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Prezidentas Eisenhoweris Iškilmingai 
Sutiktas Vokietijoje ir Anglijoje

De Gaulle kalba apie taiką su nacionalistais 
sukilėliais Alžirijoje. - Nori duoti daugiau lai
svės alžiriečiams

(

Musų valstybės prezidentas I >. Eisenhovveris rug
piučio 26 dienų išskrido i Europy susitikti ir pasikalbė
ti su sąjunginiais vadais: vakarų Vokietijos kancleriu 
Adenaueriu, Didžiosios Britanijos ministerių pirminin
ku Macmillanu, Prancūzijos prezidentu Charles de 
Gaulle, Italijos ministerių pirmininku Segni ir Šiaurės 
Atlanto Gynybos organizacijos NATO vadais, pasi in
formuoti su jais apie Sovietą Sąjungos ministerio pir
mininko Chruščevo atvykimu į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir Eisenhovverio vykimą i Sovietu Sąjungą.
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Prieš išvykimą prezidentas spaudos atstovu kon
ferencijoje pareiškė, kad jo kelionės tikslas parodyti 
vakariečiu vienybę ir Jungtiniu Valstybių pasišventi
mą teisingumui ir taikai. Sunkiausia prezidentui bus 
galima susikalbėti su Prancūzijos prezidentu de Gaulle, 
kuris griežtai nusistatęs neleisti laikyti Amerikos ato
minius ginklus Prancūzijoje, jei jam nebus duota tei
sė dėl ją naudojimo, taipgi de Gaulle .nori turėti dau
giau teisią Šiaurės Gynybos Sutarties organizacijoje. 
Nėra abejonės, kad prezidentas Eise’nhovveris primins 
de Gaulle prancūzų vedama kova prieš nacionalistu su- 
kilimą Alžirijoje, kurioms pabaigos nesimato.

Tęsdamas toliau pasikalbėjimų su spaudos atstovais, 
prezidentas pareiškė, kad jis suteiks Sovietą Sąjungos 
ministeriui pirmininkui Nikitai Chruščevui pilną gar
bę, kokia privaloma valstybes galvai, taip pat jį pasitiks 
AVashingtono aerodrome ir su juo pietaus .Baltuosiuose 
Rūmuose.

Priminęs taiką, prezidentas pareiškė, kad Jungti
nės Valstybės niekuomet nesutiks su tokia taij<a, kurią 
nebūtą galima pavadinti visuotine, kol 
pa reikšti savo
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tautos negaus 
nuomonę dėl savo likimo. Dėl Chrušče- 

vp pakvietimo prezidentas pasakė, jog jis. narįs suma
žinti įtampą ir p ruoši programą ateičiai, taipgi paro
dyti Chruščevui, kaip gyvena ir dirba laisvėje gyvenan- 
ti žmonės.
Prezidentas visur sutiktas iškilmingai

I

Prezidentas pirmiausia nu
skrido į Bonną, Vokietiją, 
kur jis buvo sutiktas iškil
mingai tūkstantinės minios ir 
keliamos ovacijos. Aerodrome 
jį sutiko pats kancleris ir ki
ti valstybės vyrai, taipgi jį 
pasveikino 21 salvė. Preziden
tas kalbėdamas pareiškė, kad 
Vokietija turi būti stipri ir 
laisva. Jis kalbėjosi su kanc
leriu Adenaueriu Vokietijos 
reikalais ir vakarų Berlyno 
klausimais. Bonnoj' jis turėjo 
konferenciją su spaudos at
stovais. Iš Vokietijos prezi
dentas nuskrido į Angliją.

Anglijoj prezidentą Eisen- 
howerį, kaip spauda rašo, iš
kilmingai sutiko ir kėlė dide
les ovacijas virš milijonas 
žmonių. Iškilmės buvo pa
našios į karalienės Elzbietos 
antrosios karūnacijos iškil
mes 1953 metais, kuriose irgi 
dalyvavo virš milijono žmo
nių. Prezidentą sutiko ir su 
juo kartu važiavo gatvėmis 
apie 16 mylių ministeris pir
mininkas Macmillanas. Jis tu
rėjo konferenciją su ministe- 
riu pirmininku Macmillanu ir 
kitais prie valdžios vairo sto
vinčiais valstybės vyrais. Jis 
aplankė ir karalienę Elzbietą 
antrąją Scotlande.

Alžirijoj taika priklauso 
nuo de Gaulle

Prancūzijos prezidentas? de 
Gaulle davė laisvas rankas 
valdžiai įvykdyti taiką Aiži
rijoj. Jis užėmė naują politi
nę liniją dėl nacionalistų su
kilėlių Alžirijoje ir kalba apie 
davimą daugiau savyvaldy- 
bos. šis svarbus klausimas 
kabineto narių posėdyje ketu

rias valandas buvo svarsto
mas. Paryžiaus laikraščiai 
plačiai rašo apie naujas de
rybas su nacionalistais Suki
lėliais žiemių Alžirijos terito
rijoje. Agitacija vedama pri- 
ruošimui ir išgirdimui žmo
nių nuomones dėl pakeitimo 
iki šiol buvusios tvarkos Alži- 
joj, kuri gali pakeisti politi
nę ir ekonominę padėtį Pran
cūzijoje.

Prezidentas de Gaulle pa
tikrina padėtį Alžirijoje ir ta
riasi su ten esančiais Prancū
zijos armijos vadais. Jis ma
no priruošti armiją prie susi
taikymo ir padarymo taikos 
su Moslem sukilėliais, kurie 
organizuoja gorilas kovai už 
nepriklausomybę ir už tai ko
voja apie penki metai.

Plieno darbininkų 
streikas tęsiasi

Jau antras mėnuo eina 
kaip plieno darbininkai, ne
gaudami reikalaujamo pakėli
mo mokesčio už savo -sunkų 
ir pavojingą darbą, išėjo į 
streiką. Pradžioje strciao tū
lą laiką buvo vedamos dery
bos per unijos ir plieno in
dustrijos atstovus, bet jiems 
nepriėjus prie susitarimo, de
rybos buvo pertrauktos. Da
bar vėl ,prasidėjo pasitarimai, 
kuriuose dalyvauja abiejų pu
sių atstovai ir valdžios tarpi
ninkas Joseph Finnegan. Sa
koma, kad dabar derybos pra
dėtos rimtai ir manoma su
sitarti.

Unija reikalauja plieno dar
bininkams pakelti mokestį 15 
centų valandai. Tokio pakeli-

BROLIAI IR SESĖS NIAGARIEČIAI!
Gyvendami Kanados konti

nente, toli prievarta atskirti 
nuo savos tėvynės, rengiame 
čia visokius parengimus bei 
minėjimus, vienu žodžiu link
sminamės, kaip Lietuvoje, 
bet nepagalvojama apie vieną 
svarbiausią reikalą, būtent 
mirtį. Žmogus gyvendamas iš 
viso nenori, gal būt ir nepato
gu apie tai ir galvoti, bet kad 
ji1 ateis anksčiau ar vėliau, 
tai yra tikra tiesa.

Dažnai tenka skaityti spau
doje, kad ten ir ten, tas ir 
tas mirė ir nėra už ką palai
doti ar laidojimo išlaidas pa
dengti. Drąsesnieji tuojau 
imasi iniciatyvos steigti ko
mitetus, kurie rūpintųsi lai
dojimu, sudaromi aukų lapai 
ir prašoma visuomenės finan
sinės paramos. Bet kodėl 
anksčiau apie tai negalvoja
ma ir nepasirūpinama, kad 
nereiktų nei komitetų steigti, 
nei aukų rinkti.

0 tai labai lengva išveng
ti, tik tapk SLA (Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje) na
riu. Jis savo narius draudžia 
nuo gimimo dienos iki žilos 
senatvės. Draudimo mokestis 
pagal amžių ir apdraudos rū
šį. Taip, kad už mažą mokes
tį busi apdraudęs gyvybę ir 
nelaimės atveju ir nereikės 
nelaimės atveju šeimos na
rius sunkinti ir nevarginti vi
suomenę su aukomis.

Ligos atveju mokėdamas 
mėnesiui $1.00 susirgus gau
si $12.00 savaitėje, mokant 
$2.00 — gausi $24.00 savai
tėje, o mokant $5.00 — gau
si $325.00 mėnesiui. Akciden- 
to draudimas kainuoja me
tams tik $2.00 už kiekvieną 
tūkstantį, tai yra mėnesiui 20 
centų.

Bet gi turime žinoti, kad 
kitur apsidraudęs neši pini
gus svetimtaučiams, o čia lie
tuviams ir tavo sukrautų pi
nigų dalis neina svetimie
siems, o tavo paties lietuviš
kiems reikalams. SLA rūpi
nasi, rėmė ir dabar remia vi
sokį lietuvišką kulturinį dar
bą bei veiklą. Retai kur jis 
neprisidėjo ar nepadėjo ir 
kaip matome iš spaudos re
mia spaudą, skautus, sporti
ninkus, ansamblius, chorus, 
globoja jaunimą ir senelius ir 
tt.

SLA gyvuoja virš septy
niasdešimt metų ir per tą lai
ką sugebėjo kaip socialiniai 
taip kultūriniai nuveikti di
delius darbus it sukrauti tur
tą virš 3-jų su puse milijonų 

mo, kaip jau pirmiau buvo 
pranešta, plieno magnatai be 
pakėlimo plieno išdirbiniams 
kainas, atsisako patenkinti 
dirbininkų reikalavimą. Taip
gi derybose keliamas klausi
mas naujos sutarties pasira
šymo, sės senoji sutartis neuž- 
ilgio baigsis.

Kaip dabar atrodo, dery
bos eina geroje nuotaikoje, 
kurios gali privesti prie vie
nokio ar kitokio susitarimo.

Amerikos vėliava su
50 žvaigždžių

Havajams patapus penkias
dešimtąja Amerikos valstija, 
ir į vėliavą įdėta penkiasde
šimtoji žvaigždė. Naują vė
liavą prezidentas Eisenhowe- 
ris iškėlė Washingtone ir for
maliai paskelbė Havajus pen
kiasdešimtąja Amerikos val
stija.

dolerių vertės. Žinoma, už tai 
tenka išreikšti pagarbą SLA 
vadovau/jantiems organams ir 
palinkėti, kad ateityje nepa
vargtų ir toliau dirbtų savo 
mielai organizacijai ir musų 
tėvynės labui.

Šios organizacijos jau nuo 
1955 metų viena kuopa veikia 
ir Niagaros pusiasalyje, Št. 
Catharines, Ontario, mieste, 
278-ta SLA kuopa. Šiuo me
tu kuopoje yra virš 40 narių. 
Ši kuopa rūpinasi netik drau
dimu, bet per savo kelių me
tų gyvavimą išvarė nemažą 
vagą vietos ir apylinkėj vi
suomeninėj kultūrinėj veiklo
je. Ypatingai ji pasireiškia 
darniu sugyvenimu su kito
mis organizacijomis ir pavie
niais asmenimis. Šiuo metu 
plačiai vystoma įgyvendinti 
sergančių ligonių lankymas, 
nesvarbu narys ar nenarys, 
namie ar ligoninėje, nes yra 
lietuvių, kurie neturi nei šei
mos nei giminių, bet gi jis 
turi jausmus ir yra lietuvis. 
Ir žinoma, apsilankęs jam 
priduodi geresnę savijautą, 
pasitikėjimą, o tuo pačiu stip
rybės greičiau pasveikti. Jau 
gražus paprotys tarp narių 
įsivyravo, tai gimimo ar su
tuoktuvių proga nors maža 
dovanėle apdovanoti.

Labai džiugu jau ne iš vie
no užgirsti tokį pasakymą, 
kad jei šiuo metu su SLA

Lietuva Yra Jau Ilgesnius Svetimos Valdžios 
Laikotarpius Pergyvenusi, Pergyvens ir Šitą

Tuo metu, kai tautinėse 
konferencijose (pvz. Genevo- 
je) Pabaltijo kraštų klausi
mas apeinamas tylomis, Lie
tuvos žmonės ir viso pasaulio 
lietuviai su skausmu širdyje 
prisimena 1944 metų gegužės- 
birželio-liepos mėnesius, kada 
sovietinė kariuomenė antru- 
kart artinosi Lietuvos sienai, 
ją peržengė ir tuo pradėjo 
antrosios bolševikinės okupa
cijos laikotarpį.

Tai antrai okupacijai šie
met, šiais mėnesiais, suėjo 15 
metų — ir nė šiandien dar jos 
galo nematyti. į

Nuo siaubingų masinių trė
mimų 1941 metais birželio 
mėnesio šiemet suėjo net 
jau 18 metų. Tų ir sekančių 
trėmimų gyvi likę tautiečiai 
tik pastarais keliais metais, 
po didelių vargų, galėjo di
desniais skaičiais grįžti iš Si
biro. Bet dar daug jų ten li
ko.

Ne tik kitų tautų tarpe, 
bet ir musuose butą balsų, ar 
verta po tiek laiko pasauliui 
tuos trėmimus priminti, seną
sias žaizdas atnaujinti? Ne, 
ne dėl to trėmimai primena
mi, kad butų paliestos seno
sios žaizdos, bet dėl to, kad 
pasaulis žinotų — ir nuolat 
butų primintas — jog lietu
vių tauta niekad nesutiks su 
savo krašto pajungimu Mas
kvos valiai.

Jokia pasaulio jėga' nesu
gebės lietuviams ir kitoms 
Pabaltijo tautoms sutrukdyti 
siekti laisvės ir valstybinės 
nepriklausomybės atstatymo. 
Kas suteikiama atsilikusioms 
Azijos ir Afrikos tautelėms, 
nepriklausomybės net niekad 
neturėjusioms, negali būti 
draudžiama trims europinės 
kultūros tautoms, kurios vi
sam pasauliui yra įrodžiusios, 
kad moka savistoviai gyven
ti.

Ir dėlto, patinka kam ar 

kuopa reiktų skirtis vargiai 
ar galėčiau.

Tad, kurie dar nesate kuo
pos nariais, paskubėkite į ją 
įstoti. Niagariečiai prašomi 
kreiptis pas žemiau išvardin
tus organizatorius:

1. Zigmas Piliponis, 321 
Queenston Road, St. Catha
rines, Ontario, tel. MU 2-9154.

2. Juozas šarapnickas, 56 
Concord Avė., St. Catharines, 
Ontario, tel. MU 2-9444.

3. Petras Polgriinas, 172 
Boyle Rd., St. Catharines, On
tario, tel. MU 2-9994.

Jie jums broliškai padės ir 
suteiks smulkesnių informa
cijų ir patars, kuris skyrius 
yra naudingesnis bei piges
nis apsidrausti. Įstodamas į 
SLA 278 kuopą jausies kaip 
vienoje šeimoje. Paskubėkit 
prisidėti, kuo anksčiau tuo 
geriau ir pigiau kainuoja. Ne
laukime kol ateis reikalas ir 
bėda, apsirūpinkime jau da
bar iš anksto nuo visokių ne
tikėtumų.

Broliškai laukiame.
Kuopos narį musų brolį 

Liudą Puslį su Elze Pretkie- 
ne š. m. rugpiučio 8 dieną su- 
k u r u s i u s lietuvišką židinį 
kuopos vardu sveikinu ir lin
kiu saulėto ir laimingo gyve
nimo. P. P.,

SLA 278 kuopos 
finansų sekretorius.

nepatinka, nenustosime pa
sauliui priminti savo skriau
das, reikalaudami jas atitai
syti.

Kai dėl laiko masto, tai 
pravartu prisiminti, kad 1940 
metų birželio mėnesį, prasidė
jus pirmajai sovietų okupaci
jai, vargu ar kas nors Lietu
voje buvo linkęs tikėti, kad 
to/ji okupacija jau už vienų 
metų pasibaigs. Ir vis tik pa
sibaigė, kad ir naujos, hitleri
nės okupacijos pradž’a. O 
1944 metų vasarą vėl retas 
kas galėjo tikėti, kad antroji 
sovietinė okupacija tęsis tiek 
ilgai, net 15 motų. Istorijos 
raidą sunku iš anksto prama
tyti. Ir šiandien yra taip, kad 
gali apsirikti ir tie, kurie ti
kisi okupacijos greitos pabai
gos — ir tie, kurie to nesiti- 1 
ki. Svarbu, kad nesiliautume 
tikėję, jog Lietuva bus vėl 
laisva. 15 ar 20 metų okupa
cija (jei Lietuvos nelaisvės' 
pradžią skaityti nuo pirmųjų 
sovietinių įgulų įkurdinimo 
Lietuvoje 1939 metais) — 
tautos gyvenime nėra kažin 
koks ilgas laiko tarpas. Lie
tuva yra jau ilgesnius sveti
mos valdžios laikotarpius gy
va pergyvenusi, pergyvens 
gyva ir šitą okupaciją. E.

Lietuvoj Mirė Žurn. 
Jurgis Šaltenis- 

Daubaras

Elta praneša, kad Lietuvo
je mirė žurnalistas Jurgis Šal- 
tenis-Daubaras, sulaukęs 48 
metus amžiaus. Dar prieš ka
rą bendradarbiavo spaudoje, 
ypač teatro reikalais. Ilgus 
metus buvo Šiaulių, vėliau 
Klaipėdos teatro sekretorium, 
ir šiaip dalyvavo teatrų gy
venime. Po (karo kurį laiką 
dirbęs Ukmergės rajoninio 
laikraščio redakcijoje, vėliau 
atsikėlė į Vilnių, kur ligi mir-

Pirmaujantis Šią Vasarą Lietuvių 
Visuomenės Subuvimas

SLA Jaunuolių Komisijos ir SLA 5-to Apskričio 
Išvyka Lindbergh, Parke, New Jersey

Čia yra jau paskutinis priminimas apie jau seniai 
rengiamų Susivienijimo jaunimo pastangomis plačio
sios lietuviškos visuomenes subuvimų, kuris atitinkamai 
sezono reikalavimams įvyksta gamtoje, gražiame Lind
bergh Parke, N. J.

Išvykoje (apie jų plačiau prašome skaityti atskira
me pagarsinime) Jus sutiksit daugumų New Yorko ir 
artimų sričių visuomenes veikėjų, kurių gal ilgesnį lai
kų nematėt, atvykdami į šį piknikų, Jus paremsi t gra
žias jaunimo pastangas praktiškai įsijungti į lietuviš
kų visuomeninį darbų, o tuo pačiu metu turėsit išskir
tinai didelį malonumų pabūti gamtoje.

Jaunimas kviečia visus pasinaudoti šia puikia proga
Ne iš pareigos, bet dėl malonumo visi važiuoja į šių 

jaunimo išvykų. Susivienijimo veikėjai, pradedant arti 
gyvenančiais Pildomosios Tarybos nariais, pažadėjo 
būti dauguma šiame išvažiavime. Visi laukiami, visi 
bus maloniai priimami.

Čia dedame kelrodį, kaip nuvažiuoti į pikniko vie
ta, o taip pat siūlome pasinaudoti autobusu, kuris visus 
norinčius nuveš į pikniką. Važiuokit, nesigailėsit ir 
rasit jaukią lietuvišką aplinką.

Scilėm keliu j SLA jaunimo pikniką:

■v •

I KELIAS

Nuo George Washington tilto važiuoti Route 4 (apie 9.5 
mylias), paskui dešinėn į Route 208, ir ja važiuoti iki galo 
(3 mylias). Tada pasukti kairėn į Harriston Rd. ir pasiekus 
Linco’.n Avė. važiuoti dešinėn iki Diamond Bridgc Avė., kur 
pasukti kairėn. Važiuoti Diamond Bridge Avė. iki galo, ir pa
sukti dešinėn į Gofflc Rd. ir važiuoti iki pirmos šviesos, ten 
pasukti kairėn (Rca Avė.) ir važiuoti iki galo (Squaw Brook 
Rd.), pasukti dešinėn ir privažiavus Graham Avė. pasukti kai
rėn ir ja važiuoti iki galo (Sicomac Rd.) pasukus dešinėn į 
Sicomac Rd. rasite Lindbergh parką.

II KELIAS
Nuo Lincoln Tunnel važiuoti Route 3 (apie 12.5 mylias) 

iki Union Blvd. (Totovva) kur pasukus dešinėn važiuoti iki ga
lo (W. Broadwayį)1. Ten sukti į dešinę, o vėliau į kairę ir pate
kus į Belmont Ave.y važiuoti iki Sicomac Rd. Tada pasukti 
dešinėn ir važiuoti iki Lindbergh parko.

Autobusas nuo Piliečių Klubo (280 Union Avė. Brooklyn) 
išeina 12 vai. Kelione ten ir atgal $1.00 asmeniui.

ties ir gyveno, dirbdamas Lie
tuvos teatro draugijoje, važi
nėdamas su paskaitomis po 
rajonus. Pastaruoju metu 
bendradarbiavęs “Tėvynės 
Balse’’, kuriam paruošęs ei
lę s t r a i psnių-pasikalbėjimų 
su teatralais, menininkais, pa
sirašydamas pseudonimu A. 
Daubaras. Palaidotas Vilniu
je, Antakalnio kapinėse. Pa
liko dukterį studentę Gražiną 
ir sūnų Liudą, kuris šiemet 
baigia Vilniaus dešimtmetę 
muzikos mokyklą.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos .praneš mai)

Vilniuje atidaryta Čekoslo
vakijos dailės paroda. — Ro
doma apie 300 tapybos, skulp
tūros ir grafikos kurinių. — 

Netrukus Čekoslovakijoje į- 
vyks lietuvių dailės darbų pa
roda.

Pamidoriai iš Bulgarijos. — 
Kaip didelę naujieną Vilniaus 
radijas pranešė, kad į Lietu
vą atėjęs šaldytuvas su Bul
garijos pamidoriais, kurie bu
vę pardavinėjami Vilniuje, 
Kaune, Druskininkuose ir ki- 
tuose Lietuvos miestuose.

----- o------
Šilutėje įvyko jubiliejinė 

dainų šventė, į kurią susirin
ko apie 15,000 žmonių. Pro
gramą atliko 4,500 meno sa
viveiklininkų. Dalyvavo ir Til
žės saviveiklininkų grupė.

------o*—
Istorinė knygų, laikraščių 

ir žurnalų paroda buvo suruo
šta Panevėžyje. Buvo rodomi 
leidiniai, išspausdinti iki 1918 
metų.
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Rūpinkimės Gauti Naujų 
Narių 185 Kuopai

SLA 28 Kp. Susirinkimas

žiūrėti šio viešo skautų — 
musų jaunųjų sesių ir brolių, 
pasirodymo.

Stepas Paulauskas,
Skautų Tėvų 

Komisijų vardu.

TV’ARLY SUBSCRIPTION RATES 
In the United Statės-------- :
To Foreign Ountrtea —— I 

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

Tel. LAckavranna 4-5521)

$3.00
H.00 kuopos nariams ir 

kad musų kuopos 
susirinkimas bus 

Lietuvių Muzikos

tteBivlanijlmo kuopų akubųa pra* 
■tifonai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
•eidtina. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
■ura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite šono numeri

Vitaičio Penky Mėty 
Mirties Sukaktis

Rugsėjo 4 dieną sukako 
penki metai kai mirė Stasys 
E. Vitaitis, buvęs Tėvynės re
daktorius, 
kitų lietuviškų patriotinių or
ganizacijų energingas veikė
jas. Jis mirė 1954 metais sa
vo namuose nuo širdies smū
gio, sulaukęs 68 metus am
žiaus.

Susivienijimo ir

Kaip kiekvienam
žmogui
rius darbus, kad užsidirbti 
sau ir šeimai kasdieninį pra
gyvenimą, taip buvo Stasui 
E. Vitaičiui. Jis, kaip ir dau- 
delis kitų jaunu būdamas at
vyko į Jungtines Amerikos 
Valstybės laimės jieškoti, ap
sigyveno Pennsylvanijoj ir il
goką laiką dirbo anglių ka
syklose pelnydamas pragyve- 
mą. Bet būdamas pilnas ener
gijos ir rimtai žiūrėdamas į 
ateitį, pasitraukė iš anglių 
kasyklų ir pradėjo dirbti šlia- 
kio spaustuvėje kaipo raidžių 
rinkėjas. Pramokęs spaustu
vės darbo ir bostoniečiams 
sumanius leisti laikraštį Atei
tį, jis buvo pakviestas rei
kalų vedėju-administratorium, 
kur išdirbo keletą metų. Ka
ro metu Tėvynės spaustuvėje 
trūkstant darbininkų, 1917 
metų pabaigoje Vitaitis pasi
traukė iš reikalų vedėjo pa
reigų ir atvažiavo dirbti Tė
vynės spaustuvėn ir dirbo tą 
darbą iki 1920 metų pradžios

Lietuvai tapus nepriklauso
ma valstybe, tuometiniam Tė
vynės redaktoriui P. Purviui 
pasitraukus iš redaktoriaus 
pareigų ir su kariška misija 
išvykus Lietuvon, SLA Pildo
moji Taryba išrinko Vitaitį 
redaktorium iki seimui. 1920 
metais įvykęs seimas Bosto
ne, Vitaitį perrinko redakto
rium, po to kiekvienam seime 
jis buvo perrinktas iki 1938 
metų seimo, įvykusio Scran- 
ton, Pa.

darbo
prisieina dirbti įvai- 

kad

Eidamas SLA 135 kuopos 
finansų sekretoriaus ir sy
kiu organizatoriaus pareigas, 

j pranešu 
narėms,

I mėnesinis 
laikomas
Svetainėje, 2715 E. Alleghe- 
ny Avenue, rugsėjo 6 dieną, 
sekmadienį, 2 Valandą po pie
tų. Todėl narės ir nariai, ku
rių mokesčiai vasaros karščių 
metu yra užsivilkę, prašau su- 
surinkiman pribūti ir duokles 
apsimokėti.

Duokles apsimokėti nariams 
dar ne viskas, reikia taipgi 
visiems rūpintis gauti ir nau
jų narių musų kuopai prira
šyti. Turintiems noro na
riams ir narėms nėra sunkus 
ir vargingas darbas, kaip 
kad daugeliui jis gali atrody
ti naujus narius prirašant, 
tik reikia gerai įsisamoninti 
| Susivienijimą Lietuvių Amę- 
rikoje, kaipo broliškos pagal
bos organizacijos reikalus ir 
jos reikšmę, jos 74 metų gy
vavimo laikotarpį ir atsimin
ti kiek jis yra per tą laiką 
lietuviams išmokėjęs pomirti
nių, ligoje pašalpų, Lietuvos 
laisvinimo darbams paauko- 

| jęs, suteikęs pagalbą našlai
čiams ir našlėms, studentams 
ir kitiems lietuviškiems kul
tūriniams reikalams padėjo, 
Visus tuos gerus Susivieniji
mo atliktus darbus, laikui bė
gant tik išsami SLA istorija 
visa tai galės lietuviams nu
šviesti.

Mano 55 metų Amerikoje 
buvimas-gyvenimas ir 54 me
tų Amerikos lietuvių prigim
tas visuomeniškiems darbams 
įsipareigojimas, neduoda ir 
šiandien ramumo pasileisti 
“nuosmukin”, mano kalba, 
galiu sakyti, “nusmukimui” 
nuo to darbo. Tik netikėta li
ga ar galutina mirtis mane 
sulaikys nuo to. Nešiu visa
žinantis ir visagalis Vieš
pats, bet jaučiu savyje, kad 
ką aš padarau gero lietu
viams, aukodamas popierį 
jų reikalams, kuomi kitu pa
sitarnauju, arba prikalbimu 
ir prirašau prie SLA naują 
narį ar narę, man rodos kad 
aš tiems reikalams turiu il
gai gyventi. Ir ištikrųjų, be 
jokių turtų ir gyvenimo kom- 
fertų gyvenu.

Todėl ir jus lietuviai ir lie
tuvės, vėliausiai pribuvę į šį 
djdelių gėrybių verdantį puo- 
dą-kraštą, jei nenorite sutirp
ti ir ilgai gyventi, rašykitės 
į SLA, kuris padės jums il
giems metams lietuviais išsi
laikyti.

Z. Jankauskas, 
Finansų sekr. organiz.

SLA 23 kuopos mėnesinis 
susirinkimas šaukiamas rug
sėjo mėn. 6 dieną, 1-iną va
landą po pietų, Lietuvių Ve
teranų patalpose, 216 N. Ma- 
in Street.

Kuopos valdyba kviečia vi
sus savo kuopos narius skait
lingai dalyvauti susirinkime. 
Į praeitus kelis susirinkimus 
tik po kelis narius atėjo, tai 
nebuvo galima aptarti kuo
pos reikalus. Kuopos valdyba 
ir korespondentas jau ne kar
tą kvietė ir ragino per SLA 
organą Tėvynę kuopos narius 
dalyvauti susirinkimuose, bet 
tas nieko negalbėjo.

Per praeitus kelis mėnesius 
nebuvo pranešta organe Tė
vynėje kada 23 kuopos mėne
siniai susirinkimai įvyksta, 
tai gal nariai nežino kada su
sirinkimas įvyko. Kuopos ko
respondentas kaltina pats sa
ve už neparašymą ir nęragi- 
nimą narius skatilingiau da
lyvauti. Todėl į sekantį SLA 
23 kuopos susirinkimą, kuris 
įvyks rugsėjo 6 dieną, kuo
pos valdyba ir koresponden
tas kviečia visus kuopos na
rius dalyvauti, nes turime 
aptarimui svarbių reikalų.

Pabaigoje rugsėjo mėnesio 
įvyks SLA pirmosios apskri
ties suvažiavimas musų mie
ste, tad nariai kviečiami 
skaitlingiau dalyvauti sekan
čiam kuopos susirinkime virš 
minėtoj vietoj ir apkalbėti 
SLA pirmosios apskrities su
važiavimo reikalus.

Viktoras Visockis,
SLA 23 kuopos koresp.

Chicago, Illinois

Bus Graži SLA 134 Motery 
Kuopos Rudeninė Išvyka

SLA 134-ta moterų kuopa 
rengia rudedinę linksmą išvy- 
ską-pikniką sekmadienį, rug
sėjo 13-tą dieną, Leppos ar- 
žuoline, 8212 So. Kean Avė., 
arti Archer Avenue. 
12 valandą, pabaiga 
je.

Bus šokiams gera 
skanių užkandžių ir
ir šiaip visokių prašmatny
bių. Rengėjos ir kuopos val
dyba širdingai kviečia visus- 
visas atsilankyti ir linksmai 
drauge su kuopietėmis laiką 
praleisti. Rengėjos.

Pradžia 
sutemo-

muzika, 
gėrimų

South Boston, Mass.

Pittston, Pa.

SLA 7 KUOPOS
narių susirinkimas įvyks sek
madienį, rugsėjo 13 dieną, 
2-rą valandą po pietų, Lietu
vių Piliečių Klubo svetainėje. 
Prašomi visi kuopos nariai 
ateiti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti pilnai mokesčius, kad 
neliktumėt suspenduoti.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

Wilkes Barre, Pa.

SLA 115 KUOPOS 
poatostoginis pirmas narių 
susirinkimas šaukiamas rug
sėjo mėn. 13 dieną, 1:30 va
landą po pietų, Lenkų Vete
ranų svetainėje, 287 E. Mar- 
ket Street.

Susirinkimų nelaikant per 
vasaros karščius, yra daug 
svarbių reikalų aptarimui ir 
išsprendimui, todėl kuopos na
riai ir narės kviečiami būti
nai dalyvauti šiame susirin
kime ir aptarti susirinkusius 
reikalus. Taipgi apsimokėkite 
mėnesines mokestis, kad ne
liktumėt suspenduoti. Iki pa
simatymo susirinkime.

Adomas Miliauskas,
SLA 115 kuopos sekr. 

...................... .................... . , I

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Binghamton, N. Y. — Su
sivienijimo Rietuvių Ameri
koje 50 kuopa rengia pikni- 
ką-gegužinę šių metų rugsėjo 
mėn. 6 dieną, sekmadienį, An
tano Lėpos vasarvietėj, Conk- 
lin, N. Y. Pradžia pirmą va
landą po pietų. Rengėjai nuo
širdžiai kviečia savo kuopos 
narius ir visus vietinius ir 
apylinkėse gyvenančius lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti 
į šį Susivienijimo 50 kuopos 
pikniką-gegužinę ir po žaliuo
jančiais medžiais praleisti 
sekmadienio popietį.

Pasitraukęs iš Tėvynės jis 
tūlą laiką buvo Vienybės re
daktorium, o vėliau adminis
tratorium. Iš Vienybės sugrį
žo dirbti Susivienijimo rašti- 
nėn už kuklų atlyginimą, ir 
išdirbo iki mirties.

reikalus, beveik

Wilkes Barre,

Velionis Vitaitis dalyvau
davo kiekvienam Susivieniji
mo seime ir, kaipo prityręs 
veikėjas ir suprasdamas or
ganizacijos
kiekvienam seime sekretoria
vo, nes tam darbui kitą asme
nį buvo sunku surasti. Pasku
tiniam seime jis sekretoriavo 
1954 metais
Pa. Prieš seimą jis dažnai nu
siskųsdavo širdies negalavi
mu, tačiau į seimą važiavo ir 
jame atliko jam pavestas sek
retoriaus pareigas. Sugrįžęs 
iŠ seimo porą savaičių nepasi
rodė darbe, ilsėjosi namuose 
po sunkaus ir jaudinančio 
darbo seime. Po sugrįžimo

S

pirmiausia tvarkė seimo pro
tokolą, kad jį butų galima 
laiku paskelbti organe, bet 
šių žodžių rašytojui dažnai 
nusiskųsdavo širdies silpnu 
veikimu. Taip bedirbdamas 
iki rugsėjo mėnesio pradžiai, 
prieš Darbo Dieną jautėsi ge
rai, išeidamas iš darbo palin
kėjo smagiai praleisti Darbo 
Dieną, pareikšdamas, kad pa
simatysim antradienį, tačiau 
nelaboji mirtis neleido jam 
sulaukti Darbo Dienos ir iš
skyrė jį iš gyvųjų tarpo šeš
tadienio naktį.

Be redaktoriaus pareigų ir 
dalyvavimo seimuose, velionis 
Vitaitis tarnavo keliose pas
toviose komisijose, ilgiausiai 
Įstatų Komisijoje, kurioje bu
vo iki mirties. Jam pavestas 
bei apsiimtas pareigas jis 
stengėsi atlikti sąžiningai ir 
greitai.

SLA 48 KUOPOS
po .atostoginis narių susirin
kimas kviečiamas š. m. rug
sėjo mėn 16 dieną, 7 valan
dą vakare, Lietuvių Piliečių 
Draugijas Klubo patalpose, 
368 W. Broadway, So. Bosto
ne. Prašome visus narius da
lyvauti susirinkime ir, ypač 
susitvarkyti mokėjimų reika
lus. (Bus aptariama ir kiti 
svarbus kuopos reikalai.

Kuopos Valdyba.

Cicero, Illinois

Bns Įteikta VSliava

Cicero skautų Mindaugo 
draugovei, spalių mėn. 3 die
ną parapijos salėje, 1500 So. 
49-th Ct., 7 valandą vakare, 
bus įteikta vėliava, prie ku
rios įsigijimo ir SLA 301 kuo
pa medžiaginiai prisidėjo. Ta 
pat proga gaus Vėliavą ir se- 
eių Birutės draugovė ir aibi 
šios draugovės švęs 10 metų 
sukaktį.

Visi Čikagos ir apylinkių 
SLA nariai yra maloniai kvie
čiami tą vakarą pasidžiaugti 
lietuvišku atžalynu ir pasi- (

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Jaunuolių Komisijos 
rengiamas pirmas viešas pa
rengimas įvyks rugsėjo mėn. 
6 dieną, Lindbergh Parke, 
Sicomac Road, North Hale- 
don, N. J., netoli Patersono. 
Rengėjai kviečia visus šioje 
apylinkėje gyvuojančių Susi
vienijimo kuopų narius ir vi
sus geros valios lietuvius ir 
lietuvaites dalyvauti šiam pir
mam Jaunuolių Komisijos 
ruošiamam parengime ir link
smai laiką praleisti. Bus ge
ras orkestras šokiams ir įvai
ri programa.

—o—
Chicago, Illinois. — Susivie

nijimo Lietuvių Amerikoje 
134-tos moterų kuopos rengia
ma rudeninė linksma išvy- 
ka-piknikas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 13-tą dieną, Leppos 
aržuolinė, 8212 So. Kean Ave
nue, arti Archer Avenue, Pra
džia 12 valand dieną. Šokiams 
gros geras orkestras, bus ska
nių užkandžių, gėrimų ir kitų 
įvairenybių. Rengėjos kviečia 
Susivienijimo narius ir geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti išvykoje ir linksmai 
laiką praleisti.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje antrosios apskrities 
metinis išvažiavimas įvyks 
rugsėjo mėn. 20 dieną, Romu
vos Parke, Brockton, Mass. 
Bus ir programa, kurią atliks 
jaunimas. Apskrities valdyba 
prašo visų apskrities ribose 
gyvuojančių kuopų iš ankstu 
ruoštis metiniam išvažiavimui 
ir jame dalyvauti. Patenkin
kite apskrities valdybos pra
šymą ir rugsėjo 20 dieną da
lyvaukite išvažiavime.

Susivienijimo narių pareiga 
lankyti kuopų ir apskričių su
ruoštus parengimus ir ragin
ti savo draugus ir pažįstamus 
juos lankyti.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

t

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

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

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENE, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA
(Tęsinys)

nenoras taikytis, sugyventi su tėvais at
siranda irgi vėlesniam jaunuolių amžiu
je. Tas reikalauja iš tėvų didelio paty
rimo auklėjimo srityje ir tinkamo elge
sio. Kuomet nerviniai vaiko reiškiniai 
praeina, jis vėl jiėško tėvų meilės ir glo
bos.

Baime
Sveikas kūdikis pajautęs išgąstį, 

baimę, pasitiki motina ir nepergvvena 
sunkiai, nes jis jaučia, kad ji globoja ir 
padeda jam. Nervingas vaikas pergyve
na baimės jausmų dėl įvairių įvykių ir 
savo fantazijoje įsivaizduotų pavojų. Jo 
baimė yra pastovi, ar dažnai kartojasi. 
Mažas vaikas bijo miegoti tamsiam kam
baryje vienas. Jis verkia ir šaukiasi tė
vus. Jam atrodo, kad pastarieji jį ap
leido. Kiek didesnis bijo įeiti į tamsų 
kambarį, ar užmigti tamsoje, nes jis ti
kisi nelauktai pamatyti kuriam nors 
kampe piktų šunį, vilkų, meškų, kas iš
šaukia jo didelę baimę. Kitam vaizduo
jasi senis su maišu, atėjęs jį pagriebti 
nuo tėvų. Pasitaiko, kad vaikas kalba
si su išsivaizduotu seniu* ir jo prašo, kad 
palikti jį tėvams. Neretai tokios baimės 
priežastim yra pati motina, kuri sųmo- 
ningai vaikų gųsdina, sakydama: “Ne
gero vaiko man nereikia, atiduosiu se
niui, kad jis išneštų ir pamestų gatvėje 
ar miške”.

Nervingas vaikas, išsigandęs, per
gyvenęs kokį nelaimingų atsitikimų, il
gai to neužmiršta. Pav. paslydęs vonio
je ir užsigavęs, nebesi duoda maudomas, 
dreba pamatęs vonių. Daiktas, kurį jis 
matė laike savo emociniai stiprio pergy
venimo, primena jį vėl ir gali iššaukti 
emocinį priepuolį. I. M. Josselyn M. D. 
savo knygoje “Happy Child” aprašo 3 
metų mergaitę, išvežtų be motinos išky- 
lan (į piknikų) netoli vandens kritulio. 
Motina negalėjo būti kartu, nes ji buvo 
paguldyta ligoninėn gimdymui. Pra
džioje mergaitė žaidė linksmai, bet kai 
ši staigiai prisiminė savo motinų, smar
kiai susijaudino, kad ji apleido jų ir pa
reikalavo, kad. tuojau ji butų grųžinta 
į namus. Nuo to laiko mergaitė gaudavo 
baimės priepuolį, pamačius srovenantį 
vandenį, ar užgirdus vandens čiurleni
mų.

Ramus, dažnus tėvų pasikalbėjimas 
su bijančiu vaiku gali padėti sumažinti 
baimę, įtikinti, kad jo baimė yra nere
ali, o tik jo vaizduotėje sukurta.

SOCIALINIAI VAIKO IŠKRY
PIMAI (PAKRYKIMAS)

Palinkimas Meluoti
Jaunas vaikas su turtinga vaizduo

te kuria įvairius vaizdus, pergyvenimus 
ir tiki jiems. Jie gyvena savo fantazijo
je. Toks pasakoja tėvams, draugams į- 
vairius įvykius, kurių visai nebuvo, bet 
jis matė tai savo fantazijoje. Tas nęra 
melas. Paaugęs atskiria savo fantazijų 
nuo tikrovės, bet pasakoja neteisybę, 
nors žino, kad jis visų tai meluoja. Būna 
tam įvairių priežasčių. Jis nori atkreip
ti kitų dėmesį į save, užimponuoti drau- ' 
gus ir net iš baimės meluoja, bijodamas 
prisipažinti, kad nebūtų už tai nubaus
tas. Jeigu tėvai ar kiti pažįstami meluo
ja, tai vaikas imituoja juos. Būna, kad 
vaikas meluoja, kad apkaltinus tėvų fa
voritą. Tą jis padaro iš pavydo ar pyk
čio. Tėvai turi vengti perdaug vaikų 
klausinėti, ypač apie tai, kų jis nenori 
kalbėti ir kai jie žino, kad vaikas aiškiai 
meluoja. Tėvų yra didelė klaida, jeigu 
jie baudžia vaikų už melavimų arba už
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tai, kad vaikas neprisipažįsta melavęs. 
Tai}) pat yra klaidinga bausti už patį 
prisipažinimo faktų apkaltinant, kad 
toks vistiek yra nusikaltęs ir padaręs 
klaidingų elgesį. Jeigu vaikas padarė 
kų nors uždrausto; ar negero, jie neturi 
klausti ir nemeluoti, kad jie nežino, nes 
tokiu budu jį įpratina meluoti.

Svetimų Daiktu Pasisavinimas
Kūdikis neturi nuosavybės suprati

mo. Tik apie antrus metus jis pradeda 
suprasti,- kad negalima atimti žaisliuko 
nuo kito vaiko, nes jis padaro jį nelai
mingu. Tėvai turi vystyti vaiko supra
timų apie .nuosavybę ir aiškinti, kad sve
timų daiktų nereikia imti. Vaikas to 
vengia norėdamas patikti tėvams, nenu
stoti jų meilės. Bet yra vaikų, kurių no
ras turėti pamatytų daiktų, žaislų yra 
toks stiprus, kad jis slaptai jį paima 
nuo kito vaiko ar iš žaislų krautuvės. 
Jeigu tas kartojasi, jis išmoksta dar ge
riau paslėpti nuo tėvų. Jis nepergyve- 
na, kad vogė ir slėpė, bet kad tėvai ati
dengė jo elgesį. Tėvai turi reikalauti, 
kad jis grųžintų jų akyvaizdoje tam, 
.nuo ko daiktų paėmė. Ta priemonė daž
nai padeda. Tačiau kitas vaikas pergy
vena savo gėdų, nužeminimų ir pyktį 
paslepia, bet tas prasiveržia vėliau. Kiti 
vaikai j ieško nuotikių, pav. vaisių raš
kymas svetimam sode. Jie giriasi drau
gams savo drąsumu ir apsukrumu. Tė
vai turi tokius atvejus išaiškinti vai
kams, kodėl tas neleistina ir stengtis 
jiems surasti kitokių, bet leistinų nuoti
kių.

greit 
tikras

tikslu

su- 
bė-

ne-
priežasčių, surištų 

pergyvenimais: 
bausmės, ar nori

B ė girnas iš N am ų
Jaunas vaikas, kuris įdomaujasi ap

linka, nori tyrinėti, jų pažinti, išeina iš 
namų jieškodamas ką nors naujo, įdo
maus. Deja toks greit pasimeta, nebesu
geba surasti kelio atgal į namus. Kitas, 
kiek vyresnis išvyksta pas draugų apie 
tai nepasisakęs tėvams. Jis išeina norė
damas pakeisti aplinkų, pajausti laisvę, 
savistovumų. Pasiilgęs tėvų 
grįžta į namus. Tas irgi nėra 
girnas.

Vaikas bėga iš namų su 
begrįžti dėl įvairių
su sunkiais omociniais 
nepak ei i a .su varžymo, 
savo bėgimu, atkeršyti tėvams ir tuom 
juos nubausti. Neretai iš namų pabėga 
dėl to, kad jaučiasi apleistas, tėvų .nemy
limas. Išsiskyrusios šeimos vaikas bėga 
tėvų jieškoti, arba kitas sužinojęs, kad 
jis netikras tėvų vaikas, o tik išaugin
tas, mėgina jieškoti .savo tėvų. Daug 
reiškia kitų bėgančių vaikų pavyzdis, 
skelbimas jų spaudoje ir noras juos imi
tuoti. Bėgimas gali būti sunki proble
ma, jeigu vaiko fantazija yra stipresnė 
už realybę, prie kurios jis neprisitaiko. 
Jeigu tik bėgimas kartojasi, turi būti iš
tirtas jo psichinis stovis. Panašus į bė
gimų iš namų yra bėgimas iš mokyklos 
žaidimo tikslu. Namažai rimto rūpesčio 
sudaro vaikas, kuris nors* ir sėdi savo 
suole, bet gyvena fantazijoje, negirdi, 
nemato realios aplinkos. Toks pastovus 
stovis rodo jo nervų sistemos stiprų pa
krikimų.

(Galas)
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DR. V. TERCMONAS

NAUJOS KNYGOS APŽVALGA
Justinas Tumėnas, Jubilie

jinis leidinys. Redagavo ir iš
leido Dr. Vanda Tumėnienė, 
V. D. Universiteto profesorė, 
Chicako, 1959.

Dr. Vanda Tumėnienė, kuri 
jau keli mėnesiai rašo “Tėvy
nes” Sveikatos skyriuje, ne
seniai išleido šią jubiliejinę 
knygą savo vyro Justino Tu
mėno atminčiai pagerbti, su
ėjus 50 metų nuo jo kūrybi
nio darbo pradžios.

J. Tumėnas buvo Lietuvos 
rašytojas-poetas, filosofas ir 
pedagogas. Jis gimė 1881 m. 
sausio 16 d. Dusetų vai., Za
rasų apskrity, o mirė 1946 m. 
Pietų Vokietijoj kaipo karo 
tremtinis. Kultūringos auk
štaičių šeimos vaikas, jis mo
kinosi Palangos progimnazi
joj, toliau Liepąjaus gimnazi
joj. Ten baigęs 4 klases nesu
tiko eiti kunigų seminarijon 
ir todėl neteko giminių para
mos ir negalėjo tęsti gimna
zijoj mokslą. Toliau pats ruo
šėsi iš gimnazijos kurso, už
darbiaudamas pamokom. Jis 
išlaikė egzaminus už 8 kla
ses, gavo brandos atestatą ir 
įstojo į Maskvos universitetą, 
kur studijavo graikų ir loty
nų kalbas, filosofiją ir litera
tūrą, ypač jam patiko Vaka
rų Europos literatūra. J. Tu
mėnas mėgo keliauti po Lie
tuvą, gerai pažino savo kraš
tą, dalyvavo 1905 m. lietuvių 
revoliuciniam sąjūdy ir jį 
pralaimėjus turėjo bėgt į už
sienį nuo rusų valdžios kerš
to. Jis tęsė aukštąjį mokslą 
Šveicarijoj ir Prancuzįjoj, kur 
įgijo filosofijos daktaro laip
snį. Studijuodamas Šveicari
joj susipažino su Vanda Min- 
gailaite, savo busima žmona, 
kuri ten ėjo gydytojo mokslą 
ir 1912 m. jų pažintis ir drau
gystė baigėsi vedybom. Grį
žęs nepriklausomon Lietuvon 
J. Tumėnas įsteigė Kaune 
Brandos Kursus, kuriuose pa
greitintu tempu buvo galima 
išeiti gimnazijos mokslą. Mo
kinių skaičius nebuvo pasto
vus — maždaug apie 300. 
Veikė 8 klasės. Tie kursai at
liko naudingą darbą, juose 
per vienerius metus buvo ga
lima išeiti dviejų klasių kur
są. Juose galėjo mokytis val
dininkai ir kariškiai, nes pa
mokos buvo tik vakarais. Kur
sai veikė 13 metų, padarė 12 
laidų ir išdavė 400 brandos

pažymėjimų. Mokiniai, baigę 
kursus ir išlaikę egzaminus 
gaudavo brandos atestatą, 
kur davė teisę stoti į univer
sitetą ir ten įgyti aukštąjį 
mokslą. Kursus organizavo ir 
išlaikė savo lėšomis be val
džios paramos Justinas Tu
mėnas; jis buvo jų direkto
rius ir mokytojas. Išsipildė 
Justino Tumėno didi svajonė, 
kad jis padėjo pHėsti Lietuvoj 
mokslą ir kultūrą. Iš baigu
sių jo kursus minėtini gen. 
Stasys Raštikis, redaxtorius 
Jonas Kardelis ir daug kitų, 
kurie vėliau užėmė aukštas 
vietas arba pasižymėjo kultū
ros ir švietimo darbais.

Kaipo filosofas J. Tumėnas 
pagrindinai pažino savo mok
slo sritį ir panašiai, kaip Vy
dūnas, savo gabumus raudo
jo pažadint lietuvių tautą gi
lesniam protavimui bei tiesos 
pažinimui. Jis parašė Keletą 
filosofinių veikalų, iš kurių 
žymiausias yra “Tiesa-Vado- 
vė”; juose jis moko ir pata
ria, kaip kelti žmogaus ener
giją, lavint jo dvasines jėgas, 
tobulintis ir pasiekti laimin
gesnio gyvenimo. Jo filosofi
niai kuriniai galėtų turėt įta
kos musų jaunimo auklėji
mui. *

Kaipo rašytojas ir poetas 
Justinas Tumėnas parašė ir 
išleido nemažai kurinių; jų 
sąrašas ir trumpi pavyzdžiai 
yra duoti minėto j knygoj. Jo 
pezija, kaip rašo Danutė Na- 
rutaitė, pasižymi ne tik min
ties gilumu, bet ir stipriu 
gamtos pajautimu, jos įvai
rių prajovų įžvalgiu pastabu
mu ir originaliu atvaizdavi
mu. J. Tumėnas musų poezi- 
jon įnešė eilę prancūzų im
presionistinės mokyklos savi
tumų: vaizduoti greitai besi
kaitaliojančius aplinkos įspū
džius, šviesų ir garsų žaismą 
gamtąj, jieškot naujų žodžių 
tikslesniam išsireiškimui ir tt. 
J. Tumėno raštuos, teigia D. 
Narutaitė, yra nemažai savo
tiškų, kartais *labai įdomių, 
kartais — labiau dirbtinių ir 
neprigijančių terminų. Pasta
rieji, panašiai, kaip Vydūno 
raštuos, kartais neįgudusiam 
apsungina skaitymą.

Iš jo eilėraščių įdėtų jubi
liejinėj knygoj minėtini: Mei
lė, Tėvynė, Žmogus ir Paukš
telis:

“žmogus be laisvės ir 
paukštelis

Sugautas ilgisi narvely”.
Rusai—Gobšai:

Rusai—gobšai, ar 
jums neužtenka

Kas .praryt plačion 
gerklėn patenka?

Kad jums reikia 
geisti Lietuvos,

Musų žemės tiesiai 
taip mažos,

Kur be jūsų buvo 
taip laiminga,

Gėrio, grožio kupina 
gausinga!

Neverk Lietuvi!
Neverk, lietuvi, 

jieškoki tiesos!
įgausi veikdamas 

kietos drąsos.
Laimėsi kovą 

milžinų grumtynėj
Per taktą pajėgesnėj 

sutartinėj.
Sudie

Sudie sakau, lietuviai 
brangus žmonės,

Aš pasitraukiu 
iš tėvynės.

Dėliai tirono driskio 
nemalonės

Negausiu Lietuvoj 
nakvynės.

Sudie, melsvasis
Nemune srovingas,

Su Nerimi dukra 
prie šono.

Lai nesiterš vanduo 
gražiai spalvingas

Tavy nuo rusiško 
šėtono.

Ir paskutinis eilėraštis “No
riu grįžti į tėvynę”, kur J. 
Tumėnas pareiška norą grįž
ti į Lietuvą:

Pas pat Nemuno 
mėlynę

Mirti savo
laimės šalyje,

Kad lietuviška 
daina aidėtų

Ir kapams tautos 
žodžiu skambėtų,

Skaisčios gėlės 
žavios puoštų

Ir žaliais vainikais 
juostų

Lengvą žemę mielą 
ant manęs”.

Deja, šitas paskutinis po
eto troškimas būti palaido
tam gimtojoj žemėj neišsipil
dė. Nors jam mirus karas jau 
buvo baigtas, bet Lietuva li
ko atskirta geležine uždanga 
nuo Vakarų Europos ir jo 
palaikai ilsisi svetimoj žemėj.

Knyga apie Justiną Tumė
ną išleista gražiai, turi 176 
pusi, su atvaizdais. Pradžioj 
yra “Įžangos Žodis” lietuvių 
ir anglų kalba, parašytas 
Vandos Tumėnienės, toliau ei
na Stasio Raštikio: Mano mo
kytojas Dr. Justinas Tumė
nas; Danutės Narutaitės: 
“Justinas 'Tumėnas kūrėjas”, 
kur ji pabrėžia, jog J. Tumė
nas, kaip asmuo, pasižymėjo

dideliu širdies kilnumu, kuk
lumu ir tolerantingumu; jis 
niekuomet nėra buvęs mados 
filosofu ar poetu; savo kūry
binio darbo gilią vagą jis iš
varė kai kieno beveik nepa
stebėtas. Pirmoj knygos da
ly yra Dr. Vandos Tumėnie
nės vaizdžiai parašyta bio
grafija: “Filosofijos Dr. Jus
tino Tumėno gyvenimo met
menys”, antroj daly taip pat 
Dr. V. Tumėnienės: Justino 
Tumėno kūryba, kur duota jo 
raštų trumpa apžvalga; o tre
čioj daly: J. Tumėno eilėraš
čiai iš poezijos rinkinio, “Tau
toj ir pasauly”, kurie po jo 
mirties liko neatspausdinti.

Reikia pabrėžti, kad greta 
paminklo, kurį Dr. V. Tumė
nienė pastatė ant savo vyro 
kapo Vokietijoj, šita jubilieji
nė knyga, kuri nušviečia J. 
Tumėno gyvenimą ir kūrybą, 
yra jam antras paminklas gal 
dar svarbesnis už pirmąjį. Ši
ta knyga yra puikus įrody
mas kokie buvo gilus ir nuo
širdus dvasiniai ryšiai šei
moj, kurią sudarė Justinas ir 
Vanda Tumėnai.

Pastaba: Prof. Vanda Tu- 
mėnienė-Mingailaitė išleido ki
tą įdomią knygą “Mano atsi
minimai”, kur aprašytas jos 
gyvenimas ir darbai, kaip gy
dytojos ir vaikų ligų profeso
rės V. D. Universitete Kau
ne, kur ji daugiau 20 metų 
dėstė vaikų ligas busimiem 
Lietuvos gydytojam. Kas iš 
“Tėvynės” skaitytojų norėtų 
įsigyti vieną arba abi kny
gas, “Tėvynės’’ administraci
ja, tunbut, sutiktų patarpinin
kauti. Profesorės adresas:

Vanda Tumėnas, M. D.
7052 So. Maplewood Avė.

Chicago 29, Illinois

Lietuvoje hidrotechnikos ir 
melioracijos mokslinio tyrimo 
institutas pradėjo leisti naują 
periodinį leidinį-biuletenį tos 
srities klausimams gvildenti.

BOBUTES PELENAI

Gražus ir didingi vokiečių 
Alpių kalnai. Ant tų, iki pa
dangių, kylančių kalnų vir
šūnių žydi erelveisai, po ža
vingus slėnius vingiuojasi 
sraunus kalnų upeliai, kurių 
vanduo, nepaprastai skaidrus, 
o akmenėliai apvalus, lyg nu
tašyti.

Bet, gyvenimas šitam kraš
te skurdus. Nėra čia nei pra
monės, nei žemdirbystės. Sau
lė nors anksti užteka, bet vė
lai pasirodo iš už kalnų vir
šūnių ir anksti pasislepia. 
Ant plikų pakalnių nei sėja, 
nei pjauna, tik rudos ožkos, 
su skambučiais ant kaklo, 
ganosi ir mekena. Todėl ne
nuostabu, kad da seniai prieš 
karą, keletas Doblerio šeimos 
narių, iš Valderfo kaimelio, 
apleido savo kraštą ir išvyko 
į Ameriką, jieškoti laimės ir 
uždarbio. Su laiku, jie prasi
gyveno ir, karui pasibaigus, 
galėjo padėti likusiems Val- 
dorfe giminaičiams. Jie pra
dėjo siųsti maisto pakietus.

Dieve brangus, ko nebuvo 
tuose pakietuose!... Kavos, 
arbatos, cukraus, šokolado, 
buljono miltelių ir kitokių 
gerų dalykų. Doblėriams pa
kieto gavimas — tikroji šven
tė. Bet, štai, jau kuris laikas 
jie negauna nei pakieto, nei 
laiško. Rūpinasi Doblieriai, 
vaikščiojja į paštą, teiraujasi, 
bet viskas veltui, pakieto nė
ra.

Galų gale, vieną dieną atė
jo seniai lauktas siuntinys. 
Viskas gražiai supakuota, 
kiekviena dėžutė turi užrašą, 
tik viena skardinukė be nie
ko. Ją atidarę, Dobleriai pa
matė pilkus miltelius. Kas gi 
čia galėtų būti? Apžiurėjo iš 
visų pusių, apuostė, paragavo 
ir nutarė, kad čia nieko kito 
negali būti, kaip buljono mil
teliai. Tiesa, truputį kitokie, 
negu paprastai, bet gal d a

geresni. Įdėjo šaukščiuką į 
sriubą ir, tikrai, gavosi geres
nis skonis. Dobleriai taupiai 
miltelius vartojo ir jų užteko 
beveik porai savaičių.

Jau pakietas buvo sudoro
tas, kaip atėjo pavėluotas lai
škas.

~ “Brangus giminaičiai, 
rašo amerikonai, siunčiame 
jums šventėms pakietą, lin
kime viso gero, sveikatos ir 
laimės. Skaudančia širdimi 
turime jums pranešti liūdną 
naujieną: musų brangioji bo
butė prieš šventes mirė. Jos 
paskutinis noras buvo, kad 
jos pelenai gulėtų mielajam 
Valdorfe1. Kam gi ne brangus 
gimtasis kraštas ? Pildydami 
jos valią, siunčiame jos pele
nus metalinėj dėžutėj, kurią 
rasite čia pat, prie dėžės su 
arbata. Prašome, palaidokit 
su atitinkama pagarba, o iš
laidas mes apmokesim”.

Jūsų Fricas ir Erna.
Dabar Dobleriai suprato 

kokius buljono miltelius jie 
dė|jo į sriubą!... Buvo jau per- 
vėlu ruošti laidotuves, nes 
miltelių nebuvo.

Šiaip ar taip, bobutė liko 
Vokietijoj.

Sofija Ambrazevičienė.

Pittsburgh, Pa.

Panelė Rita Spingytė 
Laimėjo Kontestą

Kadangi vietinė anglų spau
da plačiai rašė apie panelę 
Ritą Spingytę ir jos tėvus, 
kartu su aprašymais įdėjo nuo
traukas, kaipo naujakurių ir 
jų dukrelės gabumus moksle, 
tai aš irgi nors trumpai noriu 
paminėti apie Ritą Spingytę ir 
jos tėvus. P-lė Spingytė šiais 
metais aukštesnėj mokykloj 
Sacret High School iš dau
giau tūkstančio kandidačių 
konteste laimėjo pirmą vietą 
ir buvo apdovanota Amerikos 
Legijono už parašymą straips

nio: “Piliečiai balsuokite”.
Rita Spingytė yra 18 metų 
amžiaus, gyvena kartu su tė
vais 701 Summerlea Street, 
Shadyside, Pa.

Spingytė į Jungtines Ame
rikos Valstybes atvyko 1951 
metais ir dabar ji ir jos tė
vai yra šios šalies piliečiais.

Antrojo pasaulinio karo 
metu 1941 metais, kada So
vietų Sąjungos kariuomenė 
įžygiavo į Lietuvą, Spingiai 
pasitraukė iš Lietuvos ir pa
teko į Vokietiją. P-nas Spin- 
gys yra baigęs kolegiją, fa
šistų priešas, keturius metus 
išbuvo nacių kontentracijos 
stovykloje. Jo žmona buvo 
verčiama dirbti kariškų ginklų 
dirbtuvėje. Rita Spingytė tuo 
laiku buvo maža mergaitė, ji 
buvo pasiųsta į vokiečių vai
kų prieglaudą. “ Mes buvome 
.perskirti septynis metus ir 
vieni nežinojom kur randasi 
ti”, sako ponia Spingys. Tai 
netikėtas atsitikimas, kad mes 
vėl visi esame vienoj vietoj po 
karo audrų.

Taip, po visų vargų ir slun
kių pergyvenimų ponai Spin- 
giai gyvena kartu ir gerai į- 
sikurę, jaučiasi laimingi, o 
Rita Spingytė, būdama gabi 
moksle, garsina lietuvių var
dą tarp kitataučių, už ką ji 
verta pagarbos ir padėkos. 
Mažai iš vėliausiu laiku atvy
kusių lietuvaičių tokių gabių 
yra.

Taipgi reikia pažymėti, kad 
ši gabioji moksle lietuvaitė 
yra Susivienijimo narė, nes ji 
supranta apdraudos svarbą ir 
prigulėjimą prie didžiausios 
lietuviškos apdraudos ir pa
šalpos organizacijos naudingu
mą.

Ne tik Susivienijimui yra di
delė garbė savo narių tarpe 
turėti tokią gabią lietuvaitę, 
bet ja gali didžiuotis vietiniai 
Pittsburgho lietuviai.

Koresp.

ANTRASIS LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei malonu pranešti 

kad jai pasisekė sudaryti sąlygas patenkinti visuomenės pa
geidavimui siųsti didesnius standartinius siuntinius, ir tam 
reikalui ji paskyrė 50,000 jardų EKSPORTINES RŪŠIES 
VILNONIŲ MEDŽIAGŲ labai dailiais dvigubais ruoželiais ir 
lygių šitokių naujų ir ypač patrauklių spalvų: melsvos, tam
siai rusvos ir pilkšvos. -Visos tos medžiagos turi įrašus 
“Made in England.”

Nuo 1959 m. rugpiučio 1 d. mes siūlome tas medžiagas 
sudarinėti šitokiems keturiems papildomiems standartiniams 
siuntiniams:

Pareikalavusiems NEMOKAMAI siusime savo NAUJŲJŲ 
EKSPORTINES RŪŠIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ pavyz
džius, 30 skirtingų standartinių siuntinių kainoraštį (siuntinius 
sudaro kostiumų ir paltų medžiagos, pamušalas, batai, megs- 
tiniai ir kt.) ir naują lietuvių kalba išspausdintąjį bendrinį 
katalogą, kuriame aptarta:

1. Apie 600 rūšių įvairių angliškų medžiagų;
2. Didelis pasirinkimas gatavų draubužių moterims, vy

rams ir vaikams;
3. Įvairių rūšių odos;
4. Gatava valynė;
5. Laikrodžiai;
6 Foto aparatai;
7. HOHJNER akordeonai—20 skirtingų modelių, kurių 

kainos įvairuoja pradedant nuo $39.00;
8. SINGER siuvamosios mašinos, rankinės ir kojinės;
9. AUTO-KNITTER—vienintelė mezgimo mašina, kuri 

yra pritaikyta visų rūšių siūlams, ĮSKAITANT IR NAMIE 
VERPTUOSIUS;

10. OLYMPIA rašomosios mašinėlės šių kalbų raidynu: 
lietuvių, latvių, estų, rusų, ukrainiečių, vokiečių ir anglų;

11. Vaistai, gaminti Anglijoje, J. A. V., Vokietijoje, Šve
dijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje ir TSRS.

Mūsiškis medicinos skyrius įvykdo užsakymus pagal bet 
kuria kalba surašytus ir iš Lietuvos atsiųstus receptus.

MES GARANTUOJAME, kad:
1. Pasiųstasis siuntinys, bus gautas.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžinsime pinigus arba ne

mokamai pasiųsime kitą siuntinį.
3. Visi mokesčiai bus apmokėta čia, dėl to gavėjas Lietu

voje jau nebeturės nieko mokėti.
4. Prekės bus siunčiamos tik tokios, kokios užsakomos 

remiantis pavyzdžiais.
Musų kainos jau iš pat pradžių buvo PAČIOS PIGIAU

SIOS PASAULYJE, jos pigiausios ir lieka, dėl to siūlome 
visiems lietuviams, kurie iki šiol užsisakinėdavo siuntinius per 
kitas firmas, tuojau pat—•

(1) parašyti mums ir, VISAI NIEKUO NEĮSIPAREIGO- 
JANT, paprašyti NEMOKAMAI prisiųsti katalogą, pavyzdžių 
ir kitokių informacijų.

(2) palyginti musų kainas ir prekių rūšis prieš užsakant 
kur nors siuntinį.

TADA jus patys įsitikinsite, kad užsakydami per mus 
SUTAUPOTE NEMAŽA PINIGŲ.

Specialias nuolaidas taikome visoms labdaros ir šalpos 
organizacijoms.

Dėl smulkesnių informacijų prašom rašyti Lietuvių Pre
kybos Bendrovės vadovybei.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1A, Huut Street London, W. 11, Great Britain

Įį

DANGE CONTEST

Sicomac Road,
near Paterson,

Lithuanian Alliance Committee on Youth Activities 
Assisted by LAA Fifth District, is sponsoring 

k/

GRAND GET-TOGETHER

ICNIC
TO BE HELD

LINDBERGH
AT —
PARK

North Haledon, N. J.
N. J.

AT 1 P. M.

till 8 P. M.
Paul P. Dargis, Secretary Dr. M. J. 
Board. Attomey S. Bredes, Jr., and

SUNDAY, SEPTEMBER 6,1959
RAIN OR SHINE — ADDMISSION: 90 CENTS ONLY

An elaborate program has been arranged for your entertainment during 
the day and evening: BEAUTY CONTEST
DOOR PRIZES and SPECIAL ENTERTAINMENT for the GUESTS 
CHILDREN.
Choice of refreshments available.
DANCING UNDER THE STARS
Officials of the Alliance: President
Vinikas, member of LAA Executive
members of Committee on Youth Activities will bexpresent.
All members of local LAA Lodges in Nevv Jersey and Nevv York, their 
families and friends, are cordially invited to attend this first gathering 
of Lithuanians sponsored by LAA Committe on Youth Activities.

• .. ’ . a-c. 1L ...» .-1

1. Siuntinys Nr. 28:
1614 jardo NAUJOS EKSPORTINES RŪŠIES VILNO

NES MEDŽIAGOS, ruožuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar mo
teriškiems kostiumams.

Svoris 17 svarų. Kaina $59.00.
1

2. Siuntinys Nr. 29:
W jardo NAUJOS EKSPORTINES RŪŠIES VILNO

NES MEDŽIAGOS, ruožuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar mo
teriškiems kostiumams; 10 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svoris 21 svaras. Kaina $67.00.

3. Siuntinys Nr. 30:
321/2 jardų NAUJOS EKSPORTINES RŪŠIES VILNO

NES MEDŽIAGOS, ruožuotos ar lygios, 10 vyriškų ar mote
riškų kostiumų.

Svoris 34 svarai. Kaina $113.00.

4. Siuntinys Nr. 31:
321/2 jardų NAUJOS EKSPORTINES RŪŠIES 

NES MEDŽIAGOS, ruožuotos ar lygios, 10 vyriškų 
riškų kostiumų; 20 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svoris 42 svarai. Kaina $125.00.
Į šių siuntinių kainas įskaityti visi su pasiuntimu susiję 

mokesčiai.

VILNO- 
ar mote-

Mums malonu informuoti visus lietuvius, kad Lietuvių 
Prekybos Bendrovė, nepaisydama tai, jog NAUJŲ medžiagų 
rūšis yra žymiai aukštesnė ir kaina brangesnė, lietuvių gerui 
yra nusprendusi skirti tas medžiagas sudarinėti visiems tiems 
30 skirtingų standartinių siuntinių, nepakeliant jų kainos.

Musų standartinius siuntinius gali užsisakyti bet kas, vis 
tiek, ar jis butų Lietuvių Prekybos Bendrovės, ar kurios nors 
kitos firmoB klijentas.

Norėdami suteikti galimybę užsisakyti siuntinį ir tiems 
klijentams, kurie dėl ko nors nepajėgia tuojau tai padaryti tai, 
gavę $1.00 už bet kurį norimąjį standartinį siuntinį, galutinio 
užsakymo mes lauksime 3 mėnesius.



Amerikos Lietuvių Veikla Los Angeles Calif.

New York, New York

Linkėjimai iš Susivieniji
mo Vassarvietės

Atostogaudami Susivieniji
mo vasarvietėje, Atlantic Ci
ty, N. J., ponai Pakniai, pp. 
Jieva Trečiokienė, Ona Gudie
nė ir Bronė Macijauskien, pri
siuntė nuoširdžius linkėjimus 
redaktoriui.

Cleveland, Ohio

Dr. Kazio Karvelio
Pranešimas

Ateinantį šeštadienį, rugsė
jo mėn. 5 dieną, 1:00 valandą 
Lake Shore Country Club pa
talpose, 11405 Lake Shore 
Blvd. Dr. Kazys Karvelis da
rys viešą pranašimą: ‘Šalta
sis karas ir mes”. Pranešimo 
pasiklausyti ir jį padiskutuoti 
maloniai kviečiami visi Cleve
lando lietuviai. Įėjimas vi
siems laisvas.
Sandaros 18-tos kuopos 
banketas

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros 18 kuopa ren
gia šaunų banketą, kuriame 
dalyvaus ir visi Lietuvos Val
stiečių Liaudininkų Sąjungos 
suvažiavimo dalyviai. Banke
tas įvyks ateinantį šeštadie
nį, rugsėjo mėn. 5 dieną 
Lake Shore Country Club pa
talpose. Pradžia 8:00 valan
dą vakare.

Banketo meninę dalį išpil
dys solistė Juzė Krištolaitytė 
ir muzikas J. Švedas. Banke
to metu kalbės Lietuvos Kon
sulas Čikagoje Dr. Petras 
Daužvardis. Be to bus skani 
vakarienė ir šokiai.

Visi maloniai kviečiami ne
praleisti progos šiame banke
te dalyvauti.

Kvietimus į banketą iš ank
sto galima užsisakyti pas A.

o

dienraščio Naujienų pikniką, 
tartum į didžiuosius atlaidus 
kokie būdavo Lietuvoje.

Gabiosios šeimininkės, va
dovaujant Kazimierai Jakub- 
kienei, pribuvo į pikniką ank
stokai, (kad tinkamai ir pa
kankamai priruošus užkan
džių atsilankiusiai publikai, 
kad jai nereikėtų badauti, 
taipgi buvo užtektinai ivairių 
gėrimų troškulio numalšini
mui. Šokiams grojo geras or
kestras visokius šokius, tai 
jauni ir senesnio amžiaus, 
mylintieji šokti, galėjo tyra
me ore gerai išsimankštyti.

Turiningą ir momentui ati- 
tankamą kalbą pasakė vy
riausias dienraščio redakto
rius dr. P. Grigaitis. Jis savo 
kalboje pareiškė, kad Naujie
nos nuo pat jų pasirodymo 
1914 metų, gynė Lietuvos ir 
lietuvių tautos reikalus, taip
gi jis suabejojo apie naudin
gumą Chruščevo atvykimą 
Amerikon.

Buvo ir gerų dovanų laimė
jimui. Turintieji laimingus nu
merius, gavo vertingas - dova
nas.

Trumpai pasakius, šis dien
raščio Naujienų piknikas bu
vo gausus dalyviais ir visais 
atžvilgiais sėkmingas. Jame 
dalyvavę ilgai jo nepamirš.

Dalyvis.

dovanas laimė- 
Adams iš Need- 
2—J. Norbutas, 
Cambridge; 3—

Tradicinė Lietuvių Dienų 
gegužinė-piknikas įvyko Bu- 
ena Vista parke, Burbank 
mieste (Los Angeles dalis), 
Calif. Šiemet ji buvo gausiau 
lankoma, kaip pernai; Tai ta
rytum visos Kalifornijos lie
tuvių diena, kur susirinkę iš 
įvairių vietovių tiek senieji, 
tiek naujai atvykusieji lietu
viai su savo svečiais be pa
žiūrų ir įsitikinimų skirtumo 
stengiasi vienas su kitu susi
pažinti ar atnaujinti pažin
tis, pasimatyti ir smagiai pra
leisti laiką tarp savųjų atvi
roj gamtoj, pasiklausyti liet, 
muzikos ar dainų. O tokių 
gražių gegužinėms tinkamų 
dienų esti čia 350 iš 365.

Kai kurie sakėsi nematę

lietuvių net 7 metai, kiti kal
bėjo norį, kad bent jų vaikai 
geriau susipažintų su lietuvių 
kalba ir tėvų papročiais. Bu
vo net nelietuvių, palaikančių 
santykius su lietuviais ar tu
rinčių su jais reikalų. Geguži
nėje matai tautos veteraną 
prof. M. Biržišką, iš Floridos 
atvykusį dr. D. Jasaitį, ev. 
kun. dr. J. Pauparą, aukštųjų 
mokyklų dėstytojus dr. Almi
ną ir dr. Tumienę, dr. Pir. V. 
Raulinaitį, visą eilę inžinierių, 
verslininkų ir kt. sričių spe
cialistų, K. Lukšio ir kt. sve
čius iš Floridos ar Čikagos, 
Sacramento ir kitur. Vienas 
itin demino Dailutis K., dar 
prieš 2 metus tebegyvenusios 
Vilniuje, pasakojimai apie 
okupuotą tėvynę ir jos sosti
nę, kitus — lietuvio filmų ak
toriaus Tautkaus, gavusio G.

Mayon pavardę, daugiausia 
vaidinančio policininko vaid
menis, apie Ųollywoodą, kur 
filmoj dirba ir jo sūnūs.

Po įvadinio LD leidėjo A. 
Skiriaus žodžio, sudarius ko
misiją iš L. Valiuko, J. Tini
mo ir A. Rauliukonio, prane
šėjas J. Kojelis paskelbė lai
mėjusių loterijoje pavardes. 
Biletėlius ištrauktė dar nemo
ką skaityti iš publikos du vai
kučiai, jaun. Domkus ir B. 
Danulytė. Iš viso buvo pas
kirtos 33 dovanos. Didžiau
sią
gal, arba $150.00 grynais — 
laimėjo St. Barnatavičius iš 
WĮorcesterio, 
aparatą — laikrodį, padova
notą L. A. mieste įsikūrusių 
ir atidariusių radijo ir tele
vizijos parduotuvę P. Dom- 
kaus ir Reivydo, L. A. gyv. 
O. Sabaliauskienė; lietuvio 
laikrodininko Manevo pado
vanotą laikrodį — kunigas J. 
Gaspariunas iš Wilkes Barre, 
Pa. Kitas 30 laimėtų dovanų 
sudarė LD leidėjo padovano
tos knygos (liet, ir angliš
kos) ir nemok, prenumera
tos.

kelionę lėktuvu ir at-

Mass.; radijo

F

Prie gegužinės paruošimo 
ypač daug prisidėjo A. Ski
riu, Karužų, Zaikių šeimos, 
E. Stirbienė, S. Leonavičienė, 
A. Vosylius ir kt.

LD bičiulių skaičius vis 
gausėja. Jos atlieka didelį 
darbą, informuodamos apie 
lietuvių gyvenimą ir tautiš
kai sąmonindamos ypač jau 
atitrūkstančius nuo gyvojo 
lietuvybės kamieno musų tau
tiečius ir svetimtaučius, ku
riuos supažindina su svar
biausiais laimėjimais visose, 
o ypač kultūrinio gyvenimo 
srityse. Rep.

T

South Boston, Mass.

So. Bostono biznieriam už do
vanotą gražią eilę vasarinių 
rūbų šių metų išrinktai gra
žuolei panelei Ritai Mickevi
čiūtei iš Pembroke. Dėkojam 
Ap. Rudauskui už nuvežimą 
ir parvežimą pikniko darbi- 

Į ninku.
Taipgi didelis ačiū ir laik

raščiam už talpinimą aprašy
mų apie viršminėtą pikniką. 
Ir ačiū p. Emilijai Rupliutei- 
McCormack, prokuroro Edw. 
J. McCormack, Jr. žmonelei 
už dovanas šokių kontestam.

Laimėjimo 
jo: 1—Helen 
ham, Mass.; 
4 Union St.,
G. Ablačinskas, 43 Pine Hol- 
low Road, Chelmsford; 4— 
Antanas Varnas, 7 Sterling 
St., Somerville; 5—DeLome, 

I 25 Rače St., Lowell; 6—L.
Mallett, 20 Osborne Street, 
Lynn.

Įžangos dovanas laimėjo: 
1-^0.033311; 
3—No.032621; 
5—No.033457; 
7—No.0323331.f

Šokių kontestus laimėjo: 
“Mamės ir Papės” polką lai
mėjo Irena Folkienė su Apo
linaru Rudausku iš So. Bos
tono; “Jaunimo polką” — Ro
mualda Blauzdžiunaitė iš Dor- 
chesterio su Romualda Pauk
štys iš S. B.; 
tą
/Lithuania of 
Andrunas iš 
Frank Fazzini iš So. Bostono. 
Tango laimėjo Aldona Žibins- 
kaitė ir Merkulis Stolia iš So. 
Bostono.
Steponas ir Valentina Minkai.

2—No.033312;
4—No.033343;
6—No.033315;

buvusi

Musų Nuoširdi Padėka

Valcaus kontes- 
gražuolė “Miss 
N. E.” Irena 
Hyde Park su

Gargasą, telf.: LI 1-3839, 
taip pat ir prie įėjimo.

Rengėjai.

Chicago, Illinois

Dienraščio Naujienų Piknikas 
Buvo Sėkmingas

( Sekmadienį, rugpiučio mė
nesio 9 dieną Bučo Sode įvy
kęs piknikas populiaraus vie
tinio dienraščio Naujienų 
sutraukė daug žmonių, ne tik 
čikagiečių, bet ir iš tolimes
nių vietovių, kaip Rockfordas 
ir kt Oras tą dieną irgi bu
vo gražus, kuris kiekvieną vi
liojo į miškus, piknikus ir ki
tas vietas, tai visi traukė į

Steponas ir Valentina Min
ką, dėkoja visiem atsilankiu
siems į jų vedamų Liet. Ra
dio Korp. seniausių lietuviškų 
radio programų Naujoj Ang
lijoj, Sidabrinių Sukaktuvių 
pikniką, įvykusį š. m. rugpiu- 

| čio 2 dieną Romuvos Parke, 
' Brocktone. Dėkojam visiem 

pikniko pagalbininkam už jų 
draugišką talką; visiem, ku
rie pardavinėjo ir pirko lai
mėjimo tikietus; busų organi
zatoriam, (Liet. Taut. Šokių 
šokėjam, vad. Onai Ivaškie- 
nei; Romui Šležui už filmavi
mą pikniko; Dėkojam gražuo
lės “Miss Silver Aniversary 
Lithuania of N. E.” kontes- 
tantėm ir gražuolės rinkėjam 
“judges” Rita Vellon iš Wor- 
cesterio, K. Namaksienei, B. 
Bartkevičiui iš Montello, Ed- 
mund J. Varkas iš Worceste- 
rio, ir Stettin, Bostono Wal- 
dorf restoranų superviser.

Dėkojam šen. i 
Powers, demokratų 
tui į Bostono miesto 
už jo puikią statulą,
tą gražuolei ir už atsilanky
mą į pikniką; taipgi dėkojam

John E. 
kandida- 
majorus 
dovano-

SLA Pagalbos Ranka

PUIKI PROGA, pasinaudo
jant Anglijos manųfakturistų 
išpardavimu iki lapkričio 15 
d., žymiai pigiau pasiųsti Lie
tuvon ar Sibiran kalėdinį 
siuntinį saviškiams. Už 3 
jardus I rūšies ULSTER žie
miniam paltui ir 3’/o jardo 
I rūšies FANCY elegantiš
kam kostiumui, betkokios 
spalvos, su muitu ir visom 
persiuntimo išlaidom—$59.50; 
arba už 3 jardus II rūšies 
angliškų vilnų “LIGHT VE- 
LOUR” paltui ir 3^ jardo 
“FANCY 2” kostiumui — 
$39.50.

Į abu siuntinius pridedama 
500 tabl. multivitaminų ir pa
sirinktinai : paltui ir 
mui pamušalai arba 
ros rūšies betkokios 
suknelei medžaga.

Užsakymus siųsti:
PUS, 3528 Sunset Blvd., Los 
Angeles 26, Calif.

(Skelbimas)

kositiu- 
31/- ge- 
spalvos

ANA-

Susivienijimo Jaunimas Kviečia!
SLA JAUNUOLIŲ KOMISIJA TALKININKAUJANT 

SLA PENKTAM APSKRIČIUI

1959 m. Rugsėjo-September 6 d., sekmadienį, ruošia
. t*

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo lietuvių Amerikoje 
Prezidentui Ir Iždininkui Pasirašyti

Rugpiučio 29, 1959 Mietais

Išmokėtos pomirtinės
IZIDORIUS TAMIUMNAS, 115 kp., VVilkes-Barre, Pa., 

gimęs rugsėjo 29, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė birželio 7, 1931 m. Mirė rugpiučio 15, 
1959 m. Velionio žmonai, Rožei Tamulinienei, 
pomirtinės išmokėta ________________________

JUOZAS KARČIAUSKAS, 118 kp., Curtis Bay, Md., 
gimęs gruodžio 25, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 5, 1910 m. Mirė rugpiučio 6, 1959 
m. Velionio žmonai, Onai Karčiauskas, pomirti
nės išmokėta __._____________________________

ANTANAS MOCKEVIČIUS, 198 kp., Akron, Ohio, gi
męs sausio 15, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė lapkričio 12, 1933 m. Mirė birželio 20, 
1959 m. Velionio seseriai, Katrinai Kandrat, po
mirtinės išmokėta __________ ______ ________

WALTER A. SKEARS, 342 kp., Easton, Pa., gimęs' 
lapkričio 16, 1915 m., Phillipsburg, N. J. Prie 
SLA prisirąšė gruodžo 1, 1936 m. Mirė liepos 
16, 1959 m. Velionio žmonai, Pollyanai Skears, 
pomirtinės išmokėta --------------- ■----------------—

ANNE ZEMNICKAS, 352 kp., Detroit, Mich., gimusi 
sausio 28, 1919 m., Detroit, Mich. Prie SLA pri
sirašė kovo 3,'1940 m. Mirė liepos 31, 1959 m. 
Velionės vyrui, William Zemnickui, Jr., pomirti
nės išmokėta --------- - ------------------- - -------

DOMININKAS PŪRAS, 360 kp., Milton, Mass., gimęs 
birželio 1, 1889 m., (Rumšiškiuose, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė /balandžio 1, 1937 m. Mirė va
sario 20, 1959 m. Joseph W. Casper, velionio 
Domininko Pūro turto administratoriui, pomirti
nės išmokėta ____ __________ _____ _________

692.00

150.00

600.00

500.00

300.00
t

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

Išmokėtos ligoje pašalpos
N. KAIRIS, 55 kp., Chicago, III., sirgo 11 savaičių
P. KAMARAUSKAS, 57 kp., Worcester, Mass., sirgo 5 savaites,--- 
A. R. KRIZAUSKAS, 57 kp, Worcester, Mass., sirgo 12 salvaičių __
M. BELAKUS, 77 kp., Rockford, III., sirgo 12 savaičių ...................
A. PETERS, 104 kp, Pittsburgh, Pa, sirgo 8 savaites -____ ------
J. SALATKAį, 147 kp, Girardville, Pa, sirgo 9 sav». 1 d. ____ ____
N. NAVICKAS, 299 kp, Rumford, Me, sirgo 2 savaites --------------
Jj. KRIVICKAS, 301 kp. Cicero, III, sirgo 12 savaičių .......................

_$2,542.00
$94,802.59

$69.00
22.50
55.13
74.50

168.00
58.00
13.50

111.75

Viso --------------- ----- - ---------- ta—
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

..._$572.38
-$16,913.05

I 
I 
f
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Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baliau

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

BALTRUNAS-BALTON 
Reikalu vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y 
NOTARY PURIJC

AL.

L1NDBERGH PARKE,
Sicomac Road, North Haledon, N. J., Netoli Paterson, N. J.

Pradžia 1 vai. p. p. Piknikas įvyks nežiūrint oro sąlygų.

Pikniko dalyvius linksmins geras orkestras. Piknike bus galima gauti 
įvairių valgių ir gėrimų. Taip pat bus įdomi ir įvairi programa: kontestiniai 
šokiai. SLA Penkto Apskrities gražuoles rinkimai, laimėjimai ir speciali 
programa vaikams.

Į piknikų pažadėjo atvykti SLA Prezidentas PAUL P. DARGIS. Sek
retorius Dr. M. J. VINIKAS, Iždo Globėjas £dv. S. BREDES, Jr., jų 
Ponios ir kiti žymus SLA ir visuomenės veikėjai.

Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę, visus SLA narius su artimai
siais ir draugais dalyvauti šiame linksmame jaunimo piknike.

i SLA JAUNUOLIŲ KOMISIJA.

SLA POILSIO NAMAS 
ATLANTIC CITY, N. J

NUO RUGSfiJO 15 DIENOS RUDENS SEZONO 
KAMBARIŲ KAINOS SUMAŽINTOS

į SLA name Jus rasit lietuvišką) aplinką. Atlantic 
j City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi- 
I linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 

sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
t ir sustiprinti savo sveikatą.

Vasaros sezono kainos:
I Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
| Dviem vienam kambaryje $5.00 parai
J Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Į Pridedama lova kambaryje $2.00.

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve- 
{ čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais, 
į Jurų maudynes prie pat namų.
j Užsakykim kambarius iš anksto laišku ar telefonu.
f Kreipkitės:

: SLA

128 S. Maine Avė., Atlantia City, N. J.
arta

"■ '■ J ;

LITHUANIAN ALLIANCE 0F AMERICA
(MJ7 W. 30th St, New York 1, N. Y. Tel. LA 4-5K2!)

$300.00

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

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

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 BlaisdelI Street

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
. 84-02 Jamaica Avė.

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dclyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrzinia 7-4499

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE Ii
Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laik

raštį ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį 

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” tur4 daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos^— 
550, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,
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NAUJIENOS

NAUJIENOS

Tel. 5-9370
i
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IŠĖJO NAUJA KNYGA |

AMERIKOS {DOMYBES
Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA: i
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties KJonis; 
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 h* 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaių gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys i 
be akių . . x x

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway

Kaina tik 75 centaL
šiuo adresu:

So. Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 

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

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739 South Habted Street. Chicago 8, IUukmi




