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Dar Nevelu Pasinaudoti Vajaus Lengvatom
Gaunamom SLA Deimantineje Sukaktyje

SLA Vice Prezidento Juozo Maceinos Laidota' 
vese Dalyvavo 3 Pildomosios Tarybos Nariai

Detroite Mirė Juozas 
Abrazevičius

PAGREITINKIM NAUJŲ NARIŲ 
APLIKACIJŲ IŠSIUNTIMĄ

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje vice prezidentui Juozui 
Maceinai mirus, už jo nuoširdų ilgų metų darbą organizacijai, 
jo laidotuvėse SLA atstovavo trys Pildomosios Tarybos nariai, 
taipgi Susivienijimas simboliškomis gėlėmis papuošė Juozo Ma
ceinos karstą.

Žemiau matome tris nuotraukas, Susivienijimo pareigūnų, 
simbolines gėles prie karsto ir laidotuvių dalyvius kapinėse.

Juozas Ambrazevičius

Deimantinio Vajaus lengvatos — 10% nuolaidos nuo 
duoklių įsirašiusiems su Non-Medical aplikacija, be svei
katos tikrinimo ir mažų duoklių terminuota apdrauda 
vaikams, jaunuoliams ir suaukusiems, teikiama visiems 
aplikantams, kurie buvo prirašyti gegužės ir birželio 
mėnesiais, nors jų aplikacijos bus gautos SLA Raštinėje 
tik dabar

SLA. Pildomosios Tarybos nariai kapinėse prie Juozo Ma
ceinos kapo. Iš dešinės į kairę: SLA Kontrolės Komisijos pir
mininkas Stasys Gegužis, iždo globėjas adv. Steponas Briedis, 
prezidentas Povilas P. Dargis ir laidotuvių direktorius. (Sekre
torius dr. M. J. Vinikas darė nuotrauką)

Susivienijimo simbolinės gėlės prie Maceinos karsto

SLA vice prezidento Juozos Maceinos palydovai kapinėse

Trumpam laikotarpy mirtis 
nukirpo gyvenimo siūlą trims 
garbingiems vyrams plačios 
Ambrazevičių giminės. Nespė
jo užgyt žaizda dėl mirties 
visiems gerai žinomo veikėjo 
Nevvarke, Vinco Ambrazevi
čiaus, kaip atsigulė amžinam 
poilsiui visiems Amerikos lie
tuviams žinomas, gerbiamas 
ir mylimas “Dėdė” Juozas 
Ambraziejus Brooklyne, o štai 
netikėtai, birželio 17 dieną 
nuo širdies smūgio amžinai 
užmerkė akis ilgametis Det
roito gyventojas Juozas Am- 
brazevičius-Ambrose, kurį ga
lima teisingai pavadinti Det
roito lietuvių “Dėde”, nes jis, 
apart ankstyvos jaunystės, 
visą savo gyvenimą praleido 
Detroite, ir visos sielos fib- 
rais prigulėjo lietuviams ir 
dirbo lietuvių labui.

Vos 15 metų bernelis, tėvui 
mirus, palikęs Lietuvoj moti
ną su jaunesniais broliais ir se
serim didžiausiam varge, Juo
zas turėjo apleisti tėvynę be 
skatiko, be mokslo, ir net be 
gerų drabužių, ir jieškot kąsi- 
nelio duonos ir laimės tolimoj, 
nežinomoj Amerikos žemėj.

Bet Juozas Ambrazevičius 
buvo darbštus, gabus ir stip
rios valios žmogus, ir nesida
vė pasiskandint gyvenimo sro
vėj. Jisai mokinosi, lavinosi, 
o atėjus pirmam pasauliniam 
karui, stojo savanoriu į Ame
rikos kariuomenę ir buvo pa
siųstas į Prancūziją. Ten bū
damas fronte, jisai buvo ge- 
suotas, nuo ko jau niekad ne
atgavo geros sveikatos.

1920 metais Juozas aplankė 
Lietuvą ir ten vedė p-lę Albi
ną Giedraitytę. Tais pačiais 
metais, jau drauge su žmona, 
gryžo į Detroitą ir sukurė pa
vyzdingą lietuvišką šeimą. 
Nuo to laiko jisai visiškai at
sidavė savo šeimai ir lietuvių 
bendruomenės reikalams, or-

DAR PADIRBĖKIME ŠIA IR NARIŲ NAUDAI

Per du paskutinius mėnesius vyko naujų narių prirašymas 
su ypatingomis deimantinio vajaus lengvatomis. Kaikurie or
ganizatoriai parodė didelį darbštumą ir naujų narių prirašymą 
vykdė iki paskutinės birželio mėnesio dienos. Tokios aplikaci
jos, užpildytos paskutinėmis birželio mėnesio dienomis SLA 
raštinę pasieks jau vėliau, taikomų lengvatų laikui praėjus. 
Tačiau atsižvelgiant į tai, kad tie nariai buvo prirašyti birželio 
mėnesio data, dar vykstant vajui, todėl jiems bus taikomos vi-

I sos paskelbtos lengvatos, nors jų aplikacijos bus gautos vėliau. !
Toks patvarkymas duoda galimumą padirbėti organizato

riams ir pilnai išnaudoti visas vajaus dienas narių prirašymui. 
Paskutinės dienos vajaus darbui itin yra svarbios. Laike jų 
dar galima padidinti vajaus laimėjimus. Kaip tik dabar jau | 
daugelis yra gerai susipažinę su taikomomis lengvatomis ir ži
nios apie jas yra pasiekusios visus narius, vadinasi, dirva pil
nai paruošta ir vajui palanki.

Pirmą kartą ŠIA. gyvenime duodamos tokios žymios lengvatos

Šiame vajuje taikintos lengvatos yra pažymėtinos tuo, kad 
kiekvienas aplikantas su Non-Medical aplikaciją, be sveikatos 
tikrinimo, gali įsirašyti į Susivienijimą, mokėdamas 10% ma
žesnes duokles. Taip pat teikiama mažomis duoklėmis termi
nuota apdrauda. Vaikams ir jaunuoliams tos duoklės yra ypa
tingai mažos: tik 25 centai mėnesinių duoklių už kiekvieną 
$1,000.00 apdraudos, mokant duokles už visus metus.

Tokios didelės lengvatos SLA istorijoje yra padalytos tik 
dabar, kada Susivienijimas rengiasi minėti savo gyvavimo dei
mantinę sukaktį. Organizacija ar asmuo tik vieną kartą mini 
savo amžiaus 75 metų sukaktį. Dabar mes turime laimės su
laukti musų patriotinės organizacijos deimantinės sukakties, 
o kartu gauname retą galimumą pasinaudoti didelėmis lengva
tomis apdraudai padidinti, vaikams ir pažįstamiems apdrausti.
Parodykim SLA Seimui dar geresnius musų darbo vaisius

Šuoliais artėjame prie reikšmingo SLA gyvenime įvykio— 
deimantinio seimo, prasidedančio liepos 11 dieną, Pittsburgho, 
Pa. Šiame seime bus nušviesta Susivienijimo stovis ir kartu 
įvertinti musų darbo laimėjimai. Svarbu, kad deimantiniame 
seime galėtumėm pasirodyti su didesniais laimėjimais, o tas 
daug priklauso nuo musų pačių, reiškia, nuo organizatorių, na
rių ir kitų talkininkų darbo. Dar galima ir turime pasisteng
ti per šį laiką daugiau pakelti vajaus rezultatus ir pateikti sei
mui naujus laimėjimus. Tegul musų darbas atneša didesnę 
naudą patiems nariams ir Susivienijimui. Musų organizacijos 
didesnis pajėgumas bus naudingas ne tik jai pačiai, bet ir vi
sai lietuvių visuomenei, kurios reikalams SLA buvo įsteigtas 
ir per daugelį metų jai tarnauja.

ganizavo klubus, radijo valan
dėles, piknikus ir kitas kultū
rines pramogas, nei savo lėšų, 
nei darbo negailėdamas. Jo 
vaišingas narnas buvo atida
rytas visiems lietuviams, o jo 
piniginė — karo pabėgėliams.

Jo paprastumas ir gerumas 
surado jam daug draugų, ir 
ne tik jo šeima, bet ir mes, 
viso Detroito lietuviai, liūdime

prie šviežio Juozo Ambrazevi
čiaus kapo.

Velionis paliko du sūnūs, 
Kazimierą Ambrose, advoka
tą, ir- Algirdą Ambrose, taip 
pat advokatą.
Ilsėkis, lietuvi, ramybėj, 
Tebūna tau žemė lengva, 
Tegul tau sapnuojas tėvynė— 
Laisva ir brangi Lietuva.

ę Sofija Ambrazevičienė.

Chruščevas Kišasi j Amerikos Vidaus Reikalus

Valstybės sekretorius C. 
Herteris spaudos konferenci
joje VVashingtone pabrėžė, 
kad visumoje prezidento Ei- 
senhovverio geros valios kelio
nė buvo sėkminga ir jos rezul
tatai neabejotinai duos teigia
mus vaisius, nors riaušės Ja
ponijoje dalinai nustelbia šiaip 
labai nuoširdų visų aplankytų 

prezidento sutikimą.

mas į spaudos atstovo pa
klausimą, kuriame buvo tei
rautasi jo nuomonės dėl N. 
ChrušČevo pareiškimų apie bu
simus Jungtinių Valstybių 
prezidento rinkimus, pavadino 
tai neleistinu jo kišimusi į 
šios šalies vidaus reikalus. 
Chruščevas rado galima nei
giamai atsiliepti dėl vice pre
zidento Nixono kandidatūros.

Valstybes Sek- Ir ąplamai Chruščevas yra pa
daręs tam tikras pastabas
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koks šiai šaliai butų geriau
sias prezidentas. Jo nuomone 
tai butų geriausia jeigu bu
simas prezidentas galėtų ge
rai susitarti su Sovietais. Šį 
ChrušČevo išsišokimą valsty
bės sekretorius Herteris pa
vadino kišimusi į Jungtinių 
Valstybių vidaus reikalus. 
Ypatingai didelis netaktas iš 
ChrušČevo pusės yra tai, kad 
jis kai kuriems demokratų va
dams rašo 'plačius laiškus ir 
pakartotinai pabrėžia, kad jis 
nenori turėti reikalų su da
bartiniu prezidentu.

Kinijos komunistai 
priešingi Chruščevui

Paskutiniu metu Kinijos ko
munistų vadai visai atvirai
pasisako prieš ChrušČevo ve
damą užsienio politiką, ypa
tingai jie priešingi Maskvos 
paskelbtam sugyvenimui su 
kapitalistiniu pasauliu. Kai 
kurie politiniai stebėtojai šias 
rungtynes vadina kova dėl 
vadovaujamo vaidmens komu
nistiniame pasaulyje. Abi pu
ses remiasi Markso ir Lenino 
tezėmis, bet tai tik priedanga, 
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nes abiem pusėm rupi išlaiky
ti vadovaujamą reikšmę. Nors 
tuo tarpu Chruščevą palaiko 
dauguma Rytų Europos komu
nistinių partijų, bet Mao Tze 
Duno įtaka vis auga ir Kini
jos spaudoje jis vadinamas 
“didžiausiu ” marksizmo te
oretiku ir revoliucionierium.

Nauji pastatai Nidoje ir 
Juodkrantėje. — Juodkrantė
je šiemet atidaromi 120 vietų 
poilsio namai žvejams. Nido
je bus statoma modernine ka
vinė ir du turistiniai namai.
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SLA DEIMANTINIS SEIMAS 
Įvyks 

ROOSEVELT HOTEL 
Pittsburgh, Pa.

Prasidės pirmadienį, 1960 metais lie
pos 11 dieną, ir tęsis iki bus užbaigti vi
si SEIMUI priduoti reikalai. Seimo po
sėdžiai vyks Roosevelt Hotel, 607 Penn 
Avenue, Pittsburgh, Pa.

Prasidės 10 Valandą Ryte 

Susivienijimui svarbus metai
Šie metai yra svarbus musų organizacijai — Su

sivienijimui Lietuvių Amerikoje, nes šiais metais 
Liepos-July 11-tą dieną įvyksta SEIMAS Pittsburghe, 
kuriame bus atžymėta 75-klų metų gyvavimo sukak
tis. Prie šios reikšmingos sukakties tinkamo atžymė- 
jimo, visi turime ruoštis ir tame atžymėkime, kam tik 
įmanoma asmeniškai dalyvauti Seime ir šeiminiuose 
parengimuose. Seimo rengimui vadovauja Susivieni
jimo 3-čioji apskritis, į kurią įeina Pittsburgho ir 
apylinkėse gyvuojančios kuopos. Geresniam delega
tų priėmimui ir tinkamam seimo ir parengimų sut
varkymui yra sudaryta komisija iš kelių kuopų veik
lių asmenų, kurie jau buvo paskelbti Tėvynėje.

Šeiminiai parengimai
Tą patį pirmadienio vakarą, tuojau po Seimo 

popietinės sesijos, SLA vardu, įvyks JUBILIEJINIS 
delegatų priėmimas ir vaišes, kitoje Roosevelt Hotel 
salėje.

Trečiadienį, liepos 13-tą dieną, tuojau po pietų 
delegatai • kviečiami atsilankyti, ir savo akimis pa
matyti LIETUVIŲ TAUTINĮ KAMBARĮ, Pittsburg
ho Universitete. Tą pačią dieną, trečiadienio vaka
re (6:30 PM) Roosevelt Hotel didžiojoje salėje įvyks 
iškilmingas JUBILIEJINIS BANKETAS. Čia visi 
turės progos ne tik gardžiai pavalgyti, bet taip pat 
turės progos pasiklausyti gražios lietuviškos men nės 
programos, kurią išpildys solistė Aldona Stempužienė 
iš Cleveland, Ohio, jai akompanuos žymus lietuvis 
muzikas Jonas Švedas. Po banketo, grojant populia
riam Pittsburgho Joey Sims orkestrui vyks šokiai.

Prašome visų delegatų ir svečių, kad visi iš ank
sto, jau pirmąją seimo dieną, užsisakytų Banketo ti- 
kietus (bilietus).

Viešbučio kambarių kainos
Kambarius dėl nakvynės, prašome užsisakyti iš 

anksto. Kambarių kainos yra sekančios: Dėl vieno 
asmens su viena lova nuo $6.50 iki $12.50; Dėl dvejų 
asmenų (double) viena didelė lova: nuo $12.00 iki 
$15.50; Dėl dvejų asmenų su dviem atskirom lovom 
nuo $15.00 iki $15.50. Visi kambariai turi vėsinantį 
orą (Air condition).

Rengimo komisijos valdyba
Visais seimo reikalais kreipkitės į čia paduotus 

Seimo Rengimo Komisijos valdybos narius:
S. F. Bakanas, pirmininkas, adresas: 421 Forbes 

Street, Bridgeville, Pa.

G. Žilinskas, sekretorius, adresas: 716 Maryland 
Avenue, Pittsburgh 32, Pa.

Mrs. Bertha Pivaronas, iždininkė, adresas: 3631 
Brighton Road, Pittsburgh 12, Pa.

Kuopų ir narių aukos seimui
I

I Susivienijimo Moksleivių Fondas. — Šio fondo 
pinigais teikiama pagalba Susivienijimo nariams ir 
narių vaikams mokslą baigti.

Jaunuolių Fondas. — šio fondo pinigais remia
ma jaunuolių veikla. Šio Deimantinio Seimo proga 
prisiminkite Moksleivių ir Jaunuolių fondus.

Aukas paskirkite ar parinkite dabar, o pasiųski
te tiesiai seimui keliomis dienomis prieš seimo atida
rymą.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, 
M. J. Vinikas, Sekr.,

307 West 30-th Street, New York 1, N. Y.
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MUSŲ REIKALAI

Dalyvaukit Susivienijimo 
Deimantiniame Seime

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 51-mas Deimantinis Sei
mas prasidės liepos mėn. 11 
dieną Roosevelt viešbutyje, 
Pittsburgh, Pa. Tai bus isto
rinis seimas, kuriame bus at
žymėta musų broliškos orga
nizacijos gyvavimo 75 metų 
sukaktis. Tokios reikšmingos 
sukakties mažai organizacijų 
sulaukia, todėl šiame istori
niame seime privalo dalyvauti 
visi kuopų išrinktieji delega
tai. Iš praeities žinoma, kad 
kuopos išrenka delegatus jas 
atstovauti seime, o delegatai 
dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių seime nepasirodydavo 
ir kuopos nebuvo atstovauja
mos. Tokis išrinktų delegatų 
elgęsis nedaro garbes jiems 
patiems ir toms kuopoms, ku
rios juos išrinko ir jais pasi
tikėjo.

Bet reikia tikėtis, kad šia
me musų organizacijos 51-me 
Deimantiniame Seime daly
vaus visų kuopų išrinktieji de
legatai ir nenuvils kuopų, ku
rios juos išrinko ir įpareigojo 
jas atstovauti istoriniame sei
me, o sugryžę iš seimo kuopų 
susirinkimuose praneštų apie 
seimo atliktus darbus ir pa
darytus nutarimus.

Svarbu, kad Deimantiniame 
Seime dalyvautų ne tik išrink
tieji kuopų delegatai, bet ir 
kodaugiausia svečių ir viešnių, 
Pittsburghe gyvenančių ir iš 
tolimesnių kolonijų suvažia- 
vučių. Svečiai ne tik galės da
lyvauti seimo posėdžiuose ir 
stebėti jo eigą, bet galės daly
vauti šeiminiame bankete, ku
ris įvyks tame pat Roosevelt 
viešbutyje trečiadienio vaka
re, liepos 13 dieną. Be skanios 
vakarienės, bus meninė pro
grama, kurią išpildys plačiai 
žn omą solistė ALDONA 
STEMPUŽIENfi iš Cleveland, 
Ohio, o jai akompanuos gabus 
muzikas JONAS ŠVEDAS, ir
gi iš Clevelando. Banketui ir 
men:nei programai pasibaigus, 
bus šokiai gerai orkestrai gro
jant įvairius amerikoniškus ir 
lietuviškus šokius, todėl sei
mo metu nė vienam svečiui ir 
viešnei nereikės nuobodžiauti, 
visi turės kur laiką praleisti 
ir gerą laiką turėti.

Todėl tie Susivienijimo na
riai ir visi geros valios lietu
viai ir lietuvaitės, kuriems tik 
laikas leis, liepos 11 dieną vy
kite į Pittsburghą, Susivieniji
mo Deimantinį Seimą ir daly
vaukite jo 75 metų sukakties 
minėjimo iškilmėse. Be:e, ant-
rą savaitę liepos mėnesio dau
gelio darboviečų darb'ninkai 
paleidžiami atostogoms, tad 
vietoje atostogas leisti kur ki
tur tarp kitataučių ir nepa
žystamų žmonių, vieną sava'tę 
praleiskite Susivienijimo Dei
mantiniame Seime, dalyvauki

Susivienijimo 208-tos Moterų Kuopos Narės 
Pagerbtos Gegužės Mėnesyje

Iš kairės į dešinę: Br. Joseph Jerome, Lietuvių Prekybos 
Rūmų Prezidentas; Aldona Barcus-Daukus, SLA 208-tos 

kuopos narė, kuri padarė prezentaciją ir Nora Gugienė.

Chicago, Illinois. — SLA 
208-tos pirmosios moterų kuo
pos narės susilaukė dviejų 
malonių surprizų bėgyje ge
gužės mėnesio.

Pirma, Lietuvių Prekybos 
Rūmai savo 27-tam metiniam 
bankete pagerbė SLA iždinin
kę Norą Gugienę už jos nuo
pelnus visuomeninėj veikloj.

Rūmai, per Aldoną Barcus- 
Daukus, jteikė jai gražiais 
tautiniais motyvais įrištą Pa
garbos Lakštą (Ho n o r a r y 
Scroll).

Pagarbos laikšte pasakyta: 
“Illinois Lietuvių Prekybos 
Rūmų direktoriai reiškia pa
garbą už daug metų pasiau
kojus) darbą lietuvių bendruo
menei, kaip lietuvių dierJraščio 
Naujienų Moterų Skyriaus re
daktorei ir reporterei, kaip 
muzikei, kritikai ir neilstan
čiai muzikos meilės skatinto
jai ir jaunų muzikų rėmėjai, 
kaip vietinių ir visoje Ameri
koje veikiančių lietuviškų 
draugijų bei organizacijų vei
kėjai ir valdybų narei“.

Ta pačia proga SLA Pildo
moji Taryba, per iždo globėją 
Eufroziną Mikužiutę, jteikė N. 
Gugienei dovaną su sveikini
mu kaip seka: “Už daugel me
tų pažymėtino aktyvaus dar
bo muzikoje ir už aktingą va
dovavimą demokratinėse ir li
beralinėse organizacijose sie
kiant lietuvių gerėjimo ir ypa
tingai už aktingą dalyvavimą 
Susivienijime Lietuvių Ameri
koje kaip ilgametė narė, kaip 
buvusi kuopų pareigūnė ir va
dovė ir dabar kaip SLA Iždi
ninkė, mes su džiaugsmu jun
giamės su Lietuvių Prekybos 
Rūmais tikslu pagerbti Jus 
šią dieną ir už Jūsų nepaliau
jamą veikimą išreikšti Jums 
musų geriausius linkėjimus“.

SLA 208-tos pirmosios mo
terų kuopos vardu buvo įteik
ta graži dovana su linkėji
mais. Chicagos Lietuvių Mo
terų Klubas sveikino savo na
rę su puikia balta orchidėja 
ir SLA Toronto 236-tos kuo
pos ilgametė sekretorė Ona 
Indrelienė, kartu su savo duk
ra, žentu ir arMku sveikino N. 
Gugienę su bukietu gražių 
raudonų rožių. Kartu su ponia 
Gegiene buvo pagerbtas žur
nalistas p. S. Pieža UŽ jo pa
sižymėjimą anglų spaudoje.

Irene Brenner buvo antroji 
208-tos kuopos narė, kuri ge
gužės mėnesj susilaukė malo
naus surprizo. Jau keli metai 
kaip p. Brenner pasišventusiai 
dirba prie šv. Kryžiaus ligo
ninės moterų pagelbinio viene
to, būdama vieneto narė. Šis 
vienetas sukėlė $4,500.00 per 
praeitus metus dėl ligoninės 
naujai pristatomų patalpų.

Užbaigimui meto darbo ge
gužės mėnesį vienetas turėjo 
iškilmingą banketą South 
Shore Country Club. šiame 
bankete Irene Brenner buvo 
apvaikinuota kaipo vieneto 
karalienė. Ji susilaukė ne tik 
daug sveikinimų, bet ir dova
nų. Ponia Brenner yra labai 
nuoširdi moteris ir daug pri
sideda prie labdaringų darbų. 
Ji pašvenčia kelias dienas kas 
savaitė dirbdama šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Ji yra labai akty
vi ir 208-tos kuopos veikloje.

Lietuvaite.

Binghamton, N. Y.

SLA 50 Kuopos šeiminiš- 
kas Banketas

Jau per eilę metų vietinė S. 
L. A. 50 kuopa rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimus 
ir visuomet jie gerai pavyks
ta.

Šiais metais, dėl parengi
mui tinkamos vietos negavi
mo ir kitų aplinkybių, Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mas teko nukelti net iki ge
gužės mėnesio. Tuomet buvo 
sumanyta du minėjimus ruo
šti, būtent Lietuvos Naprik- 
lausomybčs ir Steigiamojo 
Seimo sukakties.

Parengimas įvyko gegužės 
7 dieną, 1960 metais, First 
Ward American Ligion Klube. 
Vieta gana patogi ir prieina
ma. Buvo suruoštas šeiminiš- 
ko pobūdžio banketas, kuria
me buvo geri turkių pietus, 
buvo alučio ir kitokių gėrimų. 
Svečių buvo virš 50, visi ge
rame upe leido vakarą.

Vakarą vedė Antanas Lėpa, 
kuris paaiškinęs parengimo 
tikslą, pakvietė tarti žodį kuo
pos pirmininką J. M. Buchnv- 
ską. Jis kalbėjo trumpai, dau
giausia apie SLA ir Amerikos 
lietuvius. Antras tarė žodį A. 
Chamo. Pirmininkas taipgi 
perstatė kuopos valdybą, vie
tos visuomenės veikėjus. Pas
kutinis kalbėjo P. B. Balchi
konis, kuris ilgesnėj kalboj 
apibudino Lietuvos Nepriklau
somybės reikšmę ir Lietuvos 
Steigiamojo Seimo reikšmę, jo 
nuveiktus darbus, t. y. priim
tą Lietuvos konstituciją, iš
leistą žemės reformą ir kitus 
svarbius ir pamatinius įstaty
mus. Taipgi teko ir dabarti
niams Lietuvos okupantams ir 
JUjų tvarkai.

Po visų kalbų, supažindini
mų ir perstatymų, buvo rink
tos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams, t. y. Amerikos Lie
tuvių Tarybai. Aukų surinkta 
$85.00.

Banketo rengimo komisijos 
pirmininkas A. Lėpa, SLA 50 
kuopos susirinkime, birželio 
7 dieną išduodamas raportą, 
padėkojo visiems tiems, ku
rie prisidėjo prie banketo ren

te jo gražiose iškilmėse ir pa
matykite Pittsburghe esamas 
įdomesnes vietas.

gimo ir platinimo tikietu, k. 
t. A. Chamo, J. M. Buchins
kas, K. Staniulis ir Balchiko- 
niui. Visiems aukotojams ir 
banketo svečiams.

P. B. Balchikonis.

Dorchester, Mass.

MIRĖ PETRAS YANKIJS- 
JANKAIJSKAS, 

ŠIA 43 Kp. Pirmininkas

PETRAS YANKUS- 
JANKAUSKAS 

su dukra Izabele, SLA 330 
jaunuolių kuopos ilgamete 

finansų sekretore.

Petras Yankus, kuris gyve
no 9 St. Marks Rd., Dorches
ter, Mass., mirė birželio 9 die
ną, 1960 metais Lemuel Shat- 
tuck ligoninėj, Jamaica Plain, 
Mass.

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis birželio 12 dieną, 
ant Naujų Kalvarijos kapinių 
Boston, Mass., palikdamas nu
liudime dukterį Izabelę, žentą 
Juozą ir anūkę Lindą Kupris, 
brolius Vincą, Yonkers, N. Y. 
ir Jorną, Bronx, N. Y., taipgi 
tris brolius ir vieną seserį 
Lietuvoje, ir daug, daug drau
gų ir pažystamų šioje apylin
kėje, su kuriais jis mokėjo 
gražiai sugyventi.

Velionis Petras gimė 1889 
metais spalio 20 dieną, ūki
ninkų Baltraus ir Rožės sū
nūs, Vienciunų kaime, Aly
taus parapijoj, Trakų apskri
ty. Buvo vienas iš septynių 
brolių ir turėjo dvi 'seseris. 
Dar jaunas būdamas išmokė 
rubsiuvystės amato ir jau bu
vo populiarius siuvėjas. 1910 
metais atvyko į Ameriką ir 
čia visą laiką dirbo siuvyklo
se. Jis iš syk stojo į uniistų 
eiles ir buvo aktyvus visuose 
unijos reikaluose. Per kelis 
metus buvo Amalgameitų Lie
tuvių 149 skyriaus pirmininku 
ir Bendrosios Tarybos nariu. 
Buvo karštas demokratijos 
šalininkas, laisvosios Lietuvos 
ir Amerikos patrijotas. Jis 
daug veikė dėl Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje dalyvau
damas seimuose, antros ap
skrities įvairiose pareigose ir 
43 kuopoj išbuvo pirmininku 
apie 20 metų, iki mirties. 
Taipgi pasišventusiai dirbo 
dėl ALT Sandaros labo. Jis 
priklausė prie South Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos ir 
Dochesterio Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubo ir šiose or
ganizacijose ėjo valdybos bei 
įvairių komisijų atsakomin- 
gas pareigas..

Po antram pasauliniam ka
rui, Lietuvai nietekus laisvės, 
jis veikė per savo organizaci
jas, tiesioginiai ir per ALTą 
ir BALFą tą laisvę atgauti. 
Gaila, kad jis nesulaukė tos 
laisvės ir Lietuvą pamatyti.

1<J13 metais spalio 19 dieną 
vedė Adelę Klemkytę, su ku
ria laimingai gyveno iki jos 
mirties, spalio 24 dienai, 1935 
metų. Nuo to laiko Petras na
šlavo.

Jo gerų darbų įvertinimui 
parodyti, minios žmonių lankė 
jo šermenis ir dalyvavo laido
tuvėse, o jo karstas buvo ap
krautas puikiomis gėlėmis.

Lai jam būna ramu ilsėtis ,
I

1 '■ ■ ■

j SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES”

Sveikatos Skyrius
I Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei« 
Į katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
» SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
« D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
j Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y.

Lietuvos Žmonių Mityba

(Tęsinys)

Prof. VI. Lašo straipsnis “(lydyto- 
vaidmuo žmonių mitybos racinaliza- 

“ Sveikatos As-
(išeina Lietuvoj) 1958 m. N r.

jo 
cijo.j, įdėtas laikrašty 
pailga ”
12, suteikia žinių apie dabartinės Lietu
vos gyventojų miftybą.

Ištraukas ir išvadas čionai noriu pa
tiekti. Netinkamai pritaikyta mityba, 
diena po dienos neigiamai veikdama or
ganizmą, anksčiau ar vėliau susargdina 
žmogų. Daugelio pacientų kelias į ligo
ninę eina pro virtuvę ar pro bufetą. Ru
sijos medicinos mokslu akademijos Mi- 
tybos insti/i,utas nustatė besimaitinan
čiam žmogui 28 5 gramų (13 uncijų) į- 
vairių daržovių dienos porciją. Tuo tar
pu Lietuvos kolūkių ir mielių darbinin
kai daržovių vartoja du kart mažiau. At
rodo, kad daržovių galima priaugint iki 
valiai. Valgyklose ir restoranuose vege
tariškų (be įpėsos) patiekalų arba visai

T

šioj laisvoj Dėdės Šamo že
melėj. Juozas Lokys.

Pittston, Pa.

Svarbus Pranešimas SLA
7-tos Kuopos Nariams

Pranešu visiems 7-tos kuo
pos nariams, kad laikytame 
kuopos susirinkime birželio 
mėnesį nutarta nelaikyti su
sirinkimo liepos mėnesį, nes 
liepos 11 dieną įvyks SLA 
Deimantinis Šeimas Pitts
burgh, Pa. Todėl nariai, no
rintieji užsimokėti mėnesinius 
mokesčius, kreipkitės pas fi
nansų sekretorę iš anksto 
pranešdami laišku arba pa
šaukite telefonu: OL 4-0870.

Nellie T. Bayoras,
Finansų sekretorė.

Cleveland, Ohio

A. A. JONO J. POLTERIO
ATMINIMUI

Šių metų gegužės 16 dieną 
Clevelande mirė Jonas Jurgis 
Polteris, veiklus, energingas 
SLA 14-tos kuopos narys ir 
ir veikėjas. Susivienijimui jis 
priklausė nuo pat atvykimo į 
JAV.

Į JAV J. J. Polteris atvyko 
1913 metais, -kviečiamas Jono 
Urbaičio, jo motinos sesers 
vyro, veiklaus lietuvio Susi- 
viehijimo veikėjo, ir apsigyve
no Donorą Pennsylvania. Jo 
sponseris J. Urbaitis dabar 84 
metų, invalidas, darbe netekęs 
abiejų kojų, bet nepalaužia
mas.

J. J. Polteris gimęs 1895 m. 
sausio mėn. 8 dieną Marvelėje 
prie Kauno. Atvykęs į J. A. 
V. dirbo mechaniku Donoroj 
Pennsylvania, vėliau kurį laiką 
gyveno Alabamoj. 1918-1919 
metais tarnavo JAV armijoj 
Prancūzijoj. 1922 metais vedė 
Amerikoj gimusią lietuvaitę 
Josefiną Slautaitę. 1925 me
tais persikėlė į Cleveland, 
Ohio, kur ir gyveno iki mir
ties. Persikėlęs į Clevelandą 
jis visą laiką priklausė 14-tai 
Susivienijimo kuopai ir buvo 
žinomas kaip sąžiningas, veik
lus, sumanus jos narys ir 7 
metus jos sekretorius.

Velionies sąžiningumas, su
manumas, darbštumas reiškėt- 
si ne tik Susivienijimo veiklo
je, bet ir fabrike kaip mecha
niko ar ilgus metus 1932-1957,

nėra arba nėr iš ko pasirinkt. Kalbas, 
turbūt, ir prekybos tikslas, nuturėdamas 
pakankamai gerų sandėlių. Kolūkiečiai 
valgo daug bulvių ir per mažai daržovių. 
Reikia skatint gausesni daržovių varto- f. *,
j imą.

Dar silpnesnė vieta maisto daviny 
yra vaisiai ir uogos. Mitybos instituįas 
pataria kasdien vantoti 2 32 gramų (71/5 
uucijais) vaisių ir uogų, tuo tarpu Lietu
vos kolūkių ir miesto darbininkai jų var
toja 3-4 kart mažiau. Jei daržovių pri
siauginti nesunku, /tai su. sodų užveisimu 
— ilgesnis reikalas. Vaisiam užlaikyti 
reikalingi geri sandeliai. Uogų daug 
lieka miškuose nesurinktų. Šiaip ar taip 
dar sunk.u pasiekti Mitybos instituto -nu
rodomą normą, bet reikia ejjti šia kryp
tim. Vartojant pakankamai daržovių, 
vaisių ir pieno, galima visai gerai aprū
pint organizmą mineralinėm medžiagom 
ir vitaminais. Taipogi svarbu, kad šei
mininkės ilgu virinimu bei džiovinimu 
nesunaikintų vitaminų, ypač C vitami
no jautresnio oksidacijai.

(Bus daugiau)

kaipo namų dažymo ir deko
ravimo komtraktoriaus.

Velionis paliko liūdinčius 
žmoną Josdfiną, dukterį Fran- 
cos, sūnų Joną su šeima; Lie
tuvoje yra likusi sesuo Ona. 
Velionies liūdi SLA 14-ta kuo
pa. 4 F. M.

Binghamton, N. Y.

Aukojo Amerikos Lietuvių 
Tarybos Darbams

Lietuvos Nepriklausomybės 
ir Steigiamo Seimo minėjime, 
įvykusiame First Ward Ame
rican Ligion, šių metų gegu
žės mėn. 7 dieną.

Lietuvos laisvinimo reika
lams, A. L. Tarybai, aukojo 
šie asmenys, sekamai:

Po $10.00—SLA 50 kuopa, 
Antanas Lėpa, Matas Urbas, 
Leonas Bajorūnas ir P. B. 
Balchigonis.

Po. $5.00 — Bronius Gie
da ir XX.

M. Gėgžnienė aukojo $2.50.
Po $2.00 — J. Alexander,

J. Morkūnas ir V. Pundziai.
J. Kavaliauskas $1.50.
Po $1.00 — J. Krasauskas, 

A. Bučinskas, E. Židonaitė, E. 
Jaškauskienė, I. Krasauskie
nė, J. Bardis, Z. Židonaitė, E. 
Saladunienė, A. Chamo, Mrs. 
A. Undrejunas, Emily Watso, 
S. Chester, S. Bučinskas, M. 
Pulmiskienė ir J. M. Buchins
kas.

Viso $85.00.
Varde SLA 50, kuopos au

kavusiems ir dalyviams taria
me nuoširdų ačiū.

P. B. Balchikonis, 
SLA 50 kuopos sekr.

South Boston, Mass.

Sektinas Pavyzdys Visoms 
SLA Kuopoms

Šių metų birželio 4 dieną, 
Strand Cafe salėje SLA 359 
kuopa turėjo šeimynišką va
karėlį savo jauniesiems na
riams pagerbti. Šioji kuopa, 
įsijungdama į SLA vajų, su- 
verbavo 13 naujų ir jaunų na
rių. Jauniausias naujas narys 
yra 1 metų amžiaus, o pats 
vyriausias 17 metų. Tokiu pri
augto kuopa -gali tikrai pasi
didžiuoti. Šiuo metu gal tai 
yra vienintelė kuopa, kuri ga

li pasigirti turinti tikrai jau
ną jaunimą.

Vakarėlį atidarė J. Taurin- 
skas, pavesdamas šeimininko 
pareigas Wm. Anestai. Vaka
rienės metu angliškai jaunuo
sius narius pasveikino ir pa
aiškino SLA uždavinius St. 
Būdvytis. Be jo kalbėjo S. 
Michelsonas, M. Michelsonie- 
nė, P. Brazaitis, N. Jonuška, 
J. Andriukaitis, Mrs. O. Gegu
žis, Mrs. Būdvytis ir kt.

Jaunieji nariai ir svečiai bu
vo apdovanoti saldumynais. 
Už geriausias kalbas dvi na
rės — Linda Waleikaitė 11 
meti; iš Milford ir Janice Vin- 
cent iš Belmont 12 metų, ga
vo dovaną — po maišiuką sal
dumynų.

Nors sueiga dėl smarkaus 
lietaus ir dėl tą pačią dieną 
rengtų kitų pobūvių nebuvo 
tokia gausi, kaip ji turėjo bū
ti, bet ji buvo maloni ir tik
rai šeimyniška. Jaunieji nariai 
po vakarienės liejo savo ener
giją žaisdami, o senieji nariai 
džiaugėsi, kad jų pastangos 
kuopą pajauninti davė gerų 
rezultatų.

359 kuopa parodė, kad no
rint galima rasti ne tik jau
nimo, bet ir tikrai jaunų “dai
gelių“. “K.“ Viešnia.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričiu 

PARENGIMAI

Warcester, Mass. — Susi
vienijimo 57 kuopos rengiama 
gegužinė įvyks liepos 3 dieną, 
Vytauto parke1, šokiams gros 
geras orkestras, veiks bufetas 
su įvairiais užkandžiais ir gė
rimais. Rengėjai kviečia savo 
kuopos ir apylinkėse esančių 
kuopų narius ir visus lietuvius 
ir lietuvaites dalyvauti šioje 
gegužinėje ir linksmai tyrame 
ore praleisti laiką.

—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.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje nariai privalo lankyti 
savo organizacijos apskričių 
ir kuopų gegužines ir raginti 
savo draugus jas lankyti.
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SLA Pild^Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos Metinio Su
važiavimo, Įvykusio 1960 metais Vasa
rio 25-27 Dienomis SLA Centro Patal
pose, 307 W. 30 St., New York 1, N. Y.

(Tęsinys)
Iš atvykusių į Vokietiją daugumas repatriantų į- 

sijungė į lietuvišką veiklą. Jų patriotinis entuziazmas, 
partizanų dainos yra žavėtinos ir jie savo veikla ir pat
riotinėmis nuotaikomis nustelbia senesnuosius veikė
jus.

Emigrantų Komisija rūpinasi ir deda pastangas, 
kad Kongrese butų priimtas naujas įstatymas, pagal 
kurį, palengvintomis sąlygomis, galėtų atvykti jie 
naujieji imigrantai į JAV. Be to, Emigrantų Komisi
ja rūpinasi moraliai juos paguosti ir jiems priminti, 
kad Amerikos broliai lietuviai, jų nepamiršo ir nepa
mirš.

Dr. S. Biežiui įnešus, N. Gugienei parėmus Emi
grantų Komisijos raportas buvo vienbalsiai priimtas 
ir atlikti darbai ratifikuoti.

14. Morgičių Komisijos raportą patiekė preziden
tas P. P. Dargis ir sekretorius dr. M. J. Vinikas. Jie 
pranešė, kad pagal Pildomosios Tarybos nutarimą 
naujos aplikacijos morgičiams gauti nebuvo priimtos, 
o užsilikusios aplikacijos visos buvo peržiūrėtos ir iš- 
pręstos.

Keli aplikantai savo aplikacijas atsiėmė. Buvo 
duotas vienas morgičius sumoje $15,000.00 ant nuo
savybės Brooklyn, N. Y., prisilaikant visų morgičiams 
duoti taisyklių.

..  ■ ■ ■. ----- - ■ ____ ____ — . ...... -

N. Gugienei įnešus, dr. S. Biežiui parėmus Mor
gičių Komisijos raportas vienbalsiai priimtas ir visi 
Komisijos atlikti darbai ratifikuoti.

15. SLA vice prezidentas J. Maceina referuoja 
Pildomajai Tarybai apie morgičiaus No. 370 aplikaci
jos klausimą. Morgičiaus aplikantas nesumokėjo dvie- 
jų numokėjimo ratų ir nuošimčių nuo antros numokė- 
jimo ratos. Kuomet jis buvo nuvykęs pas aplikantą,

*

jis pažadėjo kas mėnesį įmokėti po $100.00 morgičiaus. 
Bet šio savo pažado iki šiol neištesėjo.

Apsvarsčius morgičiaus No. 370 klausimą, E. Mi
kužiutei įnešus, adv. S. Bredes parėmus, vienbalsiai 
nutarta suteikti SLA vice prezidentui J. Maceinai pil
ną įgaliavimą, Power of Attorney iškolektuoti iš mor
gičiaus aplikanto nuošimčius ir skolos numokėjimus, 
ir jeigu nuošimčių ir skolos numokėjimų nebūtų įma
noma iškolektuoti, tada užvesti bylą forklozuoti nuo
savybę, kad apsaugojus SLA investmentą.

SLA prezidentas P. Dargis trečią Pildomosios Ta
rybos metinio suvažiavimo sesiją uždarė 1:30 vai. po 
pietų paskelbdamas, kad ketvirtoji sesija prasidės 2:30 
vai. šioje pat vietoje.

KETVIRTOJI SESIJA

SLA prezidentas P. Dargis ketvirtą sesiją Pildo
mosios Tarybos metinio suvažiavimo atidarė 1960 m. 
vasario 26 dieną 2:30 valandą po pietų SLA Centro 
palpose, 307 W. 30 St., New York 1, N. Y.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos 
nariai ir sudaro kvorumą.

P. P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice1 prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja,

Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

16. Rytų Nuosavybių Komisijos raportą, patiekia
raštu SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas. «

Apsvarsčius Rytų Nuosavybių Komisijos raportą, 
J. Maceinai įnešus, E. Mlikužiutei parėmus, raportas 
buvo vienbalsiai priimtas, visi atlikti darbai ratifikuo
ti. Taip pat pavesta SLA, Sekretoriui rūpintis, kad 
butų atlikti tie darbai, kurie raporte buvo suminėti.

17. Moksleivių Fondo Komisijos raportą patiekė 
žodžiu E. Mikužiutė, N. Gugienė ir dr. S. Biežis. Jie 
pareiškė pasitenkinimą, kad jų patiektas planas Pildo
mosios Tarybos 1959 m. rugpiučio 17-21 d. suvažiavi
me buvo įvygdytas ir prašė Pildomosios Tarybos su
tikimo, paraginti SLA kuopas, SLA Deimantinės su
kakties proga, daugiau aukų skirti Moksleivių Fondui.

Adv. S. Bredes įnešus, J. Maceiniai parėmus Mok
sleivių Fondo Komisijos raportas buvo vienbalsiai pri
imtas.

18. Literatūrinio Kontesto Komisijos raportą pa
tiekė žodžiu E. Mikužiutė ir dr. S. (Biežis. Jie1 prane
šė, kad suplanuotas, priimtas, bet pavėluotas įvygdyti 
literatūrinis kontestas, tikslu paskatinti jaunimą lite
ratūriniam ir visuomeniniam darbui, bus vygdomas ir 
taip, kad premijų padalinimą butų galima atlikti se
kančiame SLA Seime, kuriame bus minima SLA Dei- 
dantinė sukaktis.

Įnešus, parėmus (Literatūrinio Kontesto Komisijos 
raportas buvo vienbalsiai priimtas.

19. Pažangos Vajaus Komisijos raportą nutarta 
atidėti ryt dienai, nes jį patiekti užims kiek ilgesnį lai
ką.

20. SLA prezidentas P. Dargis praneša, kad du 
savaitraščiai, Keleivis ir Dirva netrukus minės savo 
veiklos garbingas sukaktis. Kadangi lietuviška spau
da yra stipriausios lietuvybės išlaikymo tvirtovės, to

dėl sukakties proga reikėtų minėtus savaitraščius pa
sveikinti ir paremti pinigine dovana.

Apsvarsčius klausimą, dr. S. Biežiui įnešus, J. Ma
ceinai parėmus vienbalsiai nutarta pasveikinti “Kelei
vį” ir “Dirvą”, sukakties minėjimo proga ir paskirti 
“Keleiviui” ir “Dirvai po $200.00 dovanas.

21. Apsvarsčius Single Fund naudojimo klausimą, 
J. Maceinai įnešus, dr. S. Biežiui parėmus, vienbalsiai 
nutarta autorizuoti SLA sekretorių, ir toliau naudoti 
Single Fund patvarkymus, pagal SLA konstitucijos 
VIII—10c. nuostatą.

22. Apsvarsčius SLA 7 kuopos reikalą, plačiai bei 
išsamiai susipažinus su gautais kuopos pareigūnų laiš
kais, N. Gugienei įnešus, dr. S. Biežiui parėmus vien
balsiai nutarta pavesti SLA sekretoriui dr. M. J. Vi
nikui, pareikalauti kuopos, kad visą reikalą sutvarky
tų, pagal SLA konstitucijos nurodymus, kad tvarkin
gai butų galima jį užbaigti.

Jei kuopa minėto reikalo nesutvarkys, tada įga
liojamas SLA sekretorius nuvykti vieton ir Pildomo
sios Tarybos teisėmis sutvarkyti visą reikalą, pagal tą 
galią, kurią konstitucija suteikia Pildomąjai Tarybai.

23. Apsvarsčius SLA antros apskrities atsiųstas 
rezoliucijas ir susipažinus su rezoliucijų turiniu, įne
šus, parėmus vienbalsiai nutarta rezoliucijų nesvarsty
ti, nes minėtos rezoliucijos yra nesuderinamos su SLA 
konstitucijoje nurodytais tikslais, bei SLA dvasia ir 
tvarka.

24. Susipažinus su SLA 226 kuopos protokolų sek
retoriaus raštu ir SLA sekretoriaus atsakymu, P. T. 
pripažino, kad SLA sekretorius reikalą sutvarkė ko
rektiškai ir labai gerai.

SLA prezidentas P. Dargis ketvirtą Pildomosios 
Tarybos metinio suvažiavimo sesiją uždarė 5:30 vai. 
vakare, paskelbdamas, kad penktoji sesija prasidės 9 
valandą ryto šioje pat vietoje.

(Bus daugiau)

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia į Deimantinę Sukaktį
DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas

(Tęsinys)
Vienok galutinai komunistai 

Susivienijime pralaimėjo visu 
100 procentų. Po šio nelem
to skilimo dar nekurie pasili
kę komunistai tautiškapame 
Susiv. atsigriebti, bet kartaus 
patyrimo pasimokinę nariai 
juos visiškai nustelbė. Maty
dami, kad iš to jau nieko ne
beišeis, vieni visai nutilo, o 
kiti pasitraukė, dabar jų jau 
nė dvasios nebeliko SLA. Tai 
šitaip atsikratyta komunistais 
ant visados, bet už tai musų 
Susivienijimui reikėjo bran
giai užmokėti ir tūkstančius 
narių netekti.

Kitos Susivienijimo nelaimės
Dar nepsėjus atsipeikėti 

nuo komunistų sukelto skili
mo, kai atėjo kita didelė ne
laimė. Tai nelaboji pasaulinė 
depresija, kuri visus skaudžiai 
palietė. Darbo žmonės netekę 
įprastųjų pajamų nebeištęsė- 
jo duokles sumokėti, kas dide
liais skaičiais vertė Susivieni
jimą apleisti. O atpildyti nau
jais nariais nebuvo kalbos dėl 
ekonominio neišgalėjimo. Šito
kia padėtis neišvengiamai pa
lietė Susiv. gana skaudžiai 
netenkant daugybės gerų na
rių. Daugelis jų išsibraukė 
prieš savo norą, nes netekus 
darbo pajamų ilgam laikui ne
bebuvo iš ko mokėti duokles. 
Tai reiškė netekimą apdrau
dos ir organizacijai palikimą 
visų sumokėtų, nekuriu per il
gus metus, mokesčių, nes tuo 
metu nebūta rezervų, ku
rie nors tik dalinai išlygintų 
skriaudą.

Šią bėdą pasakė dar kita 
nelaimė, tiesa, daug mažesnia
me skaičiuje, 'bet nepalygi
nant skaudesnė. Tuo metu 
Susiv. turėjo davęs nemažą 
skaičių morgičių savo na
riams, daugumoj, ant gyvena
mųjų namų, atseit savos pas
togės kaip pagrindinį gyveni
mo užtikrinimą. Ilgai trukusi 
depresija iš daugybės žmonių 
atėmė bet kokį finansinį pa
jėgumą ištesėti morgičių obli
gacijas prarasdami savo na
mus ir, žinoma, visą įmokėtą 
turtą. Susiv. nariai irgi nebu
vo išimtis. Kad apsaugoti or-

I ganizaciją, ilgainiui forkloza- 
vimai pasidarė nebeišvengia
mi, nors ir ieškota malonesnių 
išeičių, šitokia žiauri operaci
ja (forklozavimas) sukėlė 
daug pykčio ir išmetinėjimų, 
bet čia niekas nebuvo kaltas 
kaip tik gyvenimo pablogėju
si ekonominė padėtis. Savos 
fraternalės organizacijos iš
mesti iš savų butų jautėsi nu
skriaustais ir po šiai dienai 
prisimena su skaudžia širdi
mi. Visa paguoda jiems, t. y. 
forklozuotiems, teikiama, bet 
paguoda nė kiek nepataiso pa
dėties. Dabar bet ką kaltinti 
ar teisinti jau nebedera, ir 
nieko nebepadės.

Iš depresijos išeinant ir di
džiulėms žaizdoms beužgyjant 
iškilo dar kitas sunkumas, ku
ris palietė visas fraternales 
organizacijas, neišskiriant ir 
musų Susivienijimą. Valstybi
nių gyvybės apdraudos depar
tamentų praeities patyrimais 
ir naujaisiais apskaičiavimais 
bei paties gyvenimo sąlygoms 
pasikeitus pasirodė, kad lyg- 
šiolinės narių duoklės nebeati
tinka organizacijų finasiniam 
saugumui, kitais žodžiais sa
kant išeina, kad tuo laiku mo
kamos duoklės jau pasidarė 
permažos, kad jas būtinai rei
kia pakelti pačių narių apsau
gojimui, nes priešingai organi
zacijos nebeišsilaikys. Tai bu
vo valstybių departamentų 
griežtus reikalavimai ir įsaky
mai, privalomi visoms frater- 
nialėms organizacijoms. Pasi
rinkimo nebebuvo norint or
ganizacijai užtikrinti saugu
mą.

Šitokis sumoderninimas rei
škė atitinkamą duoklių pakė
limą, kas populiaria žinoma 
kaip konversija. Šioje kon
versijoje glūdėjo ypatinga 
ironija, būtent, juo narys il
giau išbuvęs organizacijoje, 
tuo jo duoklės proporcionaliai 
aukštesnės ir priešingai. Anot 
nekuriu vykusio, bet klaidingo 
išsireiškimo, kad veteranai 
baudžiami už tai, kad jie ilgus 
metus priklausė ir dirbo sa
vai organizacijai, dabar turi 
mokėti didesnes pabaudas, t. 
y. duokles, sulyg savo am
žiaus. Atrodytų lyg tokie ve
teranai butų tikrai baudžiami,

A. Grigaitis
Didieji Amerikos vyrai

ABRAOMAS LINKOLNAS
Kiekviena tauta turi didvy

rių, kurie iškyla jos pavojaus 
valandoj, arba savo darbais 
visą gyvenimą pasuka į nau
jas vėžes, padeda kraštui spar
čiais žingsniais žengti pir
myn. Tokių didvyrių darbai 
lieka tautos istorijoj ir žmo
nių atminty ilgus amžius. Jie 
gyvu pavyzdžiu šviečia jauni
mui ir skatina sekti jo pėdo
mis.

Vienas tarp Amerikos tokių 
didvyrių yra A. Linkolnas.

Jisai gimė 1809 metais va
sario 12 dieną Kentucky val
stybėje labai skurdžioj triobe- 
lėje. Tomas Linkolnas, Abra
omo tėvas, buvo dailydė, bet 
tikras jo pašaukimas buvo 
žemdirbystė. Visą savo gyve
nimą jis klajojo iš vienos ki
ton vieton. Iš Kentucky Lin- 
kolnų šeima po kiek laiko per
sikėlė į Indianą. Kelionė buvo 
labai ilga ir varginga. Kai ku
riose vietose nebuvo jokio ke
lio ir patys turėjo skintis sau 
kelią per miškų tankumynus. 
Atvykus naujon vieton, reikė
jo skubėti pasistatyti pastogę, 
nes jau buvo lapkričio mėnuo, 
artinosi žiema. Dar tik septy- 
rierių metų berniukas nuo ry
to iki vakaro dirba miške pa
dėdamas savo tėvui kirsti me
džius ir statyti triobą. Ta 
triobelė buvo tik pastogė, o 
ne gyvenamas namas. Ji buvo 
pastatyta iš karčių, dengta 
šakomis ir lapais, kad galima 
butų šaltį pakęsti, visą parą 
joje turėjo kūrentis užnis. Vi
są žiemą berniukas Linkolnas 
talkino tėvui valant sklypą, 
kuriame pavasarį rengėsi sėti 
javus, kad butų kuo maitin
tis.

Tą pat žiemą jie statosi ge
resnę triobą iš rąstų ir pava
sarį persikelia į ją gyventi.

bet tikrumoje visai kitaip: 
Juo narys ilgiau išbuvęs mo
kėdamas mažas duokles, tuo 
jis daugiau įsiskolino savai 
organizacijai arba jai neda- 
mokėjo, kas šitokia konversi
ja išlyginama. Taigi skriau
dos niekam nėra. SLA šitokią 
konversiją pravedė 43 seimas, 
laikytas Philadelphijoje 1943 
metais.

(Bus daugiau)

Tikrumoj ir šis gyvenamas 
namas nedaug buvo geresnis 
nei anoji pastogė: lango vie
toje buvo anga, užtiesta iš
tempta gyvulio oda, grindys 
— pluktas molis. Baldai taip 
pat labai prasti, pora kėdžių 
ant trijų kojų, stalas iš pus
raščių, bet ant keturių kojų. 
Trobos kampe iš karčių su
remta lova. Čiužinio vietoj— 
šausa žolė, medžių lapai. Už
klotas — laukinių žvėrių kal
iais. Į sieną įkaltos medinės 
gembės — laiptai pastogėn, 
kur buvo jaunojo Linkolno 
miegamasis. B. Gerndon, kurs 
vėliau buvo (Linkolno partne
ris, štai ką pasakoja apie Lin
kolno jaunas dienas:

Trūksta žodžių aprašyti jo 
gyvenimą. Illinois prerijos ap
šlakstytas naujakurių ašaro- 
mis ir patręštas jų moterų la- 
vonais. Pirmoji karta maiti
nas koše ir sūdyta mėsa. Nu
nokusių kukuruzų varpas nu
skabydavo lokiai, o briedžiai 
sudorodavo baigiančius gelto
nuoti arbūzus. Panašios gy
venimo sąlygos buvo ir India
noj.

1818 m. mirė Linkolno mo
tina. Sekančiais metais jo tė
vas vėl vedė. Jo pamotė Sara 
Donston iš Kentucky, našlė 
su trimis vaikais, buvo pro
tinga moteris — skatino ma
žąjį Linkolną mokytis. Tiktai 
vienerius metus A. Linkolnas 
telankė mokyklą, kurion rei
kėjo eiti trejetą mylių, per 
mišką, briedžių pramintais ta
kais. Pietums teturėdavo tik 
saują grudų kišenėje1. Tačiau, 
Linkolnas neliko be mokslo, 
nors ir labai trumpai telankė 
mokyklą. Buvo labai gabus ir 
darbštus. Savo pastangomis 
jis išmoko gerai skaityti ir 
rašyt. Mėgiamiausios jo kny
gos buvo: Šv. Raštas, Ezopo 
pasakėčios, Zabinrozas Kru
zas, Amerikos istorija, Jurgio 
Vašingtono gyvenimas, arit
metika.

Vėliau atsiktinai į jo ran
kas pateko visi Blenston — 
Anglijos įstatymų komenta
rų tomai, kurie tais laikais 
skaitėsi kaip šv. raštas jau
niems amerikonams, besi
ruošiantiems studijuoti teisę. 
Blekton veikalą radęs senio j

I statinėj, kurią pirkęs už pusę 
dolerio.

Dėl šių veikalų A. Linkol
nas sakė: Niekuomet savo gy
venime nebuvau radęs tokių 
įdomių knygų kaip šitos.

Dažnai naktimis atsisėdęs 
kėdėj arba atsigulęs ant grin
dų prie ugniakurio skaitydavo 
arba spręsdavo aritmetikos 
uždavinius, rašydamas ant 
medinės lopetos. Prirašęs pil
ną lopetą, nutrindavo ir vėl 
rašydavo. Lavinimuisi Linkol- 
nias nedaug laiko teturėdavo, 
nes kartu su tėvu turėjo dirb
ti ūkio darbus. Paūgėjusį Ab
raomą tėvas siųsdavo uždar
biauti. Tačiau tas uždarbis 
buvo nedidelis: šeši doleriai 
per mėnesį, o kartais tik 31 
centas per dieną.

Nors ir visaip vertėsi, bet 
Linkolnų ūkis negalėdavo iš
maitinti šeimos. Tad tėvas pa
sikinkė į vežimą keturis jau
čius, susikrovė visą turtą ir 
patraukė į vakarus. Galutinai 
apsistojo Illinois valstijoje 
prie Sangamono upės, čia Ab
raomas vėl padeda tėvui pa
statyti rąstų triobą ir išvaly
ti penkiolikos akrų miško plo
tą.

Dvidešimt pirmuosius me
tus eidamas, A. Linkolnas pa
lieka namus ir išeina į žmones 
uždarbiauti. Pradžioj dirbo 
miško darbus, vėliau tampa 
jurininku laivuose, kuriais 
upėmis plukdydavo grudus, 
pašarą ir kitus ūkio gaminius 
į Naująjį Orleaną. Pavargus 
nuo šių sunkių darbų apsigy
veno New Salėm (Illinois) 
mažam miestelį 20 mylių nuo 
Springfield. 1831 N. Salėm 
tuo metu kaip ir Čikagoj gy
veno keli šimtai žmonių.

Čia Linkolnas stoja parda- aš jokio 
vėju vienoj krautuvėj. Pasižy
mi nepaprastu teisingumu. 
Pav., kartą pastebėjęs, jog 
pirkėjas permokėjo jam 6
centus nakčia eina tris my
lias ir grąžina permokėtus pi
nigus.

Vėliau pats atidaro parduo
tuvę. Tačiau jam prekyba ne
siseka. Netrukus jis gauna 
pašto viršininko vietą. Paga
liau jis ryžtasi tapti teisinin
ku, advokatu. Ir tai jam pasi
seka.

New Saleme Linkolno as
muo brendo fiziniai ir proti
niai. Jiš buvo aukšto ūgio, še- 
šiapėdis, stiprus, kaip tie 
stuobriai, kuriuos jis jaunys
tėj guldydavo miške ant že
mės. Ilgi juodi plaukai, ilgas 
kaklas, ilgos kojos ir rankos, 
didelės ausys, veido oda rauk
šlėta, nevikrus, nemėgo alko- 
cholio, nemėgo moterų drau
gystės.

Dažnai priestelio krautuvėj 
jisai ginčydavos politiniais 
klausimais, filosofuodavo, o 
kartais pasakodavo lengvo tu
rinio pasakas, kad butų links
miau.

Kartą nušovęs laukinę tur- 
kę, ir pamatęs ją negyvą 
kraujuojant, jisai suprato, jog 
pasielgė žvėriškai atimdamas 
nors ir paukščiui gyvybę. Vi
są savo gyvenimą jisai dau
giau nepaėmė medžioklinio 
šautuvo. B. Herndon pasakoja 
apie Linkolną: Pas jį nebuvo 
jokio noro tapti turtingu. 
Turtą jis skaitė nereikalingu 
daiktu. Kartą jo prieteliai jį 
barė: Tu galėjai padaryti pi
nigų parduodant žemę, kurią 
pripuolamai pigiai pirkęs.

Taip, atsako Linkolnas, bet

supratimo neturiu 
piniginiuos reikaluos.

Tapęs advokatu Linkolnas 
apleidžia New Salėm ir persi
kelia į naują valstijos sostinę, 
Springfieldą, kur praleidžia 24 
metus. Linkolnas atjojo į 
Springfieldą ant skolinto ark
lio, kišenėj turėdamas septy
nis dolerius, o jo visas nekil
nojamas turtas tilpo balno 
terboj. Pas krautuvininką 
Džianą Spidą nedrąsiai papra
šė paskolinti pinigų nusipirk
ti lovą, Spidui patiko atvykė
lio liūdna, maloni veidę išraiš
ka, ir jisai pasiūlė savo lovą, 
kurioj, girdi, abu galėsią tilp
ti. Springficlde Linkolnas pa
sijuto it dideliam mieste (1500 
gyventojų 1830 m.).

Čia jis dirba advokato dar
bą, čia jis vis labiau ir labiau 
ima dalyvauti Illinois valsty
bės visuomeniniam gyvenime. 
Jam rupi teisingumas ir arty- 
mo meilė, žmonių tarpusavio 
santikiuose. Jis tampa žymus 
kalbėtojas ir išrenkamas į 
kongresą.

Kongrese jis rūpinasi įvai
riais visuomeniniais reikalais. 
Svarbiausia jam rupi panai
kinti Amerikoj vergiją. Toks 
Linkolno vergijos atžvilgiu 
nusistatymas iššaukia Pietie
čių neapykantą, jį vadina pa
mišėliu, sulaukia ir šiauriečių 
priekaištų, kurie jį vadina tai
kintoju, kas vėliau padėjo iš
gelbėti Amerikos valstijų uni
ją. Linkolnas pasakė: — “Aš 
skaitau, jog mes jokiu budu 
neturim priešintis vergijos ny
kimui natūralia mirtim. Mes 
privalom neprileisti vergijos 
naujose vietose, kai ji negali 
būti toleruojama senose”.

(Bus daugiau)
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46 Whithead Avė. 
SOUTH RIVER, N. J. 
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MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
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832 North 7th St 
PHDLADELPHIA 23, Pa. 
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mokami vietoje, musų Įstaigose. *Prie firmos Įstaigų yra krautuves, 
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FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS Į SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

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

BOwling Green 9-6992
Visi muitai ap- 

•Siuntinlų pristatymas garan- 
vaJ. vakaro kasdien. SeStadie-skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto ud
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Connecticut Kloniuose iš
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Brooklyn, N. Y
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Washington, D. C.
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Wilkes Barre, Pa.

tik unijų 
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pačios radijo valandos
gegužinės-pikni-

Lietuvių Bakūžė — “Brock
ton Fair” Parodoje

šeštadienio, liepos 2 
“Lietuvos Atsiminimų

Valandos programa

sūnūs, 
apskr.

Juos tinau 
atsiliepti:

5:00 valandos iki 
iš tos

WEVD stoties, 1330
97.9 meg.

veška, MI 7-6491 P. Mateku- 
nas ir MI 1-0532 dr. E. Nos- 
kas. Malonėkite skambinti va
karais. Rep.

Lietuvos Atstovo Kajecko 
Sūnūs Baigė Kolegiją

kiek vėliau, 
kviečiami dalyvau- 
ir kitas jaunimas 
pažįstamais ir ki- 

Skautai ir

Nuo 
dienos 
Radijo 
bus girdima kiekvieną šešta
dienį viena valanda vėliau, bū
tent nuo 
6:00 valandai vakare, 
pačios 
kil. ir

Liepos 1, 1960
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I
i

.................-............... -.......................  $845.28
pradžios šių metų bendrai viso----------- $16,167.60

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

Šiais metais “Brockton Fa
ir” paroda prasideda liepos 
mėn. 2 dieną ir baigsis liepos 
mėn. 10 dieną. Paroda yra 
mišraus pobūdžio. Ją aplanko 
per savaitę apie šimtas tūk
stančių žmonių.

Prieš keliolika metų vietos 
lietuviškųjų organizacijų ir 
lietuvių pastangomis “Brock
ton Fair” parodos aikštėje, 
gražioje vietoje, prie pat įėji
mo į parodos aikštę, buvo pa
statytas lietuviško stiliaus na- 
melis-bakužė, kurią vėliau pa
vadino “Dariaus ir Girėno 
vardu. Bakūžę globoja Brock- 
tono Lietuvių Taryba. Brock
ton Fair laike lietuviai savo 
bakūžėje rengia lietuvių liau
dies meno išdirbinių parodą, 
kurią aplanko dešimtys tūk
stančių žmonių. Kasmet tos 
parodėlės bakūžėje skirtongos. 
Šiemet bakūžės atidarymas į- 
vyks liepos mėn. 3 dieną (pir
mąjį liepos mėnesio sekma
dienį) 3 valandą po pietų su 
įdomia programa. Bus prakal
bos, dalyvaus išgarsėjusi Bo
stono tautinių šokių grupė, 
vadovaujama p. Ivaškienės. 
Bagužės išlaikymui rengiama 
loterija. Paskirta keturios pi
niginės premijos. Bilietus bus 
galima įsigyti bakūžės atida
rymo dieną ir per visą paro
dos laikotarpį bakūžėje. Lai
mėtojai bus paskelbti 
j*-

Prie bakūžės veiks 
ka virtuvė. Bakūžės
mo dieną suvažiuoja labai 
daug lietuvių iš visos apylin
kės; gera proga susitikti pa
žįstamus prietelius. Brocktono 
Lietuvių Taryba kviečia visus 
aplankyti lietuvių bakūžę. Ati
darymo diena liepos mėn. 3 
diena, 3 valandą po pietų.

AI/To Brocktąno Lietu
vių Taryba

Šiais metais, savo metinia
me susirinkime, Taryba per
rinko tą pačią valdybą:

Pirmininkas — K. Jurgeliu- 
nas,

Vice pirmininkas — A. Ak
stinas,

Sekretorius — R. Kamins
kas,

Iždo globėjai — P. Duoba 
ir J. činčys.

Priimta Lietuvos laisvinimo 
reikalams aukų vajaus apys
kaita. Surinkta $1,047.00. Iš
laidų — $60.20. Altui pasiųs
ta 1,000 dolerių. \

Bronius Burba,
Alto skyriaus sekretorius.

“Nemuno vingiuose”, tokiu 
vardu gavau knygą iš A. Vit
kausko, kurią jam atsiuntė 
giminaitis iš Lietuvos. Knyga 
išleista Kauno spaustuvėje 
praeitais metais, didelio for
mato ir daug nuotraukų at
spausdinta apie Nemuno pa
krantes. Knygos turinys pra
dedamas Nemunas ties Rad
vilos giria. Tai Baldgudžių 
kraštas šalę miesto Minksko, 
ir aprašoma visų upių įsilieji
mas į Nemuną. Man visai ne
žinoma vietvietė aukščiau 
Alytaus miesto, bet kad Kau
nas yra į dešinę pusę Nemu
no, tai gerai žinau miestelius 
ir daug kaimų, kurie dabar 
vadinami kolūkiais, o buvu
sios pastatytos įstaigos vadi
namos “buržujinėmis”. Bet 
visgi malonu matyti ir gali
ma atpažinti iš nuotraukų.

Knygos tiražas 12 tūkstan
čių egzempliorių. Kaina 11.70 
rublių. Surinko medžiagą A. 
Matutis, nuotraukos padary
tos V. Stanionio.

Man teko gauti iš Vitkaus*-

ko pirmiau keturias knygas, 
išleistas Lietuvoje, kuriose 
irgi buvo panašiai rašyta gar
sinant ir giriant visokias į- 
staigas, kaip gerai taribynė 
valdžia tvarko. Skirtumas tik 
tame, kad šioje knygoje ma
žiau kolionių įdėta prieš lie
tuvius ir pasmerkiama rusų 
caro kariuomenė, kuri prida
rė daug skriaudos' lietuviams. 
Nuotraukos keliose knygose 
tos pačios. Kauno tvenkinys 
visur randama tik statoma ir 
rašoma, kad elektros jėgainė 
pradėjus veikti. Raudondvario 
rūmų griuvėsiai nuotraukoj 
matoma neatstatyti. Kulautu
vos vasarnamiai pušyne tie 
patys, kuriuos lietuviai kai
miečiai pastatė prieš 50 me
tų. Vilkijos miesto stubelkos 
tos pačios, apšiapę, tik mano 
laikais nebuvo lapių ūkės ir 
jų trobelių. Seredžiui S. Šim
kaus sena troba, kur kompo
zitorius augo, stovi. Taip pat 
ir Veliuonos miesto seni pa
statai pakrantėje Nemuno 
stovi.

Rašybos kalba lengva ir pa
traukli, tik kai kur kraštoti- 
niai išsireiškimai. Sakoma, 
kad žvejotąjas perskrido nuo 
vieno akmens ant kito, lyg 
butų paukštis. Apie Jurbarką, 
daug rašoma, bet nuotraukų 
nėra ir labai mažai api£ Sma- 
linykus ir Tilžę. Tik trek pa
žymima, kad vardai tų mies
tų pakeisti rusų vardošau- 
kiais.

Kas myli savo gimtinės pri
siminimus atnaujinti, tai šita 
knyga padoriai suredaguo
ta. Redaktoriai ir korektoriai 
yra kiti žmonės, negu rašyto
jas ir nuotraukas daręs. Ru
sų kalba pažymėta kas ką 
dirbo knygai ir leidyklos, bei 
taisė kalbą.

J. V. Stanislovaitis.

Skautų, jaunimo ir tėvų 
svečiais vienos dienos, liepos 
31 d., sekmadienį, bendrą iš
kylą iš New Yorko į artimą 
apylinkę ruošia Lietuvių Skau
tams Remti Komitetas. Tiksli 
vieta ir išvykimo laikas bus 
praneštas

Iškyloje 
ti skautai 
su tėvais,
tais artimaisiais, 
jaunimas pasirodys su žaidi
mais ir dainomis. Bus graži 
proga visiems kartu praleisti 
dieną gražioje gamtoje ir pa
bendrauti.

Į iškylos vietą bus vyksta
ma automobiliais ir autobu
sais. Kurie norėtų pasinaudo
ti autobusu yra prašomi pra
nešti iki liepos 15 d. šiais te
lefonais: MI 2-1795 M. Kli-

Lietuvių Radijo Valandos 
Laikas Pakeistas

Tos 
šiais metais 
kai vyks: Rugpiučio 7 dieną, 
sekmadienį, Lenkų Parke, Ja- 
maiča, L. I., o rugsėjo 11 die
ną, sekmadienį, Royal Gar- 
dens Parke, Rahway, N. J.

Gegužinių lankytojai prašo
mi įsitėmyti parengimų die
nas ir jose dalyvauti. Kep.

Jau buvo rašyta, kad oro 
jėgų eroplanų gamintojai su
streikavo 7-niose dirbtuvėse, 
kuris paliečia 31,000 darbinin
kų. Streikas vis tebesitęsia. 
Derybos tarp unijų atstovų ir 
bendrovės eina be pertraukos, 
bet prie jokių rezultatų nepri
einama. Kviečiamas valstijos 
gubernatorius Ribikoff tarpi
ninkauti tarp abiejų pusių. 
Pirmas panašus posėdis turė
jo įvykti birželio 20 dieną, bet 
Eroplanų bendrovė deda pas
tangas, kad sudemoralizuoti 
darbininkus ir sulaužyt uniją. 
Kasdien ir kas pusvalandį per 
radijo skelbia, kad dirbtuves 
vartai atidari, kas tik nori ga
li eiti dirbti, nes buk jau apie 
30% darbininkų sugrįžo ir vis 
gryžta daugiau kožną dieną. 
Bet unijos vadai sako, kad 
vos tik 10% skebų ir ofiso 
darbininkų skebauja. Unija 
sako, kad daug nepriklausan
čių unijoje rašosi ir kad uni- 
jistų eilės stiprėja.

Buvo rašyta, kad bendrovė 
stengėsi teisme gauti leidimą 
driaudžiantį masinį pikietavi- 
mą. Tas tikslas atsiektas, pi- 
kietavimas masiniai driaudžia-t 
mas. Darbininkai priklauso 
prie skirtingų dviejų unijų — 
International of Machinist ir 
United Auto Workers. Kaip 
bendrovė nesigirtų, kad dau
gelis gryžta į darbą, bet prie 
šios mados sistemos nėra įma
noma atsiekti gamybą. Skebų 
pagalba neneša bendrovei pel
ną, bet nuostolius. Nėra abe
jonės, kad darbininkams pa
vyks sulaužyt bendrovės nu
garkaulį. Beje, reikia pažymė
ti, kad miestuose, kur leidžia
mi laikraščiai, bendrovė talpi
na garsinimus, kurie užima

SLA VASARNAMIS 
Atlantic City, N. J.

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City Jums suteikia daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.
Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuves sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J.

Tel. 5-9370 '
ar

SLA
307 W. 30-th ST., NEW YORK 1, N. Y

Tel. LAckawanna 4-5529

puslapį, juose šmeižiama uni
jos valdyba, buk darbininkai 
nenori streikuoti, o 
vadai biurokratai 
streiką. Jeigu jau 
taip sekasi daryti
skebais, tai kokiem galam rei
kalingi tie stambiai apmokami 
laikraščiuose garsinimai ?

Pr. Naunčikas.

Tarp kelių šimtų studentų, 
šiais metais baigusių George- 
town universitetą ir kolegi
jas, buvo Lietuvos atstovo Ra
jecko ir jo žmonos Onos sū
nūs Gabrielis, gavęs kolegijos 
baigimo diplomą. Rudeniui 
atėjus, jaunasis Rajeckas ma
no stoti į Yale universitetą ir 
studijuoti literatūrą.

Diplomų įteikimo metu iš
kilmėse dalyvavo John L. 
Lewis, buvęs ilgus metus ang
liakasių unijos vadas ir dau
gelis kitų žymių asmenų.

Koresp.

Musų mieste šiemet Motinos 
Dienos minėjimą buvo suruo- 
šusi vietinė, LB apylinkė ir, 
reikia pasakyt, jog minėjimas 
visais atžvilgiais buvo sėk
mingas. Minėjimas įvyko Lie
tuvių Namų patalpose, kurį 
pradėjo JB pirmininkė Skrip- 
kutė. Ji pirmiausia tarė ke
lis žodžius ir po to pakvietė 
daugvaikias motinas, kurių, 
kaip paaiškėjo musų mieste 
yra apie 16, tačiau motinoms 
skirtas garbės vietas užėmė 
tik 8 motinos, kurios buvo 
apdovanotos gražių gėlių 
puokštėmis. Kurios motinos 
nedalyvavo parengime, toms 
pasiųstos dovanos į namus.

Vietinė LB valdyba sureng
dama Motinos Dienos minėji
mą, atliko labai gerą ir gražų 
darbą. Jeigu ne LB apylinkė, 
tai vargiai butų suruoštas to
kis gražus parengimas moti
nas prisiminti ir jas pagerb
ti. Dalyvis.

Tei. STagg 2-5043
Mattbew P. Baltas 
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NOTARY PUBLIC

SLA Pagalbos Rankb
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Birželio 25 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
ANELĖ POVILAITIS, 18 kp., Wcstville, III., gimus kovo 

28, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spalio 
3,1926 m., mirė gegužės 23, 1960 m. Velionės dukte- 
rei, Barbarai Smith, pomirtinės išmokėta______ $300.00

MOM1ERTAS TACIONIS, 101 kp., Paterson, N. J., gi
męs sausio 26, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė balandžio 2, 1920 m., mirė vasario 21, 1960 m. 
Velionio dukterei, Julia Tacionis, pomirtinės išmo- 

, keta _______________________________________ $300.00
JOHN POVILAITIS, 115 kp., Wilkes Barre, Pa., gimęs 

gegužės 23, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
balandžio 2, 1944 m.; pridėtinę apdraudą paėmė ba
landžio 2, 1951 m., mirė birželio 6, 1960 m. Velionio 
žmonai, Miary Povilaitis, pomirtinė išmokėta __ $1,500.00

STASYS MARTINKUS, 192 kp., New Kensinigton, Pa., 
gimęs vasario 2, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gruodžio 1, 1929 m., mirė birželio 6, 1960 m. 
Velionio žmonai, Joanai Martinkus, pomirtinės išmo
kėta -----------------------,---------------------------------- - $600.00

ALVERA JEMOROIONE, 192 kp., New Kensington, Pa. 
gimus gruodžio 17, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 11, 1945 m., mirė gegužės 20, 1960 
m. Velionės dukterei, Helen Jemeroone-Kerr, po
mirtinės išmokėta __________________________ $500.00

ZUZANA PASKEVIČIENE, 164 kp., Frakville, Pa., gi
mus rugsėjo 16, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė spalio 1, 1918 m., mirė balandžio 18, 1960 m. 
Velionės palaidojimo išlaidoms padengti velionės 
sunui, Jonui Paškevičiui, pomirtinės išmokėta_ $150.

VINCAS GIEDRAITIS, 207 kp., ManChester, Conn., gi
męs gruodžio 27, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė sausio 14, 1917 m., mirė kovo 8, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Marei Giedraitis, pomirtinės išmokė
ta ____ ____ _____ _______ _________________  $300.00

SIM1AS MALECKAS, 258 kp., Washington, Pa., gimęs 
rugsėjo 18, 1896 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
sausio 1, 1922 m., mirė birželio 2, 1960 m. Velionio 
dukterei, Mary J. Malecki, pomirtinės išmokėta $1,000.00

PETRAS SIMANAUSKAS, 310 kp., Rheinelander, Wis., 
gimęs vasario 18, 1887 m., Aiskučių kaime, Čedasų 
vaisė., Pasvalio apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė vasario i, 1925 m., mirė balandžio 30, 1960 m. 
Velionio žmonai, Elenai Simanauskas, pomirtinės 
išmokėta _________________________________ $600.00

MARIJONA ZIMNICKIENE, 352 kp., Detroit, Mich., gi
mus vasario 2, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė gruodžio 3, 1939 m., mirė balandžio 14, 1960 
m. Velionės sunams: Jonui ir Juozui Zimickams, po
mirtinės išmokėta _________ _________________ $500.00

Viso ............................................................— $5,750.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso-------- $89,229.26

Išmokėtos ligojo pašaipos
M. VTDORIENffi, 12 kp., Nantieoke. Pa. Sirgo 12 sav. ......................
K. MOTIEKA,) 75 kp., Los Angeles, Cal. Sirgo 5 s. ir 5 d. ----------
M. RACAIT1ENE, 158 kp., Springfield, III. Sirgo 12 s. ......................
S. MARTINKUS, 192 kp., New Kensington, Pa. Sirgo 7 s. ir 1 d. _
M. AUGAITIENE, 208 kp., Chicago, III. Sirgo 10 s. ir 4 d................
E. MLAZEIKIENE, 211 kp., Mahanoy City. Pa. Sirgo 9 s. ..................
V. GELE2UNAS, 214 kp., St. Louis, Mo. Sirgo 2 s. ir 5 d. ----------
A. STEPONAUSKLENfi, 226 kp., Chicago, III. Sirgo 10 s. ir 3 d.
M. VOSYLIUS, 236 kp., Toronto, Canada. Sirgo 2 s. ____________ --.
J. SATKUS, 278 kp., St. Catharines. Canada. Sirgo 10 s. ir 4 d. 368,75 
J. SAKALAUSKAS, 301

$59.75
37.50
78.00
63.75
50.00
45.00
29.27
34.01
54.00

30.25

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Turke paieškomi asmenys:
Petroliunas Adolfas, gydytojas.
Pykys ir jo duktė Marks 

gyveno Washington, Pa.
Valužis Aleksandras, Juozo 

nūs, gimęs Cicero, III. 1916 
tais balandžio men.

Vilimas (ar Viliumas) 
kilęs nuo Kruopių.

Vinkšnelis Jonas, Petro
Aglinskas Vytas, Adomo
Ambraška Vacys, gyvenęs Kamo- 

kų km., Surviliškio vals., Kėdainių 
apskr.

Ausevičienė-Dėdelytė Ona, iš To- 
torwiemio km., Kaupiškio vals., 
Vilkaviškio apskr.

Biekšienė-Aukštuolytė Marija, Jo
no duktė, ir vyras Biekšis Adomas.

Dementavičius Antanas. Kazio 
sūnūs, iš Dainavos km., Kauno ap
skrities.

Jacevičius Juozas, ir jo sūnus 
Aliozas ir Juozas.

Jankauskaitė Julijona ir jos se
suo Maskaliunienė Zu ana, Juozo 
dukterys.

Kastantinavičienė, gimininka Jan
kauskams.

Kameža Andrius, žmona Pranė, 
ir sūnūs Mindaugas, 1945 metais 
buvo Dre dene, Vokietijoje.

Kunigėlis Kazys, Jono sūnūs.
Leonavičius Viktoras, gimęs Šė

toje 1919 m.
Maskaliunienė-Jankauskaitė 

zana, ir jos sesuo Julijona.
Milkus Jonas, Antano

Girkalnio m., Raseinių

Iieškomiejl arba apie 
tieji maloniai prašomi

OONSULATE GENERAL
OF LITHUANI A,

«1 WEST 82-ND STREET. 
NEW YORK 24. N. Y.

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOMF
84-02 Jamaica Avė.

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyve 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai- 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

P
ROCKFORD, ILL.

Jei galvojate parduoti ar 
pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkite:

WO 5-5890
Taip pat patarnau<«ne pinigų 
ir siuntinių persiuntimui J 
Lietuvą ir kitus kraštus. u 
J. DAGYS Real Estate 

NOTARY PUBLIC
114 N. Rockton Avė.

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 J komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntė $1 gaus visus 
sbraipsniais. Prisiuntė $5 
numerius veltui. Rašyti:

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

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinčs prenumeratos gaus šiuos

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUS i" tur* daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams <?isur 6 dol., visose Amerikos®— 
6J5O, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimLs ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ J LETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS; “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Paradyta 8. MKJBLiiiLfiONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 
JOJE APRASOKI A:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; ‘‘Proletariato diktatūra"; Įspūdžiai 
Iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperlia; 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 kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Cžabakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus Ir pinigus prašome siųsti
' “KELEIVIS”

636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai.
Šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnė} 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europa 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiau*#’ 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalui 
liečiančius strąipsnius ir “Kritikos bei polemikos 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomaP 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11 f1 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse • 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicago// - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekj arba Money Ordk 
Iriu adresu:

naujienos

1739 SoEtb Halsted Street Chicag# 8,

NAUJIENOS

NAUJIENOS

I I




