ten plačiai 
pagarsėjusi. Vienu metu kon
certavusi USA armijos aukš
tųjų karininkų sambūriui, su 
jųjų aukščiausiu viršininku, 
generolu D. Eisenhoweriu, 
dabartiniu JAV prezidentu, 
vadovybėje...

Meno Ansamblio Dainava 
naujas kultūrinis parengimas 
Vestuvės, yra musų tautos 
kaimo buities papročių su 
vaidyba, šokiais ir dainomis, 
muzikinis vaidinimas. Daina- 
viečiai su nuoširdžiu jautru
mu atkuria gražias ir turi
ningas savo sąmojum, lietu
viškų kaimo vestuvių apei
gas, kurias mes, nūdien, gy
venam po plataus pasaulio 
pasviečius, su ilgėsiu prisime
name...

Vestuvių vaidinimas—kon
certas, su dideliu pasisekimu 
du kartus praskambėjęs Či
kagoje ir vieną kartą Detro
ite, bus vienas iš didžiausių 
šių metų kultūrinių įvykių Cle
velande. Vaidinimo 
nusako vaidintojų 
įvairių talkininkų 
skaičius, viso apie 
nų. «

Vestuvių vaidinimo Cleve- 
'lande ruošėjai, LS Clevelando 
Pirmosios Apylinkės Valdyba, 
pasiėmusi šį sunkų ir atsa
kingą darbą, tikisi, kad musų 
tautiečiai supras bei įvertins 
tas josios gražias pastangas 
ir, visi, kam tik leis tą dieną 
galimybės, atvyks į Vestuvių 
vaidinimą. Visiems bus įdomu 
pamatyti praėjus šių dienų 
Lietuvos kaimo buities bei 
papročių vaidinimą, “pakvė
puoti jaudinančiu Tėvynės 
padangės oru”, kurį sukurs 
šaunieji Dainavos Meno An
samblio bendradarbiai ir ben
dradarbės.

Tad, visi, seni ir jauni, go 
gūžės 7 dieną vakare, nevė- 
luojant, nes vaidinimas prasi
dės punktualiai 7 valandą, 
susirinkime Engineers Build
ing rūmuose ir drauge su 
Dainaviečiais išgyvenkime jų-

jų kūrybinį džiaugsmą, Ves
tuvių vaidinime!

Andrius Jogaudas.
«

New Jersey L. B. 
Apygardos Veikla

kėjo, jog svarbiausias dėme
sys turėtų būti kreipiamas į 
lietuviškąjį jaunimą. Senoji 
karta diena dienon retėja, 
jaunoji blaškosi ir linksta į 
nutautėjimą. Reikia gerų va
dų, kurie sugebėtų 
lietuviškąjį jaunimą 
bendrą avilį.

New Jersey L. B.
da bandė ir bandys tai dary
ti. Visu pirma į vadovaujamus 
postus stengiasi įtraukti jau
nąją kartą. 1960 metų Apy
gardos Valdybos 2 vietos ati
teko jauną jai kartai (kultū
ros ir propagandos), o toliau 
palaipsniu bus perleista jau
nimui ir kiti postai. Ypatin
gas dėmesys bus kreipiamas 
į Šeštadieninių Mokyklų plė
timą ir jų globojimą.

Praeitų metų praktika pa
rodė, jog jaunimas mėgsta 
bendrus parengimus, kuriuose 
jie gali pasireikšti, paben
drauti ir pasilinksminti, 
ruoštus kelius metus iš 
“Lietuvių Dienos” davė 
rezultatų. Tokia šventė
tuvių Dieną” manoma plačiu 
mastu ir šiemet suruošti.

Išrinktoji 1960 m. 
š. m. balandžio mėn. 
susirinko posėdžio ir 
stė pareigomis taip:
lis — pirmininkas, A. Astrau
skas — vice pirm 
neckas 
Skriptus 
Budreckas — kultūros vado
vas, Šimkus 
Mėlynis, Jr. 
vadovas.

J. Mėlynis, Jr.

Su- 
eilės 
gerų 
“Lie-

dydį jau 
bei jųjų 

gausus 
70 asme-

■ . .

V

New Jersey Lietuvių Ben
druomenės Apygarda š. m. 
balandžio mėn. 2 d. buvo su
kvietusi savo apylinkių atsto
vus metiniam susirinkimui ap
tarti įvairius reikalus ir išsi
rinkti naują valdybą.

Dalyvavo visų apylinkių at
stovai, iš kai kurių apylinkių 
buvo net po keletą. Atstovai 
padarė pranešimus iš apylin
kių veiklos, kuri vienur gy
viau, kitur siplniau reiškiasi.

Iš atstovų pranešimų išryš-

valdyba
23 dieną 
pasiskir-
VI. Di-

., M. Var- 
sekretorius, St. 

iždininkas, A.

švietimo, J. 
propagandos

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo 

Prezidentai ir Iždininkui Pasirašyti
Balandžio 30 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
JONAS JUROKONIS, 6 kp., Plymouth, Pa., gimęs rug- 

piučio 6, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė bir
želio 6, 1926 m., mirė balandžio 7, 1960 m. Velionio 
dukteriai, Emily Jurcikonis, pomirtinės išmokėta $600.00

JUOZAS KARANAUSKAS, 6 kp., Plymouth, Pa., gi
męs rugpiučio 15, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė birželio 3, 1921 m., mirė kovo 18, 1960 m. Ve
lionio seserėtei, Margaret Rudis, pomirtinės išrno*- 
keta _______________________________________ $600.00

KONSTANTAS GIUS, 54 kp., MlcAdoo, Pa., gimęs 
gruodžio 2, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
liepos 3, 1921 m., mirė balandžio 12, 1960 m. Velio
nio posūniui, Juozui Muscavitch, ir podukrai Bertha 
Synoraski, pomirtinės išmokėta_____________  $1,000.00

MARIJONA GECEV1ČIEN®, 101 kp., Paterson, N. J., 
gimus spalio 27, 1894 m., (Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė kovo 2, 1939 m., mirė vasario 27, 1960 m. Ve
lionės dukterims Alice (Fleisher ir Mary Cojean, 
pomirtinės išmokėta __________ ____________  $1,000.00

KATRE OSIPAVIČ1ENE, 101 kp., Paterson, N. J., gi
mus gegužės 2, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė 'birželio 1, 1916 m., mirė sausio 3, 1960 m. Ve
lionės vyrui, Milkui Osipavičiui, pomirtinės išmo
kėta ___ _______________ -__________________  $205.00

TAMAS SAKAITIS, 105 kp., Dayton, Ohio, gimęs rug
sėjo 14, 1883 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
sausio 4, 1914 m., mirė kovo 26, 1944 m. Velionio 
brolio sunui, Clement Sakaičiui, pomirtinės išmokė
ta _________________________________________ • $150.00

TEKLĖ CE'KAUSKIENE, 211 kp., Mahanoy City, Pa., 
gimus rugpiučio 27, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 11, 1937 m., mirė balandžio 8, 
1960 m. Velionės dukteriai, Valerijai Encoriutei, 
pomirtinės išmokėta ______________ _________  $600.00

Lietuvių Amerikoje 
L w sa

.............   $4,155.00
bendrai viso-------$64,679.02

Pa. Sirgo 4 sav. ...........—
Pa. Sirgo 5 s. ir 3 d. ___ 

ir 4 d( _
Sirgo 2 s. ------------
dienas ____________
5 s...................... -------
Pa. Sirgo 12 s.

Viso _______________
Nuo pradžios šių metų

Išmokėtos ligojo pašalpos
S. URBONAVIČIUS. 6 kp., Plymouth,
K. MACIONIS, 35 kp., Wdlkes Barre,
A. KRIAUCIAJLJS, 57 kp., Worcester, Mass. Sirgo 9 s.
A. ZAKEVICIĖN®, 97 kp., Cle Elum, Wash.
T. PUSUS, 119 kp., Taylorville, III. Sirgo 6
D. KAMINSKAS, 134 kp., Chicago, III. Sirgo
A. TVARANAVĮCIUS, 135 kp., Philadclphia.
B. MALIAIUSKAS, 142 kp., Now Haven, Conn. Sirgo 12 s. _
L. TVERAS, 150 kp., Chicago, III. Sirgo 12
M. BJORCK, 175 kp., Arlington, Mass. Sirgo 12
L. RUSAS, 185 kp., E. Chicago, Ind. Sirgo 9 s.
T. MOLUŠIS, 211 kp., Mahanoy City, Pa. Sirgo
J. KATILIUS, 245 kp., Newark, N. J. Sirgo 6 s.
M. RAMANAUSKAS, 273 kp.. Hammond, Ind. Sirgo 7 s. ir 2 d
N. PETRAITIS, 286 kp., McKccs Rocks, Pa. Sirgo 7 s. ............

s.
s

12 s. _ 
ir 4 d.

48.00
66.00 

.___ 56.52
22.50

6.00 
___ 60.00

67.50 
.„ 135.00 
— 387.00 
__ 100.17

92.00 
54.00 

—< 41.75 
___ 44.00 
__  78.00

Viso .................   $1,258.44
Nuo pradžios šių metų bendrai viso $10,036.80

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

Gegužes 6, 1960

pinigų

drau- 
skam-

| ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

r pirkti namą bei kitokią nuo- 
t savybę, sąžiningam Ir 
| giškam patarnavimui 
| binkite: 
į WO 5-5890
1 Taip pat patams "<une 
L ir siuntinių persiuntimui i 
Į Lietuvą ir kitus kraštus.
I J. DAGYS Real Estate 
jj NOTARY PUBLIC
Į 114 N. Rockton Avė.

Uetavoe Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmeny*:

Simaška Ignas ir Juozas, ir Si- 
maškaitė Cecilija, kilę iš Krekena
vos, išvyko Amerikon iš Ramyga
los.

Urbas Petras, Petro sūnūs, iš 
Joniškio. Gimęs Rozalime 1924 m.

Varnagiris, keli broliai ir sese
rys, iš Abraičių kaimo, Šunskų 
vals., Marijampolės apskr.

Augustaitė Levutė, Jurgio duk
tė, ištekėjusi, bet vyro pavardė 
nežinoma, iš Bublių km., Kėdainių 
apskr.

Gauronskienė-Vilukanytė Teofilė, 
Simono duktė, iš Leipunų kaimo, 
ir jos dukterys Adelė, Agnieška, ir 
Elena.

Gustienė-Argustaitė Ste f a n i j a, 
Juozo duktė, iš Bublių kaimo, Kė
dainių apskr.

Jocius Petras, Petro ir Alesės 
(Aleksandros) sūnūs, jo žmona 
Ambrozaitytė Zelma, gyveno Det- 
roit, Mich.

Jokubauskas Juozas, žmona Ane
lė, vaikai Stefa ir Vacys, kilę iš 
Varniškių.

Juzintavičius Vytautas ir Vanda, 
iš Lietuvos išvykę 1944 m.

Kaunas Jonas, mokytojas, iš Lie
tuvos išvyko 1944 m.

Kuočius Simonas, iš Vabalų km., 
Ylakių vals., Mažeikių apskr.

Misevičius Mykolas, Juozo sūnūs, 
iš Šiaudynes kaimo, Pušaloto vals
čiaus, Panevėžio apskr.

Raškauskaitė Levutė ir Ona, ir 
jų motina, išvyko iš Kybartų 1944 
metais.

([ieškomieji arba apie Juos žinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti r 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Te). STagg 2-5043
Watthew P. Balh» 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

1»
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I

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOMF
84-02 Jamaica Avė.

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrginia 7-4499

HITLERIS IR MUSSOLINI

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos 

f »

“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. Prisiuntė $5 
numerius veltui. Rašyti:

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

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 LIETUVA.” turi daug rimtų bendradar

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

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

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi Jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Vllle Lasalle, MontreaL P. Q, Oanada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

v

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
PamSyte 8. MIOSELBONO važiuojant pažiūrėti Amerikon

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaekon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; {spūdžiai 
lfi KaUfomijos; Raudonmedžių imperBa; 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 ii 
Meksikos; Bulių keva; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostab’ps požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
(Jžsisakiualems knygą tuoj pat paaiunčiame. Kaina tik 75 oentaL

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir (vairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę. 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. CbJcagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Orderi U 
Hu adresu:

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

7

►
1731 Sovtb S kr* * f / $ ilhtuH'

■♦i*

I

••s

J"




