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Sveiki, Susivienijimo 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo Delegatai ir Delegatės!
Sveikiname Susivienijimo Deimantinio 
Seimo Delegatus ir Delegates BOSTONE MIRĖ DR. D. PILKA

the Pick-ttoosevelt
PITTSBURGH, PENNSYLVANIA 

Ed leoch, Manoger

Roosevelt Hotel, kuriame bus laikomi Deimantinio 
Seimo posėdžiai ir kuriame apsistos delegatai

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 51-mas deimanti

nis seimas prasidės liepos mėnesio 11 dieną, 10 valan

dą ryte. Posėdžiai bus laikomi Roosevelt Hotel. Kai šis 

“Tėvynės” numeris pasieks skaitytojus, daug delegatų 

ir delegačių jau bus kelionėje, o kiti jau Pittsburghe. 

Visi musų broliškos organizacijos kuopų išrinktieji dele

gatai ir delegatės renkasi į savo didžiulės organizacijos 

—Susivienijimo Lietuvių Amerikoje parlamentą, dei

mantinį 51-mą seimą svarstyti broliškos organizacijos 

svarbiųjų reikalų ir nustatyti gaires ateities darbams.

Mes sveikiname visus delegatus ir delegates! Lin

kime visiems ir visoms kuogerausios nuotaikos deiman

tinio seimo metu! Linkime rimtai svarstyti musų didžiu

lės broliškos organizacijos ir lietuvių tautos reikalus! 

Kad Jūsų gerbiami delegatai ir delegatės atliktieji dar

bai seimo metu butų naudingi Susivienijimui, jo nariams 

ir visiems lietuviams!

Geriausios sėkmės visuose seimo darbuose!

Seime ir Šeiminiuose Pokyliuose Dalyvaus 
Daug Žymių Svečių

Susivienijimo istoriniame 75 metų gyvavimo sukakties 
Deimantiniame Seime, kiek mums žinoma, dalyvaus daug žy
mių svečių, ne tik pačiame seime, bet ir šeiminiuose pokyliuo
se, kurie įvyks seimo metu Pittsburghe. Liepos 13 dieną, tre
čiadienį, bus šeiminis banketas tame pat Roosevelt Hotel, ku
riame vyks seimo posėdžiai, dalyvaus Lietuvos atstovas 
J U O Z AS RAJECKAS iš Washingtono ir pasakys kal
bą. Taipgi dalyvaus Pittsburgho Universiteto, kuriame yra 
įrengtas Lietuvių Kambarys, atstovas. Bankete bus ir turinin
ga meninė programa, kurią išpildys plačiai žinoma solistė AL
DONA STEMPUŽIENE iš Cleveland, Ohio, o jai akompanuos 
gabus muzikas J. ŠVEDAS, irgi iš Clevelando.

Be čia suminėtų dalyvių meninėje programoje, seime da
lyvaus nemažai vėlesniu laiku atvykusių į Jungtines Ameri
kos Valstybes ir įsijungusių į Susivienijimo veiklą.

Iš seniau šiame krašte gyvenančių ir daug dirbusių Susi
vienijimui, dalyvaus ilgus metus buvęs organizacijos preziden
tas Stasys Gegužis su šeima, buvęs dešimt metų vice preziden
tas Viktoras Kamarauskas, nenuilstantis veikėjas Tarnas Matas 
su žmona, Jokūbas Trečiokas su žmona, veteratai Antanas 
Praškevičius, Jonas Brazauskas, Justinas Misčikas su žmona.

Iš Bostono seime dalyvaus buvusio ilgamečio iždo globėjo 
Stasio Mockaus žmona Antanina Mockienė, dr. Antanas Kapo
čius su žmona, Margarieta Michelsonienė, Stasys Michelsonas, 
ilgametis savaitraščio “Keleivio” redaktorius, J. M. Tumavičie- 
nė, Katarina Namaksy.

Brocktono 17 kuopą atstovaus Kastantas Jurgcliunas su 
žmona Marijona.

Iš Toronto, Canada, Ona Indrelienė, ilgametė kuopos fi
nansų sekretorė.

Stasys Bakanas, ilgametis veikėjas iš Bridgeville, Pa.
Binghamtono kuopą atstovaus ilgamečiai veikėjai Antanas 

Lopą, Justinas M. Bučinskas ir Petras B. Balčikonis.
Iš Chicakos seime dalyvaus šie veteranai: Domininkas Pi- 

varonas, dr. K. Drangelis, Mikas Vaidyla, Kazys Mačiukas su 
žmona, dr. Pijus Grigaitis, Helena Čižauskienė, Ona Biežienė, 
Katarina Katkevičienė, Kristina Austin, dr. A. Montvidas, An-

Birželio 27 dienos popietį miesto ligoninėje mirė dr. 
Domininkas Pilka, Susivienijimo Sveikatos Komisijos na
rys. Birželio 26 dienos ryte jį ištiko širdies smūgis, be są
monės buvo huvežtas į ligoninę, kurioj birželio 27 dieną 
mirė.

Jis buvo ilgametis Susivienijimo narys, nuolatinis sei
mų dalyvis ir veiklus žmogus. Seimuose jis buvo skiria
mas į šeimines komisijas, buvo renkamas į Pastoviąsias 
Komisijas. Jis keliais atvejais tarnavo Sveikatos Komisi
joje ir tas pareigas/ ėjo iki mirties. Taipgi jis tarnavo ko
misijoje Susivienijimo senesnio amžiaus nariams gyventi 
Namų Steigimo Komisijoje, ilgus metus savo kuopoje ėjo 
sekretoriaus pareigas ir dalyvaudavo antrosios apskrities 
suvažiavimuose. Jam rūpėjo savosios organizacijos reika
lai, todėl jis važiuodavoi į seimus savomis lėšomis, nereika
laudamas iš kuopos jokio atlyginimo. Būdamas Sveikatos 
Komisijoje, dažnai parašydavo “Tėvynėje” straipsnių svei
katos klausimais.

Asmenyje dr. Domininko Pilkos, Susivienijimas nete
ko rimto profesionalo, nuoširdaus ir teisingo nario ir ener
gingo veikėjo.

Apie velionio dr. D. Pilkos gyvenimą ir atliktus darbus 
parašysime vėliau, o šiuo kartu “Tėvynės” redakcijos, ad
ministracijos ir Pildomosios Tarybos vardu nubudime li
kusiai žmonai ir giminėms bei draugams reiškiame gilią 
užuojautą.

DIDŽIOJI LIETUVIU ŠVENTĖ
Tauriųjų lietuvių patriotų valia, pasiryžimas, pasiauko

jantis darbas ir jų organizaciniai sugebėjimas pilniausia pasi
reiškė šioje šalyje sukuriant ir ugdant Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje.

Musų brangusis Susivienijimas sulaukęs 75 metų Deiman
tinio jubiliejaus pradeda reikšmingas iškilmes ir švenčia gra
žiąją lietuvių tautinę šventę, kuri yra brangi ir artima kiek
vienam lietuviui.

Kam yra svarbus lietuvių siekimai ir kūrybiniai tikslai, 
tie nukreipia savo žvilgsnį liepos 11 dieną į Pittsburghą, Pa., 
kur prasidės Susivienijimo Seimas. Pagal Seimo knygoje pas
kelbtą sąrašą matome, jog musų kuopos išrinko 184 delega
tus. Šis rinktinių lietuvių atstovų suvažiavimas turi aiškius 
aikslus ir pirmoje vibtoje rūpinsis konkrečiais organizacijos rei
kalais. Bet Susivienijimo Seimų reikšmė yra daug platesnė 
ir gilesnė, nes susirinkusieji be specialių organizacinių reikalų 
visada rūpinas didžiaisiais lietuvių tautos si?kimais. štai ko
dėl musų Seimų atgarsiai visoje lietuvių visuomenėje randa 
pažymėtiną atgarsį.

Susivienijimas dirbdamas savo narių gerovei ir aprūpin
damas juos šiose sąlygose visiems reikalinga apdrauda, greta 
to atlieka lietuvių kulturinius, visuomeninius ir patriotinius 
darbus. Tuo tarpu nėra kitos lietuviškos organizacijos, kuri 
taip plačiai, gali sakyti, visuotinai sujungtų lietuvius bendram 
darbui, kaip tai atlieka musų Susivienijimas.

Tad suprantamas dvasinis pakilimas, kuriuo sutinkame 
SLA Deimantinį Seimą. Tačiau neužmirškime, jog Susivieni
jimas tuo ir stiprus, tuo ir gyvas, kad dirba praktiškai nau
dingą darbą savo nariams ir visiems lietuviams. Todėl ir šią 
Deimantinę šventę priimkim apgalvotai ir praktiškai. Kiek
vienas narys per paskutinius mėnesius turėjo progos įsisąmo
ninti svarbą ir reikšmę dabar vykdomo Deimantinio vajaus.

SLA Centras kasdien gauna naujų narių aplikacijas iš vi
sų lietuvių kolonijų. Tad reiškia, kad musų veikėjai ir visi na
riai jaučia būtinumą pasinaudoti puikia proga ir sustiprinti 
organizaciją narių prieaugliu. Čia svarbu pabrėžti, kad nors 
Deimantinis 'Vajus buvo skelbiamas iki liepos 1 dienos, bet 
vajaus darbo negalima dabar sustabdyti. Naujų narių apli
kacijos bus priimamos ir toliau, nes daugelis veikėjų ir narių 
iki liepos 1 dienos prikalbino naujus narius, bet dar nespėjo jų 
aplikacijų atsiųsti. Nenorėdami atmesti musų pasiryžėlių dar
bo gražių vaisių, patartume nariams ir veikėjams vajaus darbo 
staiga nenutraukti ir baigti jį garbingu pasveikinimu Deiman
tinio Jubiliejaus proga.

Šiame darbe brangiems Susivienijimo patriotams linkime 
geriausios sėkmės.

na Jagiella, Elizaibeth Satkoff, Anna Yonaitis.
Iš Cicero K. P. Deveikis, ilgametis organizacijos veikėjas.
Iš VVorcester, Mass. Juozas Krasinskas, “Tėvynės” ir kitų 

laikraščių bendradarbis^
Iš Detroito: Feliksas Motuzas, Mikas Balčiūnas, B. Kob- 

laitienė.
Iš Ansonia: Stasys Bujanauskas ir Juozas Radzevičius.
Čia suminėjome ilgus metus dirbusius organizacijai vete

ranus, kurie nesigailėdami laiko ir išlaidų ryžtingai dirbo irį ug
dė organizaciją nariais.

Juozą Maceiną 
Prisiminus

Birželio 8 dienos laiku Juo
zas nuėjo pasilsėti ir daugiau 
nekėlė. Užmerkė akis ant vi
sados. Daug žmonių pasigen
da Juozo, nes jis kam tik ga
lėjo visiems pagelbėdavo.

Dideliame nubudime paliko 
motiną Marę, du broliu: Jur
gį, gyvenantį Brooklyne, o 
antrą New Jersey. Tris sese
ris: Marę Želionienę, gyvenan
čią Sebastopolį, Pittstono prie
miesty, kur ir Juozas gyveno. 
Dvi seseris Pranę ir Bronę, 
gyvenančias Brooklyn'e.

1927 m. Juozas baigė Jen- 
kins Township High School 
ir nuėjo į mainas dirbti. Dir
bo apie tris metus ir ką tik 
liko neužmuštu. Išsigandęs 
metė mainas ir gavo darbą 
prie Poor District Pittstone. 
Suorganizavus Luzerne Coun- 
ty Institution District, kur 
buvo ir Pittstonas įjungtas, 
pradėjo čia dirbti ir dirbo iki 
šių metų vasario mėnesio 
(per 25 metus), kuomet pra
eitus rinkimus Luzerne Coun- 
ty laimėjo demokratai, tai 
Juozą paleido iš darbo. Prie 
Institutions jis buvo samdo
mas. Jis taipgi turėjo kitą 
politišką darbą — tai Jury 
Commissioner of Luzerne Co- 
unty. Čia jis būdavo renka
mas kas du metai ir jau ėjo 
trečią terminą.

1927 metais pasidarbavimu 
gerų SLA n<arių; velionių A. 
Galinsko ir Kasparo, pasita
rus su klebonu kun. J. Kasa- 
kaičiu, buvo suorganizuota 
lietuvių mokykla iš 163 vai
kų. Pittstono miestas davė 
mokyklą, šilumą ir šviesą. 
Tiek daug vaikų iš kur moky
tojus gauti. Jaunesnius paėmė 
velionis Galinskas ir Karsokas 
mokinti, o šiuos žodžius ra
šantį, kaipo “mokytesni”, Pa
kvietė vyresnių klasę mokin
ti. Rodos buvo virš 60. Žiū
riu, sąraše yra ir Juozas 
Maceina. Jis lankė mokyklą 
nuo pradžios iki pabaigos. Vi
si turėjo lietuvių kalbos va
dovėlius. Mano noru buvo, 
kad jie galėtų vyrišką ir mo
terišką gimtį atskirti, ir viena
skaitą ir daugskaitą atskirti 
ir kiek galint vieną ir kitą lie
tuvių kalbos linksniavimą su
prasti. Tą mokyklą lankė ir 
vedusios moterys, pav. p. Ba- 
nelienė ir pora kitų. Velionis 
Juozas ta mokykla buvo inte
resuotas.

Velionis Juozas Pittstono 
Lietuvių Piliečių Klube sekre
toriavo per 19 metų. Balfo 
44 skyriaus pirmininku išbu
vo daugiau 12 metų. Kuomet 
jis buvo sveikesnis, tai Balfas 
ir A. L. Taryba surengdavo 
pasekmingus 16 vasario mi
nėjimus ir aukas siųsdavo per 
pusę Balfui ir Tarybai.

Priklausė biznierių ir profe
sionalų “Talka” Klube.

Juozas vedė 1936 metais 
p-lę Julę Kaideriutę. Paliko 
tris dukteris: Konstanciją 22 
metų vedusę su jūreiviu Pay- 
ne, gyvenančią Guam, Lucę 
18 metų ir Ritą 13 metų. Va
lionio Juozo tėvas Pranas Ma
ceina mirė 1919 metais gegu
žės 10 dieną, Juozas liko 8 
metų.

(Nukelta į 3 pusi.)
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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-kių meti; gyvavimo sukak
tis. Prie šios reikšmingos sukakties tinkamo atžymė- 
jimo, visi turime ruoštis ir tame atžymėjime, 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 vaišės, 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 meninės 
programos, kurią išpildys solistė Aldona Stempužienė 
iš Cleveland, Ohio, jai akompanuos žymus lietuvis 
muzikas Jonas Švedas. Po banketo, grojant populia
riam Pittsburgho Jocy Sims orkestrui vyks šokiai.

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

ti

Viešbučio kambarių kainos
Kambarius dėl nakvynės prašome užsisakyti 

Kambarių kainos yra sekančios: Dėl vieno 
su viena lova nuo $6.50 iki $12.50; Dėl dvejų 
(double) viena didelė lova: nuo $12.00 iki 

Dėl dvejų asmenų su dviem atskirom lovom

• v 
IS

anksto, 
asmens 
asmenų 
$15.50;
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.

Mijs. Bertha Pivaironas, iždininkė, adresas: 3631 
Brighton Kotui, Pittsburgh 12, Pa.

Kuopų ir narių aukos seimui
Susivienijimo Moksleivių Fondas. — Šio fondo 

pinigais teikiama pagalba Susivienijimo nariams ir 
narių vaikams mokslą baigti.

Jaunuolių Fondas. — šio fondo pinigais remia 
ma jaunuolių veikla.

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

307 West 30-th Street, New York 1, N. Y.
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pra-Susivienijimo kuopų skubus 
neėimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
įleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
ilura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numeri.

MUSŲ REIKALAI

51-mo 
Darbų 
baigta

Dei- 
knyga 
spaus-

visienis

Liepos 8, 1960 y

SLA Reikalai ir Veikla
SLA Ketvirtos Apskrities ir Sandaros Antros 

Apskrities Tradicinei Gegužinei Praėjus

g:

llii

Agronomas 
Antanas Kasperavičius, 

SLA ketvirtos apskrities 
pirmininkas.

biama, kad bus paminėta ši 
svarbi sukaktis, tai jis apie 
ją ir prisiminė.

Perstatytas “Tėvynės” re
daktorius M. L. Vasil. Pir
miausia jis “Tėvynės” redak
cijos ir SLA vardu pasveiki
no susirinkusius svečius ir 
viešnias. Po to prisiminė Su
sivienijimo praeities ir dabar
tinius darbuotojus. Tarp kitko 
jis priminė, kad Lietuvos res
publika neturi laisvės, bet Su
sivienijimo respublikoj gali
ma laisvai dirbti ir dėl Lie
tuvos išlaisvinimo, 
visiems patiko.

iDar pakviestas 
vietos veikėjas T.
Jis savo kalboje priminė Su
sivienijimo gerus darbus.

Paskutinis kalbėjo “Vieny
bės” redaktorius Juozas Tys- 
liava. Jis kalbėjo apie Susivie
nijimą ir Lietuvos laisvinimą. 
Pastarasis čia atvyko su sa
vo sunum, kuris daug geguži
nės dalyvių nufotografavo.

Brol. Jokūbas Trečiokas 
perdavė sveikinimus Susivie
nijimui nuo kelių čia buvusių 
SLA kuopų pirmininkų.

Visgi yra malonu ir įdomu 
panašiose pramogėse dalyvau
ti, pasimatyti su seniai maty
tais svečiais.

Jo kalba

žodį tarti 
Visockis.

Išsiuntinėta Seimo 
Darbų knyga

Susivienijimo 
mantinio Seimo 
praeitą savaitę
dinti ir išsiuntinėta 
kuopų išrinktiems delegatams 
susipažinti su joje telpančiais 
Pildomosios Tarybos narių, 
Pastoviųjų Komisijų rapor
tais ir atliktais darbais per 
praeitus du metus.

Taipgi knygoje telpa dauge
lio kuopų pasiulymai-jnešimai 
seimui, kuriuos delegatams 
reikės apsvarstyti, išdisku- 
suoti ir, organizacijai nau
dingus pasiūlymus priimti, o 
kurie prieštarauja valstijų ap- 
draudų departamentų įstaty- 
tymams, atmesti.

Delegatai, gavę knygą, pri
valo ją pastudijuoti, su pa
teiktais pareigų ir komisijų 
raportais ir kuopų pasiūly
mais gerai susipažinti, kad 
seime galėti; savo nuomonę 
pareikšti vienu ar kitu klau
simu.

Minima apskritis, kurios 
metinė gegužinė įvyko birže
lio mėn. 19 dieną Bellevievv 
Grove Parke, šalia Waterbu- 
rio, Conn., buvo garsinta per 
“Tėvynę” ir 
todėl dabar, 
praėjus, noriu
parašyti apie jos pavykimą.

Pasitaikė labai graži diena, 
tačiau svečių matėsi kiek ma- 

apskrities 
metais

kitais budais, 
šiai pramogai 

nors trumpai

grojo
buvo

bu-

šo- 
ne- 
at-

SLA 135 Kuopa Neteko 
Ilgamečio Veikeio

Philadelphia, Pa.

TvaranavičiusAntanas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Konfisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PIIKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y.

Lietuvos Žmonių Mityba

y
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Orui atšilus ir 
vasarai prasidėjus

Iki šiol Susivienijimo Cen
tras ir kuopos ruošėsi prie or
ganizacijos istorinio 51-mo 
Deimantinio Seimo, tai jos ne
turėjo laiko pagalvoti apie 
ruošimą vasarinių išvykų į ty
rą orą. Dabar, vasarai prasi
dėjus, orui atšilus ir užbaigus 
ruošimąsi prie seimo, laikas 
pagalvoti kuopų veikėjams 
apie paruošimą išvykų į tyrą 
orą, kur nariai ir patriotin- 
gieji lietuviai galėtų suvažiuo
ti, vieni su kitais susitikti vie
ną kartą į metus, pasidalinti 
mintimis ir sudaryti glaudes
nius santykius vienų kuopų 
nariai su kitų kuopų nariais. 
Kuomet vienų kuopų narių 
santykiai su kitų kuopų na
riais bus glaudesni, tai galės 
daugiau gerų darbų atlikti sa
vo kuopoms ir visai organiza
cijai.

Ilgai nelaukę pradėkite dar
bą ir ruoškite vasarines išvy
kas j tyrą orą, nes jau prasi
dėjo liepos mėnesis ir visai ne
pajusime kai ateis ruduo. Ne
praleiskite vasaros patogaus 
išvykom laiko be naudos.

o—o
Nusiskundimai negali 
darbo atlikti

Dažnai mes gauname iš kuo
pų veikėjų nusiskundimus, 
kad jos vasarinių išvykų ne
ruošia dėl to, kad jos nebūna 
sėkmingos. Vienas ilgametis 
organizacijos veikėjas rašo, 
kad prieš kelis metus jo kuo
pa suruošė išvyką ir ji buvo 
nuostolinga, todėl kuopa ne
nori daugiau išvykų ruošti. I 
Jeigu vieną kartą išvyka ne-’

5 valandą prasidėjo 
programas. Sandaros 
apskrities pirmininkas

žiau, negu 4-tos 
gegužinėj praeitais 
vo.

Gera orkestrą 
kiams, bet šokikų
daug. Specialis autobusas 
vyko tik vienas iš Hartfordo 
(turbut brolio Vcdeikio suor
ganizuotas). Kiti aiškiuos, kad 
autobusų negalėjo sudaryti, 
nes pasitaikė tėvų pagerbimo 
diena, tai turėjo savo “pikni
kus”. Čia Waterbury, kitoj 
vietoj, buvo lietuvių kitas pik
nikas, tačiau vis dėl to prie 
bufeto matėsi daug svečių 
tarp savęs vaišinantis, net wa- 
terburiečiai bedirbdami ir sve
čiams patarnaudami pavargo, 
tai ansoniečiai užėmė jų vie
tas.

Apie 
kalbų 
antros
Jokūbas Trečiokas, kuris yra 
ir SLA centritis organizato
rius Conn. valstijoj, per gar
siakalbį nuo antro aukšto, 
dėjo pastangas sušaukti dau
giau svečių pasiklausyti trum
pų kalbų, tačiau daugelis bu
vo linkę tarp savęs pasikalbė
ti ir vaišintis.

Pirmiausia buvo pakviestas 
Susivienijimo 11 kuopos pir
mininkas Tarnas M.atas tarti 
žodį. Jis tarp kitko pagyrė 
prez. Eisenhowcrį už nepasi- 
davimą komunistams, tas 
duoda daugiau vilties išlais
vinti Lietuvą, taipgi jis ragino 
rašytis į Susivienijimą.

Antras kalbėjo SLA ketvir
tos apskrities pirmininkas 
Antanas Kasperavičius. Jis 
varde šios apskrities pareiškė 
sveikinimus Susivien i j i m u i, 
švenčiančiam savo deimantinę 
75 metų sukaktį, nes ir šios 
gegužinės proga buvo skel-

Dėl pačios gegužinės štai 
ką turiu pasakyti. Štai susi
tinku brolį B. Vedeikį iš Hart- 
do, kuris atrodo daug pasto>- 
rėjas. Jam apie tai priminus, 
jis pareiškė: “Broli, aš su sa
vo storumu turiu daug bėdos, 
pats laimingas, kad esi plo
nas”. Nors jis ir pastorėjas, 
bet dar pilnas gyvumo, daug 
ką turi papasakoti apie musų 
lietuvišką judėjimą. Susitikus 
Juzę Dičkienę iš New Haven, 
kuri yra jau keli metai našlė, 
užklausiau kaip einasi, ji nu
pasakojo, kad viskas gerai 
sekasi tvarkyt savo reikalus 
ir, ji vis pilna geros filozofi- 
jos, klausant jos pasakojimo 
gauti išvadą, kad jos toks nu
siteikimas duoda jai dvasinio 
pasitenkinimo ir pasisekimo. 
Antanas Orantis vis randa 
daug Susivienijime taisytinų 
dalykų ir jis juos nuodugniai 
nagrinėja. Stasys Bujanaus
kas, kuris neseniai minėjo sa
vo 70 metų amžiaus sukaktį 
kurio “receptas” buvo “Tėvy
nėje“ kas jį palaiko jaunu ir 
energingu.

“Tėvynės” redaktoriui pri
siminus apie tai, brolis J. Bu
janauskas pridūrė: “Reikia 
visuomet būti kuo nors užim
tu, tai nebus laiko rūpintis 
apie ‘smertį’, tas palaiko jau
nu”.

Apie panašius ir kitokius 
pasikalbjumus, giliau pamąs
čius, vėl darosi išvada, kad 
žmogus yra pilnas gerų ir 
blogų papročių, tik kartais 
vienų mažiau, kitų daugiau. 
Tai gal dėl tos priežasties 
mums ir yra sunku gaut jau
nimą darbuotis kartu su mu
mis, nes jis turi kitokius 
pročius. Apie tai reikėtų 
nagrinėti daugiau.

“Tiėvynės” redaktorius
L. Vasil sakė, kad savo įspū
džiuose duos mums “velnių”. 
Tai bus įdomu matyti. Lauk
sim ką jis tokio pasakys.

Baigdamas varde SLA 4-tos 
apskrities visiems gegužinės 
dalyviams, kalbėtojams, ko
misijai ir darbininkams tariu 
didelį ačiū!

SLA 4 apskr. koresp. J. M.
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pavyko, tai nereikia numoti 
ranka ir daugiau išvykų ne
ruošti. Norint išvykas pada
ryti sėkmingas, jas ruošiant 
reikia padirbėti, gerai išgar
sinti, tada jos bus sėkmingos 
ir kuopos turės naudą. Kur 
tik išvykos būna gerai išgar
sintos, jų ruošėjai netingi 
gerai padirbėti, ten jos būna 
sėkmingos, į jas suvažiuoja 
šimtai žmonių, tyrame ore 
jaukioje nuotaikoje laiką pra
leidžia ir iš jų kuopoms bei 
apskritinis lieka pelno. į

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje nariai privalo lankyti 
savo organizacijos apskričių 
ir kuopų gegužines ir raginti 
savo draugus jas lankyti.

Nelauktoji mirtis išskyrė 
gyvųjų tarpe senesnės kartos 
veikėją Antaną Tvaranavičių. 
Jis uoliai dirbo Susivienijime 
ir daug metų išbuvo SLA 135 
kuopos valdyboje. Jo mirtis 
paliko musų kuopai ir bendrai 
Philadelphijos lietuvių tarpe 
didelę spragą. Per eilę metų 
eidamas musų kuopos valdy
boje įvairias pareigas, daug 
nusipelnė ne tik musų kuopai, 
bet ir visam Susivienijimui.

Antaną Tvaranavičių ištiko 
sunki liga ir buvo paguldytas 
ligoninėje. Daug pastangų dė
ta jo sveikatai pagerinti, bet 
mirtis buvo stipresnė ir visas 
pastangas pavertė niekais ir 
ant visados jam užmerkė akis. 
Jis mirė, bet jo nuveiktieji 
darbai, jo nuopelnai lietuviš
kame veikime dar ilgai pasi
liks gyvi tarp musų. Antanas 
Tvaranavičius gimė Lietuvo
je 1888 metais vasario mėn. 
24 dieną. Jo motina Aleksan
dra ir tėvas Jonas Tvaranavi- 
čiai buvo pasiturinti ūkinin
kai. Antanas Tvaranavičius 
19 metų būdamas atvažiavo 
į Jungtines Amerikos Valsty
bes ir apsigyveno St. Louis, 
Missouri, ir čia begyvendamas 
tuoj pradėjo reikštis lietuviš
kame veikime, švento Kazi
miero draugystėje ėjo įvairias 
pareigas, taipgi pasižymėjo ir 
kitose lietuviškose organizaci
jose. Taip ir prasidėjo jo dar
buotė lietuvių išeivijoje. Jis 
St. Louis, Missouri išgyveno 
ligi 1922 metų, po to apleidžia 
šį miestą tikslu grįžti į laisvą 
nepriklausomą Tėvynę Lietu
vą. Bet trumpam laikui ap
sistoja pas gimines Auburn, 
III.

Kadangi Antanas Tvarana
vičius buvo plačiai žinomas 
Amerikos lietuvių tarpe, tai ir 
čia vietiniai lietuviai sužinoję 
apie jo apsilankymą, jį pak
vietė padėti suorganizuoti S. 
L. A. 27 kuopą, ir Antanas 
Tvaranavičius tapo tos kuo
pos finansų sekretorium ir 
organizatorium. Čia jis pasi
juto esąs reikalingas ir savo 
grįžimą į Lietuvą atidėjo 
trumpam laikui.

1924 metais Antanas Tva
ranavičius su savo jauna šei- 

1 mynele atvažiuoja į Philadel- 
phiją ir čia laikinai apsigyve
na, iš Auburn SLA 27 kuopos 
persikelia į musų SLA 135 
kuopą ir tuoj buvo išrinktas 
kuopos iždininku. Toliau ėjo 
kitas valdybos pareigas, dirbo 
ir kitose lietuviškose organi
zacijose, taip kad jis visada j 
buvo labai užsiėmęs ir laikas 
jam bėgo greitai, grįžimas į 
Lietuvą vis buvo atidėtas, ir | 
visai netikėtai atėjo 
pasaulinis karas 
visiškai sustabdė, 
nas Tvaranavičius 
veikime pasilieka 
135 kuopos valdyboje išbuvo 
net 34 metus, jis tik tada išė
jo iš valdybos pareigų, kada

v •

antras 
ir grįžimą 
Bet Anta- 

lietuviškam 
uolus. SLA

(Tęsinys)
Pieno problema maisto daviny yra 

viena iš .svarbiausiu. Piene yra gyvybes 
palaikymui vertingų baltymų, skanių 
riebalų ir angliavandenių. Jei pirmom 
gyvenimo dienom pienas gali patenkint 
greit augančio kūdikio poreikius, tai tos 
vertingos pieno savybės gerai veikia au
ganti bei suaugusį žmogų. Tiesa, pienas 
suaugusiam žmogui yra per daug vande
ningas maistas. Tas trukumas .nustoja 
reikšmės, kuomet vartojam ne tik pieną, 
bet ir tokius koncentruotus maisto pro
duktus, kaip sviestą arba sūri.

įvairios tautos vartoja1 gana įvairų 
pieno kiekį. Yra pridėta lentelė, iš ku
rios matyt kiek kurios tautos sunaudoja 
pieno.

Pirmoj vietoj stovi suomis, kuris iš
geria kasdien 680 gramų. Pie.no suvar
tojimo atžvilgiu pasižymi Skandinavui 
kraštai (Norvėgia, Švedija), toliau ei.ua 
Šveicarija, Olandija, Kanada, Naujoji 
Zelandija; jų gyventojai išgeria kasdien 
daugiau kaip 500 g. (pusę litro) pi (‘no. 
Minėtas Mitybos institutas taipogi pata
ria vaitot pieno arti to. J. A. V. kasdien

• v

senatvė ir liga jam pakirto 
sveikatą, jis su ašaromis aky
se 1957 metais apleido sekre
toriaus pareigas, kurio vieton 
turėjo būti išrinktas kitas se
kretorius, nuo to laiko pra
dėjo nesveikuoti ir galu gale 
turėjo atsigulti į ligoninę, kur 
po didelių skausmų šių metų 
gegužės mėn. 16 dieną mirė. 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis gegužės mėn. 19 
dieną.

Dideliame nuliudime liko jo 
žmona Zofija, dvi dukterys ir 
sūnūs, taip pat jo brolis Vla
das Tvaranavičius su žmona. 
Mes, iSLA 135 kuopos valdy
ba, nariai ir narės, linkime 
Antanui Tvaranavičiui ramiai 
ilsėtis šioj laisvoj Amerikos 
žemelėj, o jo nuveiktieji dar
bai musų kuopoje dar ilgai 
pasiliks gyvi tarp musų.

Gustav Palaitis,
SLA 135 kuopos sekr.

Detroit, Michigan

Juozą Ambrose-Ambraze
vičių Palaidojus

Birželio 18 dieną mirė Juo
zas Ambrose, sulaukęs 72 me
tų amžiaus. Po pamaldų šv. 
Antano bažnyčioje ir pasakius 
kun. V. Stanevičui pamokslą, 
įvertinant velionio nuopelnus 
savo viengenčiams ir savo 
tautai ir Amerikai, palaidotas 
birželio 21 dieną Detroito ka
rių kapinėse su militariškom 
apeigom, kurias atliko Dear- 
borno posto veteranai, kuriam 
velionis priklausė, su šiuvių 
salvėmis ir trimitavimu. Taip
gi kapinėse tarė žodį ponia 
Marija Sims, kaipo ALTS at
stovė ir Jonas Kriščiūnas, A. 
L. B. Radio Klubo pranešė
jas. Kalbėtojai velionį Juozą 
įvertino kaipo žmogų, tėvą, 
užauginusį ir išmokslinusį du 
sūnūs, kurie dabar yra Det
roite praktikuojanti advokar 
tai, kaipo visuomenininką, 
Lietuvos ir Amerikos patrijo- 
tą. Ilgiausiai ir daugiausiai 
velionis Juozas yra dirbęs S. 
L. A., bet prie jo kapo niekas 
iš Susivienijimo nebuvo pa
kviestas tarti žodį, pareikšti
jam pagarbą ir įvertinti jo parsivežė ir žmoną, su kuria

%

suvartoja apie 370 g. pieno. Lašas tei
gia, kad vystant gyvulininkystę, Lietu
voj butų nesunku pasiekt 500 g. ir dides
nę pieno norma kasdien. Mitybas insti
tutas .numato ir kiltus pieno produktus 
vienai dienai 30 g. sviesto (viena unci
ja), 29 g. varškes, 17,5 g. grietinės, 26 g. 
sūrio, 95 g. .nugriebto pieno. Visa tai 
pervedus Į pieną, kartu su 500 g. gryno 
pieno sudarytų apie 1770 g. pieno.

įdomu yra tai, kad pietų kraštų gy
ventojai pie.no,vaiitoja žymiai mažiau ne
gu šiauriečiai. Mažiausia pieno naudoja 
japonai po 23 g. kasdien arba po pusan
tro valgomo šaukšto. Mums butų svar
bu žinoti kiek pieno vartoja Rusija ir jos 
pavergta Lietuva. Šitą klausimą prof. 
Lašas apeina tylomis. Gerai žinom, kad 
j usij propaganda nepraleidžia progos be 
saiko gidtis jų laimėjimais tikrais ir ta
riamais. Majtomai, reikalai su pienu ir 
jo produktais okupuoto,] Lietuvoj yra 
apvergtini, jeigu toks mitybos žinovas, 
kai]) prof. Lašas apie tai kukliai nutyli. 
Tuo tarpu rusų oficiali propaganda gar
siai skelbia, kad Sovietų Sąjunga ne tik 
pavys, bet ir greit pralenks su pieno 
tikiu, ne tik J. A. V., bet ir kitus pažan
gius kraštus.
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| didelius darbus tai organiza
cijai.

Juozas Ambrose į Ameriką 
atvyko prieš penkiasdešimt 
metų, kviečiamas kito SLA 
veterano velionio Vinco Am
brazevičiaus į Newark, N. J. 
Bet aš atvykęs į Detroitą 
1915 metais-jau radau velionį 
Detroite beraštininkaujant S. 
L. A. 21 kuopoj dabar 352 
kuopa. Nuo to laiko, per 45 
metus, kartu su velioniu teko 
dirbti, kovoti, liūdėti pralai
mėjus viename ar kitame ko
vos fronte ir laimėjus kartu 
džiaugtis. Dirbant su velioniu 
Juozu, jogs darbas nebuvo 
sunkus, jei jis pasiryždavo 
vienokiam ar kitokiam darbui, 
tai įvykdydavo su kaupu, ir 
jei kada aš ar kitas bendra
darbis kokio darbo įvykinimui 
paabejodavom, gal nepajėgsim 
atlikti, tai Juozas buvo didžio
ji inspiracija. Būdavo ir tokių 
momentų, kad jis sušukdavo: 
Jeigu mes neįvykisim, tai kas 
kitas gali įvykinti, jog mes 
vyrai ir kariai? Atsimenu, ki
lus pirmajam pasauliniam ka
rui, mes dvejojome registruo
tis ar ne, eiti į kariuomenę, jei 
drajtuos ar ne, bet velionis 
Juozas tą reikalą išsprendė 
pirmasis! Kartą sutinku ve
lionį rytinėje daly miesto ir 
jis jau ištolo tiesia man ran
ką ir taria: Sudiev Motuzai, 
važiuoju į kariuomenę. Kaip 
tai atsitiko, tave draftino? Ko 
laukti kol draftuos, ar nema
tai kad jau Amerikos vėliava 
plevėsuoja prie Morno upės, 
o prez. Wilsonas skelbia 14 
punktų, tarp kurių ir paverg
toms tautoms laisvę spręsti 
savo likimą. Paspaudžiau rau
ką ir palinkėjau siekti užbrėž
tojo tikslo.

Nuvykus į Prancūziją, tar
naujant altilerijoj, kaip tik 
velioniui ir teko kautis prie 
minėtos Marno upės, pačiame 
didžiajame mūšyje, buvo ge- 
suotas ir sužeistas sviedinio, 
-bet išliko gyvas. Pasibaigus 
karui, kaip Steponas Darius, 
J. Ambrose ir kiti nuvyko į 
Lietuvą ir įsijungė į Lietuvos 
kariuomenę. Nutilus patran
koms Lietuvoje, Juozas gryžo 
į Ameriką, ibet jau ne vienas,

užaugino du sūnūs ir kurie 
jau prieš keletą metų yra mi
rus. Gryžo jau fiziškai pažei
stas, bet dvasioje taip pat ug
ningas, per keletą metų laikė 
valgomų daiktų krautuvę, vi
suomeniniuose tautiniuose rei
kaluose dalyvavo visu frontu 
ir visą laiką. SLA 352 kuo
poj beveik visą laiką buvo 
valdyboje: sekretorium, tpir- 
mininku, ilgiausia iždininku ir 
prieš ketvertą metų tą postą 
užleido savo sunui adv. K. 
Ambrose.

Juozai, ilsėkis ramiai Ame
rikos laisvoje žemelėje, kurios 
laisvę tu gindamas daug ken- * 
tėjai ir vargai, o tavo darbai 
ir siekiai tegul kalba kiekvie
nam lietuviui: broli ar sese, 
jei nori būt žmogumi, jei no- 

but laisvas, mokykis, dirbk 
kovok. F. Motuzas.

ri 
ir

Greenwich, Conn.

Vagių Tarpe Jauna Mergina

Ponia Angelina Da Rula pa
siskundė policijai, kad ji tapo 
apvogta, įsibrovus vagims į 
jos gyvenamą butą. Policija 
pradėjo jieškoti vagių, ir dėl 
to buvo areštuoti 6 asmens, 
tarp kurių radosi ir jos duk
tė, kuri irgi užsiėmė plošika- 
mu. Ji yra 17 metų amžiaus. 
Plėšikai nuo 17 iki 24 metų 
amžiaus iš Greenwich, Nor- 
folek. Stamford ir kitų apy
linkių. Jie yra po $5,000.00 
kaucija. Nėra abejonės, kad 
kaikuriems prisieis ir klėtkoj 
patupėti.

Pr. Naunčikas.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

v

♦

Rockford, Illinois. — Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
77 kuopos rengiama gegužinė 
įvyks sekmadienį, rugpiučio 
mėn. 7 dieną, gražiame Šimai
čių parkelyje. Rengėjai kvie
čia savo kuopos narius ir vi
sus vietiniu ir apylinkėse gy
venančius lietuvius ir lietuvai
tes gausiai dalyvauti geguži
nėje ir tyrame ore jaukioje 
nuotaikoje praleisti sekmadie
nio popietį.
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įjjSLA 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)
PENKTOJI SESIJA

SLA preziden'tas P. Dargis penktą sesiją metinio 
Pildomosios Tarybos suvažiavimo atidarė 1960 metais 
vasario 27 dieną 9 valandą ryto, SLA Centro patalpo
se, 307 W. 30 St., New York 1, N. Y.

Šioje sesijoje dalyvauja visi SLA Pildomosios Ta
rybos nariai ir sudaro kvorumą.

<P. P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

25. Pažangos Vajaus Komisijos raportą patiekė 
žodžiu P. P. Dargis, J. Maceina, dr. M. J. Vinikas ir 
dr. S. Biežis. Jie pranešė, kad neoficialų Vajaus Ko
misijos posėdį turėjo 1959 m. gruodžio 28 ir 29 dieno
mis New Yorke, kad gruodžio mėnesio “Term” vajui, 
kuris buvo skirtas SLA deimantinei sukakčiai atžymė
ti, buvo paruoštos ir atspausdintos 3 naujos aplikaci
jos: vaikams, jaunuoliams ir draugybos nariams, kad 
laike šio vajaus buvo kreiptasi laiškais tiesiogiai į 
narius, kad buvo paraginti Lietuviški Klubai ir Drau
gijos tapti SLA draugybos narais ir kad vaikų ir jau
nuolių vajus, pasibaigus gruodžio mėnesiui buvo už
baigtas.

SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas patiekė šias ži
nias apie SLA Pažangos Vajaus laimėjimus 1959 me

tais. Nuo 1959 metų sausio 1 dienos iki 1959 metų 
gruodžio 31 d. gauta viso 1,066 nariai. Į šį skaičių 
yra įskaityti ir 34 draugybos nariai. Naujų narių ap
draudų suma yra $1,078,300.00.

Draugybos narių buvo prirašyta viso 34, Akci
dentalinę apdraudą įsigijo 93 nariai $119,500.00 ap
draudos sumoje. Į Ligos pašalpos skyrių įstojo 52 
nauji nariai įsigydami 121 ligos pašalpos vienėtus.

Mėnesinės duoklės naujai prirašytų narių yra 
$1,183.94 ir vidutinė apdrauda vaikų $1,090.00, suaugu
sių $800.00.

Pagal paskelbtą Tėvynės No. 48, 1959 metų lap
kričio mėn. 7 d. kvietimą prizams laimėti duomenys 
tokie:

SLA 3 kuopa, Elizabeth, N. J. prirašė viso 92 nau
jus narius,

SLA 150 kuopa, Chicago, III. prirašė viso 86 nau
jus narius,

SLA 352 kuopa, Detroit, Mich. prirašė viso 66 
naujus narius,

SLA 185 kuopa, E. Chicago, Ind. prirašė viso 55 
naujus narius,

SLA 236 kuopa, Toronto, Ont., prirašė viso 52 
naujus narius,

SLA 192 kuopa, N. Kensington, Pa., prirašė viso 
44 naujus narius,

SLA 126 kuopa, New York, N. Y. prirašė viso 42 
.naujus narius,

SLA 43 kuopa, Boston, Mass. prirašė viso 25 naujus 
narius.

Kitos kuopos prirašė mažesnius skaičius narių. 
Vaikų ir jaunuolių “Term” vajuje dalyvavo narių pri
rašyme 67 kuopos.

SLA prezidentas P. Dargis papildydamas Vajaus 
Komisijos pranešimą, pareiškė, kad šis vajus yra di
delis moralinis laimėjimas SLA organizacijai, kad mi
nėtam vajui visus planus paruošė SLA sekretorius dr. 
M. J. Vinikas, už tai šia proga jis nori visos Vajaus 
Komisijos vardu pareikšti dr. M. J. Vinikui ypatingą 
padėką.

E. Mikužiutei įnešus, N. Gugienei parėmus Vajaus 
Komisijos raportas vienbalsiai priimtas ir visi Komi

sijos atlikti darbai ratifikuoti.
27. Svarstomas klausimas, kam paskirti prizus už 

gruodžio mėnesio vaikų ir jaunuolių “Term” vajų.
Kadangi tik dvi kuopos išpildė prizams gauti są

lygas, todėl J. Maceinai įnešus, N. Gugienei parėmus, 
vienbalsiai nutarta pirmą prizą $100.00 paskirti SLA 
3 kuopai, Elizabeth, N. J. už prirašymą 92 naujų narių 
ir antrą prizą $50.00 paskirti SLA 150 kuopai, Chica
go, III. už prirašymą 86 naujų narių. Visoms kitoms 
SLA kuopoms, kurios prirašė mažiau 75 narių, bet 
daugiau 10 narių paskirti speciales dovanas.

28. Svarstomas klausimas, ar vaikų ir jaunuolių 
“Term” Vajų pratęsti, ar pakartoti.

Apsvarsčius klausimą ir plačiai pasisakius šiuo 
reikalu, N. Gugienei įnešus, adv. S. Bredes parėmus, 
vienbalsiai nutarta vaikų ir jaunuolių “Term” vajaus 
klausimą pavesti išspręsti Vajaus Komisijai, ir jei Ko
misija ras galimybę ir reikalingumą tada “Term” vajų 
pakartoti.

29. Svarstomas klausimas, paskelbti naują vajų 
esamų narių apdraudų padidinimui ir pakeitimui į 
V2, V3, Paid Up ir taupomąsias apdraudas.

SLA Sekretorius paaiškina, kad anksčiau į- 
stoję į SLA nariai, dėl visos eilės buvusių Valstybių 
įstatymų suvaržymų, neturėjo tų teisių ir privilegijų, 
kokias turi dabar, naujai įstojantieji į SLA nariai. To
dėl reikėtų apsvarstyti senesnių narių reikalą, kiek są
lygos leidžia sudaryti kuo palankiausias galimybes ir 
paskelbti specialų vajų, kad laike jo SLA nariai galė
tų padidinti savo apdraudas, arba pakeisti jas į V2, 
V3, Paid Up ir taupomąsias apdraudas.

Apsvarsčius klausimą, E. Mikužiutei įnešus, adv. 
S. Bredes parėmus, vienbalsiai nutarta pavesti šį klau
simą išspręsti Vajaus Komisijai, įgalioti ją išdirbti 
planą ir jei ras reikalinga paskelbti naują vajų, kad 
laike jo, esami nariai kuo palankiausiomis sąlygomis 
galėtų padidinti savo apdraudas, arba pakeisti į V2, 
V3, Paid Up ir taupomąsias apdraudas.

29. Apsvarsčius Ligos pašalpos klausimą, E. Mi
kužiutei įnešus, N. Gugienei parėmus, vienbalsiai nu
tarta interpretuoti SLA Konstitucijos nuostatus Ligos 
pašalpos reikale taip, kad jie butų pritaikinti tų Val
stybių apdraudos įstatymams, kur narys gyvena. Kiek
vienas SLA narys skaitosi tos valstybės gyvęntojas, 
kurioje buvo išduotas apdraudos paliudijimas.

Taip pat vienbalsiai nutarta amžiaus aprubežiavi- 
mą .Ligos pašalpos skyriuje panaikinti, ir vietoje to, 
naujai įstojantiems nariams į Ligos pašalpos skyrių, 
kurie turi 55 m. amžiaus ir daugiau, įvesti duoklių pa
didinimą po 5% kasmet.

SLA prezidentas penktą Pildomosios Tarybos su
važiavimo sesiją uždarė 1:30 valandą, paskelbdamas, 
kad šeštoji sesija prasidės 2:30 valandą po pietų šioje 
pat vietoje.

ŠEŠTOJI SESIJA

SLA vice prezidentas J. Maceina šeštą Pildomo
sios Tarybos suvažiavimo sesiją, SLA prezidento pa
vedimu, atidarė 1960 m. vasario 27 dieną, 2:30 valandą 
po pietų, SLA Centro patalpose, 307 W. 30 Street, New 
York 1, N. Y.

Šioje sesijoje1 dalyvauja šie Pildomosios Tarybos 
nariai ir sudaro kvorumą.

J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė,
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas.

30. Svarstomas dr. V. Tumėnienės knygos išleidi
mo klausimas, kuri sudaryta iš jos straipsnių tilpusių 
Tėvynėje, Sveikatos skyriuje.

Apsvarsčius klausimą, nutarta pavesti sekretoriui 
dr. M. J. Vinikui ir iždo globėjai E. Mikužiutei ištirti 
knygos išleidimo sąlygas, sužinoti kiek kainuotų kny
gos atspausdinimas ir patiekti savo rekomendacijas, 
tuo reikalu, Pildomajai Tarybai.

(Bus daugiau)

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia į Deimantinę Sukaktį
DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas
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(Tęsinys)
Nepasitenkinimas supranta

mas, bet kitokios išeities ne
būta. Visos Amerikoje frater- 
nalės organizacijos operavu
sios nuo seniai nustatytomis 
mažomis duoklėmis buvo pri
verstos persitvarkyti moder
niu pagrindu, t. y. įvykinti 
konversiją arba likviduotis. 
Suprantama, šitokis persior
ganizavimas, kai reikia dau
giau mokėti už tą patį daly
ką, niekam nebuvo malonus, 
nei entuziazmą keliąs. Neku
rie nariai į tai pažiurėjo tik
rai piktai nesistengdami išsi
aiškinti tikrosios padėties. 
Tokie nusivilimo vedini pasi
traukė iš Susivienijimo palik
dami visus savo įnašus. Ir 
taip Susiv. neteko apie 3,000 
narių. Pabėgusieji nuskriaudė 
organizaciją ir save, praradę 
sustiprintą ir saugią apdrau
dą, kurios dėl amžiaus ar pa
blogėjusios sveikatos jau nie
kur nebegalėjo gauti.

Konversiją pravedus Susi
vienijimas iškarto sustiprėjo. 
Kiekvienam nariui jo apdrau
da liko užtikrinta, ko pirmiau 
nebuvo, kas reiškia saugumą 
ir organizacija pasitikėjimą. 
Tai viena. Antra, kiekviena 
apdrauda pasidarė nepraras- 
na, t. y. įvesta rezervai, ku
rie po trijų metų proporciona- 
liai didėja kas metą. Tai reiš- 
ka, kad narys, išbuvęs keletą 
ir kelioliką metų, gauna savo 
rezervus grinais, kai pirm 
termino pasitraukia, kas reiš
kia visų duoklių nepraradimą, 
(kaip būdavo pirm konversijos 
laikų.

SLA dabartinis stiprumas

Pergyvenus konversijos su
krėtimą, nustumus skilimus 
į užmirštį ir laipsniškai mažė
jant sroviniams n) e su t a ri
mams, Susivienijimas atsisto
jo ant itin stipraus ir tiesaus 
kelio į šviesią ateitį. Finansinė 
jo padėtis kas kartą vis stip
rėjo be jokių priepolių ar ne
tikėtų staigmenų. Ištekliaus 
našumas (solvency) vis augo 
ir dabar jau pasiekęs net 142 
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procentu. Tai reiškia, kad 
Susiv. financinė atsakomybė 
kone pusantro karto didesnė, 
negu apskaičiavimai ir valsty
bės reikalauja, kas reiškia, 
kad, jeigu, sakysime reikalas 
pareitų, tai kiekvienam nariui 
butų galima išmokėti veik 
pusantro karto daugiau, negu 
jų certifikatai rodo. Tai tik
rai džiugi padėtis, kuria kiek
vienas narys gali tik džiaug
tis ir justi užtikrintą saugu
mą. Čia malonu pabrėžti, kad 
musų Susiv. dabartiniu ištek
liu, apskritai imant, neginči
jamai atsistojo pirmoje vieto
je palyginus su bilioninėmis 
komercinėmis gyvybės ap
draudos kompanijomis, kurių 
išteklius laikoma pirmaujan
čiu.

Taigi Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje dabar yra stip
rus, labai stiprus finansiniu 
požiūriu. Šio stiprumo pasiek
ta palyginamai jau nuo seniai 
ir laikosi gana kietai be svi- 
ravimų arba ženklų silpnėji
mo. Pasiremiant praeities pa
tyrimais pramatoma, kad da
bartinis stiprumas laikysis 
pastoviai, kas visas apdrau
das užtikrins net su geru 
kaupu.

Ši džiugi padėtis neatėjo sa- 
vaimi. Ji remiasi keliais pa
grindiniais faktoriais, kurie 
butini pasisekimui. Vienas iš 
svarbiųjų neabejotinai yra 
tikslus organizacijos operavi- 
mas, kurį sėkmingai ir našiai 
atlieka dr. M. J. Vinikas, kaip 
sekretorius ir manadžeris jau 
per 27 metus. Dr. Vinikas gi
lus apdraudų studijuotojas, 
nuosekliai pažįstąs fratema- 
lizmą, sumanus manažeris,• 
nuoširdus lietuvis ir visuome
nininkas tikrai daug ir pasi
šventusiai pasitarnavo musų 
Susivienijimui, jį iškeldamas 
į pačias viršūnes. Nelengva 
rasti kitą žmogų su dr. Vini- 
ko kvalifikacijomis, o ypatin
gai jo atsidavimu Susivieniji
mui, kuriam jis gyvena ir vi
sas savo jėgas sudeda. Visi S. 
L. A. nariai neabejotinai jam 
tikrai dėkingi, ką pareiškia 
jį pakartinai išrenkant se
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kretorium milžiniška balsų 
dauguma.

Narių sudėtų pinigų inves
tavimo saugumas su atitinka
mu pelnu yra kitas labai 
svarbus faktorius. Visu nuo
širdumu noriu pasakyti, kad 
visi investmentai daromi itin 
atsargiai, pirmoje vietoje sta
tant saugumą su atitinkamu 
uždarbiu. Kaip pasėka skru
pulingo atsargumo paremto 
praktiškais patyrimais per 
daug metų, man asmeniniai 
žinant per 20 metų, neturėta 
nė mažiausio nuostolio, kuris 
silpnintų finansinį stiprumą. 
Ir tuo pačiu visas investuotas 
kapitalas neša aukštą palūka
nų pelną, kas dar daugiau pa
kelia organizacijos stiprumą. 
Pažvelgus į ateitį nepramato
ma jokių sunkumų arba nepa
sisekimų šiuo požiūriu. Išva
doje galima pasakyti, kad Su
sivienijimo visas turtas yra 
saugioje ir stiprioje padėtyje, 
kas ateičiai užtikrina dabarti
nį aukštą išteklių (solvency).

Visi Susiv. reikalai tarpe 
seimų yra Pildomosios Tary
bos žinioje ir atsakomybėje. 
Nuo jos susitarimo ir vienin
gumo priklauso darbo sklan
dumas. Kaip žinia, visa Pil
domoji Taryba renkama refe
rendumu kas du metai. Jos 
sąstatas keičiasi — buvusieji 
išeina, o nauji ateina. Ji vi
suomet susideda iš įvairių re
liginių ir politinių pažiūrų 
žmonių, kaip ir patsai Susivie
nijimas. Pildomosios Tarybos 
suvažiavimuose, kurie įprastai 
įvyksta du kartus į metus, 
bent per pastaruosius 20 me
tų nė vieną kąrtą neiškilo ti- 
kėjimiški ir sroviniai reikalai, 
sukelią ginčus ir nesutarimus. 
Tai lyg butų gentlemoniškas 
supratimas visai nekelti kont- 
raversinių klausimų, kurie ga
lėtų nukreipti dėmesį nuo Su
sivienijimo reikalų. Šia link
me gyvuoja pilna santaika ir 
tikras broliškumas, kas leidžia 
visą laiką ir energiją pašvęsti 
musų broliškos organizacijos 
reikalams.

Suvažiavimuose svarstant 
organizacijos reikalus pasirei- 
ška skirtingų nuomonių, su
gestijų ir planų, kas naturaiu 
ir net reikalinga, kad giliai ir 
visapusiai įžvelgus į svarsto
mą objektą. Tačiau veik visais 
klausimais po išsamių pasisar 
kymų veik visuomet prieina

ma prie vieningos išvados ir 
sprendimo, kas, žinoma, eina 
Susivienijimo sveikaton.

Sekretorius paruošia dienot
varkę Pildomosios Tarybos 
suvažiavimams, kuriems pir
mininkauja SLA prezidentas, 
visuomet palaikąs glaudų kon
taktą su sekretorium, kuopo
mis ir pavieniais nariais. 
Tokiu budu jam žinoma orga
nizacijos pulsas, polinkiai ir 
visa eiga. Šia proga malonu 
pasisakyti, kad visi buvusieji 
prezidentai, kurių praleidau 
tris, be išimties tikrai širdin
gai rūpinosi Susivienijimo ge
rove, įdėję daug laiko ir ener
gijos. Dabartinis prezidentas 
Povilas Dargis iš Pittsburgh, 
Pa. yra tikrai rūpestingas, pa
rodęs daug iniciatyvos ir be
sąlyginiai atsidavęs Susivieni
jimui.

(Bus daugiau)

SLA specialus vajus pasi
baigė birželio mėnesio pasku
tinę dieną, tačiau reguliaris 
vajus eina toliau ir kiekvienas 
narys gali įrašyti savo drau
gus ir pažįstamus.

Miami, Florida

ĮVAIRIOS ŽINUTES

SLA 44 kuopos narė, ponia 
Rose-Rukas, serga ir ligoninė
je jai buvo padaryta operaci
ja, dabar jau yra savo na
muose. Vėliname poniai greit 
pasveikti ir atsilankyti į su
sirinkimus.

Tėvų Dienos minėjimas įvy
ko Lietuvių Kluibe birželio 19 
dieną. Žmonių buvo virš 100. 
Įžanga vyrams buvo $3.00, 
moterims veltui. Tikietų par
duota 40, du nariai ponas F. 
Mockus ir ponas A. Benis au
kojo po $10.00. Valgis buvo 
įvairus ir turiningas — kum
pis, vištiena, dešros su viso
kiais priedais, kava ir pyra
gaičiai. Degtines ir alaus kiek 
kas norėjo. Buvo daug mote
rų, kurios atėjo be vyrų, nors 
joms įžangos reikėjo mokėti 
po $1.50. Daug pasidarbavo p. 
A. Norris ir kiti, taipgi ir po
nia Norris dirbo.

Svetainė. — Lietuvių Klu
bas nutarė platinti <50 pėdų 
ilgio ir 40 pėdų pločio svetai
nę. Bet tam reikalui fjėrai ne-

Didieji Amerikos vyrai

ABRAOMAS LINKOLNAS
(Tęsinys)

Jo neigiamas nusistatymas 
dėl karo su Meksika, nepatiko 
Illinois’o rinkikams ir Linkol
nas nebuvo perrinktas į kon- ' 
gresą.

Jis grįžta į Illinois’ą ir se* 
kančius penkis metus verčias/ 
advokatūra. Dėka jo proto, 
iškalbingumo ir jo budo Lin? 
kolnas tampa Illinais’o gar
siausiu advokatu. Linkolnas 
buvo išmintingas juristas. 
Jis neskyrė žmones į gerus ir 
blogus. Jo nuomone žmonėse 
randama ir blogo ir gero. Kal
bant apie žmogų visuomet rei
kia apsvarstyti tiksliai, kuris 
iš jų viršija. Visas gyvenimas, 
jo nuomone, tai mišinys gero 
ir blogo, ir nekurios blogo 
rūšys neišvengiamos.

1860 m. Linkolnas išrenka
mas prezidentu. Apleisdamas 
paskutinį kartą Springfielde 
pakeliui į Baltuosius Rumus 
jis pasakė atsisveikindamas 
su Springfieldo gyventojais:

“Šią vietą ir jos gerus žmo
nes niekuomet neužmiršiu, jie 
daug man padarė. Čia aš išgy
venau 25 metus, nuo jaunys
tės iki senatvės. Čia gimė ma
no vaikai, o vienas iš jų čia 
palaidotas. Aš šią vietą aplei
džiu, nežinodamas, kada grį
šiu. Man priešaky stovi sun
kios užduotys Wąshingtone”. Į

bus pardavinėjami. Vėliau 
pranešu kas finansuoja tą rei
kalą.

Miami auga kaip ant mie
lių, gyventojų priskaitoma 
apie 917-865, ir miestas vis 
auga, daug musų tautiečių 
atvažiuoja, perka pastatytus 
namus, o kiti perka lotus ir 
statosi namus įvairių tautų 
žmonės. Klimatas čia yra ge
ras visiems.

Mirė SLA 44 kuopom narys 
Jonas Barthelomew Želvis. 
Nubudime paliko mylimą žmo
ną Verną, 2 brolius ir daug 
giminių. Velionio šermenis ap
lankė daug žmonių ir palydė
jo į amžino poilsio vietą — 
kapines. C. K. Braze.

A. Grigaitis

Sandburg pasakoja, jog A. 
Linkolnas mėgo ręsti įvairias 
nerimtas juokingas istorijas. 
Jis galėjo prajuokinti rim
čiausią žmogų. O tais laikais 
niekas nenorėjo besijuokenčio 
prezidento. Visuomenės nuo
mone prezidentas privalo būti 
tiek rimtas kaip konstitucija 
ir jos pataisų papildimai. Lin
kolno juromas prezidendavi- 
mo metu vis retėjo ir retėjo. 
Inauguracijos į prezidentus 
metu Linkolnas prisiekė ginti 
konstituciją.

“Mano didžiausias tikslas, 
jis pasakė, išsaugoti valstijų 
vienybę ir neišardyti vergiją”. 
Taip jis turėjo pasakyti, nes 
to reikalavo valstijų bendras 
reikalas. Keletą savaičių po 
inauguracijos prasidėjo tarpu
savio karas šiauriečių su pie
tiečiais — kas prieš vergiją 
(šiauriečiai), kas už vergiją 
(pietiečiai).

Vergijos ginče abi pusės 
skaitė save teisėtais. Pietie
čiai sakė, jog vergai pas juos 
naudojasi geresniu elgesiu, 
geresniu dvasiniu ir materia
liu buviu negu kituose pasau
lio kraštuose. Gi šiauriečiai 
rėkė, jog vergovė yra nuodė
mė ir kas ją gina yra veid
mainys. Pietiečiai gi atsikirs
davo, girdi, Pensilvanijos fa
brikuose su darbininkais el-

Juozą Maceiną 
Prisiminus

|(Atkelta iš 1 pusi.)
O Didžiausiam nubudime 

paliko motiną Marę, kuri ser
ga artraičiu per 21 metus. 
Sutrauktos rankos, neapsako
mi skausmai, negali nei iš lo
vos išlipti. Negalėjo nei į sū
naus Juozo šermenis ir laido
tuves nueiti. Nors jau 74 me
tų, atrodo gražiai. Visas jos 
užsiganėdinimas — skaitymas 
laikraščių.

Juozai, mes visi tavo drau
gai ir bičiuliai liūdime tavęs, 
o motinai ir šeimai reiškiame 
užuojautą.

Antanas Ambrozaitis. 

giasi blogiau nei su vengais. 
O šiauriečiai prikaišiojo, jog 
Alabamoj su juodukais elgia
si kaip su gyvuliais. Abiejų 
pusių užsispyrimas, įsitikini
mas savo teisėtume privedė 
prie karo. Čia reikia pasakyti, 
jog tuo metu JAV buvo jau
na valstybė, kuri pasidalino 
į dvi puses.

Svarbiausia nesutikimo prie
žastim buvo vergovė, kuri Pie
tuose buvo plačiai paplitus ir 
vergai negrai buvo prievarta 
verčiami dirbti. Linkolnas bu
vo vergovės priešininkas. Jis 
sakė: Aš nenoriu būti vęrgu, 
bet nenoriu būti ir vergų sa
vininku. Prasidėjo tarpusavio 
karas. Linkolnas siekė numal
šinti pietiečių sukilimą, bet 
kartu ir išsaugoti federaciją.

1862 m. Linkolnas rašė: Jei 
aš galėtau išgelbėti sąjungą 
nfepaliuosavęs nei vieno vergo, 
aš tai padarytau, o jei aš ga
lėtau išgelbėti valstijų vieny
bę išlaisvinus visus vergus, aš 
tai padarytau.

A. Linkolnas mirė 1865 m. 
balandžio 14 dieną. Tą vakarą 
jis su žmona ir draugais bu
vo teatre. Vaidinimo metu 
pusprotis artistas įšoko į pre
zidento ložę ir jį šuviu nužu
dė.

Visas kraštas liūdėjo nete
kęs savo didžiojo žmogaus, 
kurs visas savo geriausias jė
gas pašventė žmonių gerovei. 
Linkolno kūnas karste trau
kiniu per Baltimorę, Philadel- 
phią, New Yorką, Clevelandą, 
Chicagą buvo nuvežtas į 
Springfieldą, į plačiųjų prerijų 
miestelį, kur. prasidėjo jo vi
suomeninis gyvenimas.

Pasakoja, jog stovint na- 
bašniko 12 metų sunui šalę 
tėvo karsto Baltuose rūmuo
se, kažkas pasakęs, jog jo tė
vas dabar jau danguje. Sūnūs 
gi atsakęs: Jei taip, aš džiau
giuosi, nes čia jis tikrai nebu
vo laimingas. Netrukus po 
Linkolno mirties vienas jo se
kretorių pasakė: Dabar Lin
kolnas priklauso amžiams.

Tai tikrai teisingi žodžiai. 
Jo vardas aukso raidėmis įra
šytas į Amerikos istoriją. Jo 
gyvenimas yra pavyzdys, ką 
gali žmogus padaryti, nors ir 
neturtingas būdamas, jei pasi
ryžta žengti šviesos ir arty- 
mo meiles keliu. Linkolnas
yra pavyzdys, kaip reikia my
lėti savo kraštą ir savo arty- 
mą.
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Amerikos Lietuviu Veikla
SLA Deimantinio Seimo Delegatai Turės Progą 

Pamatyti Lietuvių Kambarį Universitete

Susivienijimo Deimantinis Seimas prasidės liepos 11 
dieną Roosevelt Hotel Pittsburghe, ta proga Lietuvių 
Kambario Komitetas ir Pittsburgho Universiteto Kultū
ros ir Mokslo įstaiga kviečia seimo delegatus ir svečius ap
lankyti Universitetą ir Lietuvių Kambarį trečiadienį, lie
pos 13 dieną.

Yra paimtas specialus autobusas, kuris išeis nuo 
Roosevelt Hotelio pirmą valandą po pietų ir nuvež į Ste- 
phen Foster Miemorial Hali pietams ir priėmimui. Po pie
ty bus parodytas Lietuvių Kambarys ir kitų tautų kam
bariai. Lietuvių Kambarys naujai išremontuotas. Ket
virtą valandą po pietų tas pats autobusas parvež delega
tus ir svečius atgal į Roosevelt Hotel.

Rezervacijos važiavimui į Universitetą bus priima
mos visą dieną liepos 11 dieną, pirmedienj, antram aukšte 
Roosevelt Hotely. Jas priims: Mrs. Bertha Pivaronas, 
Mrs. Martin ir Mrs. Evans.

New York, N. Y. I

SLA Sekretorius dr. M. J.
Išvažiavo į Pittsburghą

sekretorius dr. M. J. 
liepos 7 dieną išva- 

Pittsburghą dalyvauti

SLA 
Vinikas 
žiavo į 
Pildomosios Tarybos priešsei-
miniuose posėdžiuose, kuriuo
se bus aptarti skubieji reika
lai ir tinkamas prisirengimas 
prie Deimantinio Seimo atida
rymo. Posėdžiuose dalyvaus 
visi Pildomosios Tarybos na
riai.

Tėvynės redaktorius M. L. 
Vasil išvažiavo į Pittsburghą 
dalyvauti seime liepos 8 die
nos vakare.

SLA 126 kuopą atstovauti 
seime išvažiavo O. Vinikienė, 
V. Sidzikauskas ir J. Audė-

nas. Taipgi išvažiavo seiman 
du centro tarnautojai J. Pet- 
rėnas ir kun. P. Dagps, atsto
vauti SLA 368 kuopą.

Brooklyn, N. Y

Atlanto Nugalėtojų Dariaus 
ir Girėno 27 Metų Sukak

ties Minėjimas

Iškilmės įvyks šių metų lie
pos mėn. 16 dieną, 3 valandą 
po pietų, Lituanicos aikštėje, 
prie jų pagarbos paminklo, 
Union Avenue, Stagg ir Hewes 
gatvių Brooklyne. Dalyvavi
mas nemokamas.

Vaišės .prasidės 5-tą valan
dą Lietuvių Klube, kur bus 
girdimas ir J. Stuko radijo. 
Įžanga-auka $2.00 asmeniui.

Kalbės Paminklo Komiteto

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Celdal Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Liepos 2 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS TARASEVIČIUS, 115 kp., Wilkes Barre, Pa., 

gimęs spalio 18, 1883 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė liepos 1, 1917 m., mirė birželio 3, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Domicėlei Tarasevičienei, pomirtinės 
išmokėta _______ ____ ______________________  $600.00

TEOFILE VEUKIENE, 116 kp., Maltby, Pa., gimus ba
landžio 26, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gegužės 1, 1922 m., mirė gegužės 31, 1960 m. Velio
nės dukterei, Helen Gayewski, pomirtinės išmokė
ta -------------------------------------- r---------------------- $150.00

M-OTIEJUS GIRDŽIUS, 159 kp., Collinsville, III., gi
męs liepos 15, 1882 m., Raseinių apskr., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė sausio 4, 1918 m., mirė birželio 
12, 1960 m. Velionio žmonai, Marijonai Girdžiuvie- 
nei, pomirtinės išmokėta___________________ _ $300.00

JUOZAS MACEINA, 203 kp., Sebastopol, Pa., gimęs 
rugpiučio 18, 1910 m., Pittston, Pa. Prie SLA pri
sirašė spalio 7, 1928 m., mirė birželio 8, 1960 m. 
Velionio žmonai, Julia Maceina, pomirtinėe išmo
kėta _______________________________________  $600.00

KATRE DAMIULEVICIENE, 246 kp., Plymouth, Pa., 
gimus gruodžio 4, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė balandžio 2, 1933 m., mirė birželio 20, 1960 
m. Velionės dukterei, Mortai Damulevičiutei, pomir
tinės išmokėta ____________________ $1,000.00

MAGDE ALEKSAITTENE, 272 kp., Amsterdam, N. Y., 
gimus spalio 10, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė balandžio 3, 1921 m., mirė balandžio 27, 1960 
m. Velionės vaikams: John, George, Leo, Willard ir 
Joseph Aleksaičiams, pomirtinės išmokėta_____ $324.00

MIKAS JASEUUNAS, 274 kp., Spring Valley, III., gi
męs rugsėjo 29, 1883 m., Lietuvoje. Prie SLA pri.- 
sirašė rugsėjo 2, 1923 m., mirė gegužės 25, 1960 m. 
Velionio pusseserei, Marei Mikolaitienei, pomirtinės 
išmokėta

pradžios šių metų bendrai viso
Viso 
Nuo

Išmokėtos ligojo pašalpos
P. URBONAS, 4 kp., Sioux City, Iovva, sirgo 8 savaites 3 dienas ___  $51.00
J. MAŽEIKA, 126-pav. kp., New York, N. Y., sirgo 10 sav. 5 d.____ 83.10
A. ZENT, 198-354 kp.. Akron, Ohio, sirgo 9 sav. 3 d. _______________  60.75
M. BATUTIEN®, 293 kp., VVilsonvilIe, III., sirgo 2 sav. 1 d._________  52.00
T. MICKEVIČIUS, 301 kp., Cicero, III., sirgo 12 savaičių _______ __ 185.76
A. JANUSAS, 311 kp., W. Frankfort, III., sirgo 6 sav. 4 d._________  64.00

Viso ____________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

I
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pirmininkas Jonas Šaltis, Juo
zas Tysliava, “Vienybės” re
daktorius; Vacį. Sidzikauskas, 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkas.

Taipgi laukiame New Yorko 
miesto aukštų pareigūnų.

Be to, kalbės lietuvių orga
nizacijų ir draugijų atstovai, 
žymus lietuviai visuomeninin
kai ir kiti svečiai.

Amerikos ir Lietuvos him
nus sugiedos lietuvių choristų 
grupė.

Po keletą žodžių 
teto nariai: adv.
Jr., P. J. Montvila, 
ir Bronė Spudienė.

Bilietus iš anksto 
pas čia paminėtus 
narius ir pas Liet. 
Klubo biznio vedėją K. Vaitau
ti.

Visus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti.

Paminklo Komitetas.

tars komi- 
S. Bredes, 
J. Vyšnius

f 

naujo kontrakto sutarties. 
Autobusų vairuotojai jau 10 
mėnesių dirba be kontrakto. 
Darbininkų kantrybė išsisėr 
mė, kad tą reikalą galutinai 
išsprendus, aubusų vairuoto
jai nusprendė reikalauti tre
čiųjų teismo.. Abi pusės su tuo 
sutiko ir trečiųjų teismas tu
rės įvykti Teismo sprendė
jais yra paskirti sekami as
mens: Aron Harvitz iš New 
Yorko, prezidentas of Natio- 
nal Academy of Arbitration, 
kaipo neutralis sprendėjas; 
John Gaherin, industijalinis 
direktorius iš New Haven, 
Conn., ir Abrom Ribikoff, val
stijos gubernatorius, taipgi 
tarpininkaus sprendimui neiš
rišamų dalykų tarp unijos ir 
bendrovės. ,

įsigykite 
komiteto

Piliečių

Wilkes Barre, Pa.
■I......■ !>■■■........ ................ Z

Mirė SLA 115 Kuopos Narys
JONAS POVILAITIS

Pirmadienį, birželio 6 die
ną po 3-jų savaičių ligos Wy- 
oming Valley ligoninėj mirė 
SLA 115 kuopos narys Jonas 
Povilaitis. Buvo palaidotas iš 
šv. Trejybės bažnyčios, para
pijos kapinėse Bear Creek.

Kadangi jis buvo geras 
žmogus ir nei su vienu nesusi- 
pykęs, tai laidotuvės buvo ga
na didelės, lydėjo keli desėt- 
kai automobilių pilni žmonių.

Laidotuvės įvyko birželio 
11 dieną. Tą pačią dieną buvo 
laidojamas ir Juozas Maceina 

I Pittstone. Iš SLA Centro bu
vo atvykę pareigūnai į Macei
nos šermenis: sekr. dr. Vini
kas, prez. P. Dargis ir iždo 
globėjas St. Briedis. Ta pro
ga, ponios Nelės Bayoras ly
dimi, buvo atvykę į Povilaičio 
šermenis.

Kadangi Povilaičiai užlaikė 
gražią ir švarią užeigą, tai 
pas juos įvykdavo lietuvių į- 
vairųs pažmonys.

Liūdesy paliko žmoną (Ma
rę, sūnų Joną, dirbantį Sočiai 
Security BaltimOrėj, sūnų 
Vincą, dirbantį RCA televizi
jos tekniku ir dukterį Oną, 
mokytojaujančią Woodbridge, 
N. J.

Žmona ir šeima labai dė
kingi SLA Pild. Tarybos na
riams už atidavimą paskuti 
nės pagarbos velioniui, Taurų 
klubui už atsilankymą ir jų 
klubo nariams grabnešiams ir 
visiems dalyvavusiems šerme
nyse, už mišių korteles ir gė
les.

Palaidojus, palydovai buvo 
pakviesti į namus skaniems 
pietams.

Šeima labai dėkinga laido
tuvių direktoriui J. Lėgui ir 
šeimininkėms M. 
V. Liumbienei ir 
kieniei.

Abi pusės sutinka su pas
kirtais trečiųjų teismo spren
dėjai busimo sprendimo.

Pr. Naunčikas.

Montreal, Canada

Stovyklaus Lietuviai Skautai 
ir Skautės

Lietuvių skautų ir skaučių 
tuntų nariai ir narės pradės 
stovyklauti liepos 16 dieną iki 
liepos 24 dienai prie Rawdono 
miestelio. Stovykloms vado
vaus Gražytė ir Ramanaus
kas. Norintieji drauge su 
skautėms ir skautais stovyk- 
liauti, prašomi registruotis 
pas draugininkus ir stovyk
los 
šio

vadovus iki liepos mėne-
10 dienai. Rep.

Praėjus Mitinos 
Dienai

Praėjusi Motinos Diena vai
kams buvo brangiausia diena 
visame pasaulyje. Kai kurios 
motinos tą dieną buvo pa
gerbtos ir apdovanotos gėlė
mis ir kitomis dovanomis. Mi
rusių motinų kapai buvo ap
lankyti ir papuošti gėlėmis. 
Bet buvo ir tokių gyvų ir mi
rusių motinų, kurios tą dieną 
buvo pamirštos, niekas gyvų 
esančių neprisiminė, o miru
sių kapus neaplankė. Tai 
skaudus smūgis motinoms.
Močiute mano, širdele mano, 
Kodėl dėl manės vargai, 
Prabėgo jau metai ir viena diena. 
Kaip aš palikau sirata.

Nebėra su kuo pasikalbėti,
Mano širdies skausmus nuraminti, 
Motiniškai paguosti,
Prie širdies priglausti.

R. Paplausiąs.

Brockton, Mass.
Šaulių Kuopa Išrinko 

Naują Valdybą

Vietinė Šaulių kuopa šiems 
metams išrinko naują valdy
bą iš šių asmenų: Pirmininkė 
— S. Mantutienė, vice pirmi
ninkas — R. Bielkevičius, iž
dininkė 
retorė -

Valdybą sudaro Šaulių kuo
pos veiklus nariai, tai reikia 
iš jų laukti gerų darbų atli
kimo, ypač kuopos naudai.

Rep.

Alfredą, dukterį Bernice ir 
daugelį kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lai jai būna 
lengva ilsėtis Dėdės Šamo že
mėje po ilgos ir sunkios ligos. 
Laidotuvės įvyko gegužės 10 
dieną Draugas.

Paieškojimai
UetavM Generalinio Konsulo 

New Yqrke paieškomi asmenys:
Navickas Jonas, iš Liudvinavo.
Pakėnas Petras ir duktė Ona. 

gyveno Worcester, Mass.
Stankus Alcksandras-Karolis Apo

linaro sūnūs (buvęs Stankiewicz- 
Golzner), gyvenęs Vilniuje, Anta- 
kalio g-vė 12.

Tamašauskas Stasys-Juozas, Mo
tiejaus sūnūs, iš Kirkalnio m., Ra
seinių apskr.

Uktveris (Oak) Petras, gyveno 
Hairmarville, Pa.

Vauras Konstantinas, Jono su-

$399.00

$3,373.00
$92,602.26

1,100 pasažierinių autobusų 
vairuotojų vis neprieina prie

Po Ilgos Ligos Mirė 
Uršulė Valančienė

i » j

- O. Kašetienė, sek- 
E. Grušienė.

Tel. STagg 2-5043
^atthew P. Balta*

BIELIAUSKAS
FUNERAL ROME

Ali. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjai

660 Grand Street 
Brooklyn, N. X. 
NOTARY PUBLIC

Didelės Išlaidos Mokyklų 
Užlaikymui

ar
SLA

th ST., NEW YORK 1, N. Y.
Tel. LAckawanna 4-5529

Kukrienei, 
M. Rudnic-

A. A.

Anna Maria, Florida

.................................. $496.61
.........................—..-$16,692.59
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

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

Tel. 5-9370

Hartford, Conn

Connecticut valstijoj vieti
nių mokyklų užlaikymas mok
slo sezone kainavo 118,700.00. 
Bėgyje dviejų metų padaugėjo 
išlaidos 15 milijonų dolerių. 
Sekančiam mokyklų terminui 
reikės $165,000,000. Vaikų 
prieauglis kas metai didėja. 
Statoma vis daugiau naujų 
mokyklų, samdoma daugiau 
mokytojų, už tai ir valstijos 
mokyklų užlaikymas didėja. 
O kad tuos milijonus surin
kus, piliečiams reikia mokėti 
didesni taksai. Kad ir daug 
mokyklų statoma, vienok jos 
yra perpildytos mokiniais.
Dar nesusitarė

Po ilgos ir sunkios ligos ge
gužės 5 dieną išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo patriotinga lietuvė 
Uršulė Valančienė, Amerikoje 
išgyvenusi apie 45 metus. Ji 
drauge su vyru Jonu atvyko 
iš Connecticut valstijos ir čia 
pastoviai apsigyveno, pasista
tė kelis namelius ir manė gra
žiai pagyventi, bet nelauktoji 
mirtis išskyrė iš (gyvųjų tarpo 
Uršulę ant visados. Velionė 
su vyru priklausė keliose pat
riotinėse organizacijose, visur 
dalyvaudavę ir pagal išgales 
dirbdavo.

Dideliame nuliūdime paliko 
savo mylimą vyrą Joną, sūnų

Liepos 8, 1960

t

Kaip aukštai nuo grindų
TURI BŪTI TELEFONAS?

Niekas kitas taip vienišas nesti ligoni
nėje kaip vaikai.

Apie tai pagalvojo Artie Holze, kai 
įrengė viešo naudojimo telefoną M.t. 
Sinai Hospital New Yorke. Jeigu jis 
butų pastatęs telefoną paprastame 
aukštyje tinkamam suaugusiems, tai 
negalėtų jo pasiekti suširupinusių akių 
savininkas, kuris čia pat žiuri, 
budu mažasis pacientas Artie 
telefoną atitinkamą, savo ugiui.

Galima manyti, kad asmuo, 
rūpinas 2,500 telefonų ligoninėj
timuose pastatuose, bus patenkintas 
jeigu jie bus veikianti. Bet Artie

Tokiu 
gauna

kuris
ir ar-

Holze pasirūpino daugiau padaryti— 
pagamindamas specialų telefoną paci
entui, kurio galva subandažuota, ar, 
pavzdžiui, telefoną paraližuotam ligo
niui.

Čia yra puikus pavyzdys, ką galvoja 
telefono darbuotojai, vyrai ir moterys: 
“Patarnavimo Dvasia”—ar 
patarnavimas teikiamas, kai jie sutin
ka jūsų individualius pageidavimus. 
Tai yra didelis pagrindas, kodėl jūsų 
telefonas patogus, palankus ir vertin
gas įvairiais budais.

asmeninis

NEW YORK TELEPHONE COMPANY (fį,

NAUDOKI! JUSU TELEFONĄ ... JIS YRA JUMS!

nūs, iš Narvaišių km., Plungės vai., 
Telšių apskr.
Astašaitis Algirdas, Aleksandro sū
nūs, gimęs Kaune 1925 m., studi
javo mediciną.

Bujanauskienė-Mikulevičiutė Ona, 
ir sūnūs Bujanauskas Stasys.

Činskis Kazimieras, iš Gudelių 
km., Varnių vals., Telšių apskr.

Daukšiene-Pranckevičiutč, vyras 
Daukša Vaclovas.

Gorauskas-Grokala Algirdas. 
Kazlauskienč-Burneikaitė Barbo

ra. iš Svaronių kaimo.
Kisiunaitė Elena, Justino duktė.
Kisiunas Stasys, gimęs 
Lenartavičius Stasys, 

Domininko sūnūs.
Lukoševičius Antanas

sas, Prano sūnus, gyveno Čikago
je.

Martišienė-Lopšaitė Ona, iš Upy
nos m., Skaudvilės vals.

Melkitas Julijonas ir Mateušas, 
iš Daktarių km., Ylakių vals.

Motušaitė Barbora, Jana ir Ona, 
Jono dukterys, iš Vytogalos kaimo, 
Skaudvilės vals.

1919 m.
Erazmo-

Panavas Boleslovas, Igno sūnūs, 
gyveno Hartford, Conn.

Poteliunas Juozas, Juozo sūnūs, 
gyveno Buenos Aires, Argentinoje.

Račkauskas Vytautas Henrikas, 
gim. 1925 m. kovo 1 dieną, gyve
nęs Kaune.

Ueškomleji arba apie juos tina* 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

SLA VASARNAMIS 
Atlantic City, N. J.

SLA name Jus rasit lietuviškų, aplinkų. 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:

r

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 virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway St&tton) 
Woodhaven, N. Y. 

Buteikiam garbingas laidotu- 
ree. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose delyM 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. SHALINS IR

J. B. SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

ROCKFORD, HaL. n
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo- j 
savybę, sąžiningam ir drau- T 
giškam patarnavimui skara- j 
binkite: T

WO 5-5890
Taip pat patarnavime pinigų 
ir siuntinių persiuntimui j 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC

114 N. Rockton Avė.




