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i Ar Jungtinių Tautų Organizacija Galės 
Užtikrinti Taikų ir Saugumą

Po Politiniu Kovu New Yorke J. T. Atsidūrė Kryžkelėje: 
ar Pavyks Išlaikyti Autoritetą, Arba Pasiduoti Diktato- 
rinėm Komunistu Užmačiom

Trys blokai — vakarų demokratinių valstybių, neutraliųjų 
ir Maskvos

Jungtinės Tautos po antro pasaulinio karo susikūrė aiškiu 
tikslu — išlaikyti pasaulyje taiką ir užtikrinti saugumą. To
dėl jos pasidarė didžioji viltis ir paguoda mažesnėms tautoms. 
Sudėtų vilčių Jungtinės Tautos nesugebėjo pilnai pateisinti. 
Didžiosios valstybės, kurių militarinė jėga daugiausia nusve
ria, ypač tos didžiosios valstybės, kurios turėjo ir turi agresy- 
vinius užsimojimus, sukliudė Jungtinėms tautoms atlikti aktu
alius uždavinius, taip tikrai, kaip iš jų buvo laukiama ir tiki
masi.

Jungtinių Tautų organizacijos svarba
Bet neatsižvelgiant į tai, vis tik Jungtinių Tautų organizacijos 

įtaka buvo stipriai jaučiama, labiausia kritiškais momentais, 
kai galėdavo iškilti karinis konfliktas. Jeigu Vengrijos suki
limo metu, Jungtinės Tautos pasirodė visai bejėgės ir savo ge
rųjų norų nesugebėjo įgyvendinti, tai kitais atvejais jų auto
ritetas pasirodė stiprus ir veiksmingas. Pavyzdžiui, Korėjos 
karo metu Jungtinių Tautų pastangomis buvo sustabdyta ko
munistinė agresija. O paskutiniu metu Afrikoje, Kongo suiru
tėje, Jungtinių Tautų tvirta ir aiški laikysena bent tuo tarpu 
užgniaužė Maskvos užsimojimą paimti savo įtakon naujai susi
kūrusią juodųjų respubliką, kurios pasirengimas laisvam gy
venimui dar tebėra silpnas ir kur patyrę Maskvos agentai ga
lėjo greitai sudrumsti vietos gyvenimą. žodžiu, Jungtinių 
Tautų nuopelnai yra žymus, neabejotinai pozityviai atsilicp an- 
tieji tarptautiniuose santykiuose ir todėl ši organizacija taiką 
mylinčų tautų yra nuoširdžiai palaikoma ir visų demokratinių 
politinių veikėjų remiama.

Kodėl susirūpinta Jungtinių Tautų likimu

Fotografija daryta BaltyjŲ Rumu sode tautinių grupių suvažiavimo metu

Iš kairės į dešinę: Susivienijimo sekretorius dr. M. J. Vinikas, buvęs kongresmanas 
Kerstenas ir A. S. Trečiokas, Susivienijimo Kontrolės Komisijos narys.

Šiuo metu New Yorke tebe- 
vykstančioje J. T. asamblėjoje 
pasireiškė vis didėjančios, tie
siog pavojingos J. T. ateičiai 
nesantaikos, kurios sudaro to
kią prarają tarp atskirų val
stybių blokų pažiūrų į J. T. 
veiklą, jog kai kas net susi
rūpino: ar bus išlaikytas auto
ritetas ir kokia kryptimi to
liau veiks Jungtinės Tautos?

Neprašytas svečias Chruš
čevas kartu atsivežė ir jo kon
troliuojamų komunistinio blo
ko valstybių viršininkus. Priei- 
du jis atsitempė ir Kubos dik
tatorių Castro, kurio kalba, 
užtrukusi 4 su puse valandų, 
buvo tik pasityčiojimas iš šios 
aukštos institucijos, kadangi 
Ameriką iškolioti jam butų 
pakakę pusvalandžio. Susida
riusi įtampa privertė ir kitų 
valstybių galvas neišvengia
mai šioje asamblėje dalyvauti.

Tarptautinės organizaci jos 
apimtyje tokiu budu pasireiš
kė kiečiausios imtynės, kurios 
parodo, jog abiejų ideologijų 
pažiūros darosi vargiai besu- 
derinamos. JAV prezidentas 
Eisenhoweris jieškojo tvar
kos ir nusiraminimo. Jo kalba 
Jungtinėse Tautose pasižymė
jo taikinga nuotaika, jis ne
vartodamas šiurkščių žodžių 
palietė skaudžiausias šių die
nų problemas, kaip Berlyną, 
Barancevo juroje Amerikos 
lėktuvo pašovimą ir Kongo 
pasireiškusias komunistų pro
vokacijas. Baigdamas savo 
garbingą tarnybą gimtajam 
kraštui prezidentas nori pasi
likti kovotoju už taiką.

Ko nori Chruščevas
Pirmiausia reikia pasakyti, 

kad Maskvos diktatoriaus kal
ba buvo grynai propagandinė 
ir mitinginė, kaip įprasta kal
bėti į minias, tikslu sukelti jų 
įtūžimą. O savo ^forma toji 
kalba buvo grubi, užgauliojan
ti ir įžeidžianti daugelį garbin
gų vakarų politikos vadų.

Iš to propagandinio drums
to vandens galima išgraibyti 
tokius Chruščevo reikalavi 
mus. Jis reikalauja tuojau nu
siginkluoti. O dėl ginklų kon
trolės esą, galima bus kalbėti 
vėliau. Tas reikalavimas ne 
naujas ir parodo, jog jis ne 
rimtai šį reikalavimą iškelia, 
sės jis puikiai žino ir pakarto
tinai buvo demokratinių val
stybių įspėtas, jog be kontro
lės nusiginklavimas neįmano
mas ir nepriimtinas. Bet Cruš- 
čevas apie tai kalba ir varo 
savo tolesnę propagandą.

Visai naujas jo reikalavimas 
atstatyti Dag Hammorskjold, 
o vietoje vieno generalinio 
sekretoriaus įsteigti trijų as
menų sekretoriatą, kuriame 
butų vienas demokratinių val
stybių, antras komunistų ir 
trečias neitraliųjų atstovas. . 
Čia yra jau aiškus ir labai pik- i 
tas pasikėsinimas į J. T. ne- ‘ 
priklausomybę. Kaip žinia, 
dauguma neitraliųjų paklusta 
komunistams ir su jais daž
nokai kartu balsuoja. Tad 
Chruščevo aiškus apskaičiavi
mas — tuo keliu paimti į sa
vo rankas kontrolę J. T. O 
Hammerskjoldas jam tik tuo 
nusikalto, kad elgėsi pagal 
Jungtinių Tautų dvasią ir pa
gal jam duotas aiškias in
strukcijas, bet vergiškai ne
pakluso Chruščevo įgeidžių. 
Sis jo išpuolis yra naujas ir 
nepaprastai pavojingas J. T. 
ateičiai.

Jo mėginimas grąžinti į vy
riausybę Kongo kandidatą į 
diktatorius Lumumbą ir ben
dromis frazėmis išreikštas rei
kalavimas kovoti su koloniliz- 
mu jau neturi didesnės reikš
mės. Bet antroje Chruščevo 
kalboje beveik ultimatyvia rei
kalavimas priimti komunistinę 
Kiniją į J. T. ir grasinimas 
sukurti atskirą kom. valstybių 
organizaciją — tenka laikyti 
pavojingiausiu.

Macmillano pastangos 
suderinti pasireiškusius 
skirtumus

Anglijos premjeras Macmil- 
lanas, kaip paskutiniais lai
kais anglų įprasta, pasakė 
santūrios formos, jieškančią 
tarp vakarų ir rytų susiprati
mo kalbą, kuri, tačiau, savo 
pagrindiniuose principuose bu
vo aiški ir tvirta, palaikanti 
Jungtinių Valstybių politines i 
pastangas tarptautinėje dirvo
je.

Nepaprastai nustebino susi
rinkusius aukštuosius politi
kos vadus ir diplomatus Niki
tos Chruščevo elgsena Mac
millano kalbos metu. Jis dau
žė stalą kumščiu, rėkavo ir 
aplamai triukšmavo. Bet... po 
to Macmillanas vis tik rado 
būtina su juo susitikti ir tar
tis. Tai vis pastangos, į nieką 
neatsižvelgiant, sumažinti šal
tojo karo įtampą ir surasti 
sunkiųjų klausimų sprendi
mus. Tuo tarpu šis anglų po
litiko pasiaukojimas rezultatų 
nedavė, kadangi Chruščevas 
pareiškė, jog nuo savo anks
čiau išdėstytų reikalavimų jis 
neatsisako.

Trys blokai Jungtinėse 
Tautose

Šios J. T. asamblėjos eigoje 
žymiai pakitėjo pati J. T. su
dėtis. Kadangi jau priimta 15 
Afrikos naujų respublikų. Ir 
šios naujos valstybės gal būt 
greičiau psichologiniais moty
vais linksta į neitraliųjų pusę. 
O joms daromi iš komunistų 
pusės pažadai, paverčia jas 
žaislu komunistų spąstuose. 
Tokiu budu jau tenka daug 
rimčiau skaitytis su trimis 
aiškiais J. T. blokais — demo
kratiniu, komunistiniu ir neit
raliųjų bloku. Pastarasis pa
vojingas tuo, kad nežinia, kaip 
balsuos kritišku momentu — 
ar jų nepaveiks saldžioji ko
munistų propaganda

Chruščevas jieško gatvės 
žmonių tarpe populiarumo, 
kalbasi iš savo balkono su 
laikraščių reporteriais ir sako 
kalbas milijonieriams bei di
plomatams. Vienu kartu jis 
paslaptingai išsitarė: “Mes gy
venom be Jungtinių Tautų, 
mes ir ateityje be jų galim iš
siversti”. O tai jau nieko ge
ro nežada ir neteikia užtikri
nimo, jog jis sutiks esamomis

Pavergtos Tautos Nėra Užmirštos
Ką kalba įtakingiausi asmenys 
VVashingtone apie komunistų 

agresijos aukas 
______________ !±_ ■ —

Kai neseniai Washingtone 
lankėsi įvairių tautybių veikė
jai, jie turėjo progos išgirsti 
atsakingų asmenų pasisaky
mus apie pavergtas tautas, 
kurios atsidūrė dabar komu
nistų naguose.

Pirmiausia tenka pabrėžti, 
kad prezidentas Eisenhoweris, 
priimdamas tautinių grupių 
atstovus Baltuosiuos Bumuos, 
koncentruodamas savo dėmo 
sį į tarptautines problemas ir 
pasakė: “Musų vidaus reika
lai pasidaro menki palyginus 
juos su žmonijos kova dėl lai
svės išlaikymo. Toliau jis pri
dėjo: “Jeigu mes visi šiam 
tikslui pasiaukosim, tai neabe
jotinai laimėsim”.

Atskirai pažymėtina yra 
darbo sekretoriaus James P. 
Mitchcll kalba, kuri pasižymė
jo nuoširdumu ir tiesumu. Pa
kanka tik prisiminti jo žo
džius: “Jeigu mes nepagelbė- 
sim vakarų pasaulio tautoms 
išsilaisvinti iš komunistų jun
go, mes neatliksime savo pa
reigos”.

Vice prezidentas R. Nixon, 
atskirai tautybių atstovams 
pabrėžė, jog jis kalba kaipo 
dabartinės administracijos pa
reigūnas ir tiesioginai pareiš
kė, kad ...“Mes privalome rū
pintis išplėsti laisvę visame 
pasaulyje. Tai bus musų atsa
kymas tiems, kurie begėdiškai 
šaukia, kad jie nori išlaisvinti 
pasaulį”.

Atvirumu pasižymėjo vice 
prezidento pastaba: “Aš ži
nau, kad yra žmonių, kurie 
klausia, kodėl mes teikiame 
viltį žmonėms, jeigu mes ne
drįstame skelbti karo — tiks
lu iškovoti tautoms laisvę. Ma
no atsakymas butų toks, kad 
tironai visada neįvertina mo
ralinės jėgos ir tironai nieka
da nebus saugus, kol morali
nės jėgos veiks pasaulyje”.
Įstaiga palaikyti ryšiams 
su atskiromis šios šalies 
tautomis

Gal būt vienas labiausia į- 

s^lygomis šioje svarbioje vi
soms tautoms institu c i j c j e 
bendradarbiauti.

sidėmėtinų ir svarbių pasiūly
mų, tai buvusio kongresmano 
Kersteno pasiūlyta rezoliucija, 
kad busimoji šios šalies admi
nistracija įsteigtų tokią įstai
gą, kurios tikslas butų palai
kyti ryšius tarp vyriausybės 
ir tautinių organizacijų ir pa
gelbėtų toms organizacijoms 
siekti tauriųjų tikslų, savo at
stovaujamų šalių išlaisvinime.

Tai yra naujas ir išimtinai 
svarbus žingsnis tautinių gru
pių gyvenime šiame krašte. 
Jeigu tai bus įvykdyta, tai vi
sos tautinės grupes laimės 
tam tikrą pripažinimą ir sut
virtins savo pozicijas kovoje 
dėl pavergtų tautų išlaisvini
mo.

Nesigilindami į rinkiminius 
panašių susirinkimų motyvus, 
tačiau turim pabrėžti tikrus ir 
esminius tautynių grupių lai
mėjimus dabartinėje sunkioje 
būklėje.

Patikslinimas
Praeitos savaitės Tėvynėje 

tilpusiam aprašyme apie tau
tinių grupių lankymąsi VVa
shingtone įvyko netikslumas. 
Ten! pasakyta, kad medžio 
drožinių lietuviška lėkšte į- 
teikta prezidentui Eisenhowe- 
riui, o turėjo būti: Medžio 
drožinių lietuviška lėkštė į- 
teikta vice prezidentui Nixo- 
nui.

V. Sidzikauskas — naujas 
Seimo pirmininkas

Kiekvienai savo sesijai Pa
vergtųjų Seimas renkasi pir
mininką, vice pirmininką, gen. 
sekretorių ir jo pavaduotoją. 
1960 1961 metų sesijai Seimas 
savo pirmininku vienbalsiai iš
rinko Lietuvos Delegacijos 
pirmininką V. Sidzikauską, vi
cepirmininku — S. Korbonskį, 
Lenkija, gen. sekretorium per
rinko B. Coste, Rumunija, ir 
jo pavaduotoju išrinko vengrą
H. Gasparą. Lig šiol buvęs 
gen. sekretoriaus pavaduoto
jas N. Kotta, Albanija, išėjo 
profesoriauti.

Šių metų Seimo pilnaties 
sesijai yra numatyti net 35 
klausimai. Pati sesijos pra
džia New Yorko didžiojoj 
spaudoj buvo stelbiama Chruš-

Susivienijimo Praeities Didieji Darbai 
Šiandieną Turi Būti Atmintini Visiems
Veikėjai Susivienijimui daugiau naudos padarys, jeigu 
patys atsimins ir kiekviena proga nurodys naujiems na
riams Susivienijimo Lietuviu Amerikoje nuopelnus

Visi suprantame ir .jaučiame reikalą savo išgalėm s stip
rinti lietuvišką veikimą šioje šalyje. Nusiskundimai pasunkė
jusiomis sąlygomis maža* gali mums pagelbėti. Atmindami 
kaip svarbus yra lietuvių tautinis veikimas šioje šalyje, turime 
dėti pastangas tą veikimą sustiprinti ir l etuvių organizuotas 
jėgas nuolatos didinti.

Šioje grynai patriotinėje veikloje mums daug padės jau 
esamos didžiulės lietuvių organizacijos, kurios turi musų vi
suomenės pasitikėjimą ar pajėgios apjungti didžiausį lietuvių 
skaičių. Šiam tikslui daug'ausia gali patarnauti musų Susivie
nijimas, kuriam jau šiandien priklauso įvairių srovių ir įsitiki
nimų lietuviai, kurie dirba lygiai visų naudai, neatmesdamas 
nė vieno gero patrioto lietuvio, kurs myli savo tautą ir trokš
ta jai gerovės.

Senųjų musų veikėjų akyse tebestovi visi praeities darbai, 
tie laimėjimai, kur.ais mes šiandien pagrįstai džiaugiamės ir 
tie vargai, kuriuos buvome priversti išgyventi. Bet yra ištisi 
sluoksniai musų visuomenės, kurie neturėjo progos praeit.es 
darbus arčiau pažinti. Ypatingai tenka čia prisiminti jaunes
niąją kartą ir asmenis vėliau pasiekusius šią šalį.

Kantriai išklausyti ir tiksliai išaiškinti

Musų veikėjai dirbdami praktišką darbą ir kalbindami 
naujus asmenis įsirašyti į Susivienijimą nariais, dažnai išgirsta 
klausimą: — O ką man duos gero tas jūsų Susivienijimas? 
Taip klausia žmonės, kurie šių dienų papročiu mėgsta viską 
matuoti materialinės naudos požiūriu. Kai kam toks klausi
mas nelabai patinka, nes daugelis senųjų veikėjų nebuvo įpra
tę prie panašaus vertinimo, nesą anksčiau tokie klausimai ne
kildavo ir musų žmonėms pakakdavo žinoti, jog tai lietuviška 
organizacija, jog tai lietuvių patriotų darbas ir iškarto nesvy
ruodami musų ankstyvesnės kartos ateiviai šioje šalyje supra
to, jog jie negali n'uo tokio veikimo šalintis.

Deja, šiandien jau mes turim būti kantrus ir visu atsidė
jimu išaiškinti “ką gali gauti Susivienijime naujas aplikan- 
tas”. Sąmoningai vertindami kiekvieną savo žingsnį ir ypač 
apdairiai darydami išlaidas, nauji apiikantal turi pagrindo to
kius klausimus statyti. Tad pirmoje eilėje Susivienijimo vei
kėjas privalo tiksliai išaiškint tas praktines naudas, kurias Su
sivienijimas duoda savo nariams, suteikdamas geras apdraudas, 
kartu nurodant, jog geresnių apdraudų nėra. Musų fratcrnalč 
organizacija dinba ne pelnui, fraternaliniu pagrindu veikdamas 
Susivienij.mas duoda užtikrintas prieinamiausią kaina apdrau
das, kurias narys gaun'a, nebodamas, kad tos apdraudos galė
tų būti jam atimtos, nors ir teismo sprendimu. Geras žino 
jimas visų rūšių ir visų klasių apdraudų, organizatoriui pagel
bės nuojam aplikantui taip išaiškinti apdraudų mokesčius 
ir teikiamas naudas, kad vėliau nekiltų jokių nesusipratimų, 
kas, gaila, ankstyvesniais laikais kartais pasitaikydavo.
Naujas narys įstojęs į SLA turi jausti atlikęs gerą žygį

Bet yra būtina, kad po to, kai visos apdraudos sąlygos 
aplikantui aiškios, jis taip pat turi pažinti ir musų Susivieni
jimo tuos tikrai didelius nuopelnus praeityje, o kartu l'r tuos 
ypatingai svarbius uždavinius, kuriuos mes privalom atlikti 
ateityje. Jeigu mes norime sėkmingo darbo, tai negalime ten
kintis tuo, kad įrašome vieną šeimos narį. Reikia siekti, kad 
visi reikalingi apdraudos šeimoje, pasidarytų Sus vienijimo 
nariais. Tai geriausias kelias jaunosios kartos įjungimui į Su
sivienijimą, o kartu ir bendrą lietuvišką veiklą. Šiam tikslui 
bus gerai, jeigu mes gyvu žodžiu, tai geriausia, išaiškinsim 
Susivienijimo reikšmę šios šalies lietuvių gyvenime. Arba ga
lima tai atlikti suteikiant naujam aplikantui tuos leidinius, ku
riuos Susivienijimas turi specialiai pagaminęs ir skiria naujų 
narių informavimui. Naujas narys turi Imti įsitikinęs, kad pa
darė ne tik sau naudingą žingsnį, gaudamas sau gerą ajtdraudą, 
bet taip pat jis turi būti patenkintas dalyvaudamas organiza
cijoje, kuri turi visuotiną pobūdį ir dirba visų lietuvių naudai 
bei savo tautos garbei ir gerovei.

Štai kodėl mums pravartu šiandien prisiminti savo orga
nizacijos garbingą praeitį. Tuo labiau šis prisiminimas yra 
svarbus, kad dabartiniai metai, įskaitant ir busimus 1961 me
tus, musų laikomi jubiliejiniais metais.

čevo ir jo ginklanešių debiuto 
Jungtinėse Tautose. Sovietų 
p o litinė-propagandinė ofensy- 
va Pavergtųjų Seimui kelia 
naujų problemų ir rūpesčių.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)

Negali išvengti broko. — 
Vaikų apdaro parduotuvė Ma
skvoje neseniai pranešė, kad 
iš 4,000 porų vaikiškų sanda- 
lių, pagamintų Šiaulių “El
nio” kombinate, 1,470 porų 

turį stambius defektus. Pre
kių kokybės viršininko pava
duotoja viename pramonės 
aktyvistų pasitarime pareiškė, 
jog “pernai teko išbrokuoti 
didelį kiekį baldų, drabužių, 
indų bei Ūkinių prekių. Ypač 
daug gamybos defektų turi 
lengvosios pramonės įmonių 
produkciją” Kai kuriose įmo
nėse brokas sudaro net pusę 
visos gamybos. Tai taip pat 
buvo pasakyta minėtame ak
tyvistų pasitarime. Patikrinus 
pernai kelių tūkstančių baldų 
kokybę, didesnė dalis buvo iš
brokuota.
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Pittsburgh 16, Pa.

t- GEGUŽIS, vice prezidentas 
41a E. 0>ntre Street 

M.ihanoy City, Pa.

DR. M. J. VINIKAS. sekretorius 
8C7 W. 30-th Street, 

New York 1, N. Y.

MRS. NORA GUGIS, iždininkė 
3323 So. Hahted Street 

Chicago 8, III.

MIS2 E. MIKUŽIS, iždo globėja 
2023 N. Ilumboldt Blvd.

Chicago 47, III.

1DV S. BREDES. J r., iždo glob. 
37 Shvridan Avenue 

Brooklyn 8, N. Y.

>R. S. EIEžIS, daktr-kvotėjas 
3148 \V. 63-rd Street

Chicago 29, III.

Įstatų Komisija
DR. A. MONTVTDAS

4010 W. Madison Street 
Cnicago 12. III.

DR. K. DRANGEI.IS
2420 W. Marquette Road 

Chicago 20. III.

J. M ČIUKAS
2* .0 W. 71-st Street

Chicago 29, III

K

S.

A.

Kcntrol&i Komisija
CHAPLIKAS

788 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

MICHELSONAS
11 Squantum Street

E. Milton 86. Mos3.

S. TREČIOKAS
311 VVulnut Street

Nevvark, N. J

t k M!

t

Skundų ir Apeliacijų Komisija

aDV. T r MA CK
482 Wyomin" Avenue 

Wyoming, Pa

S. F. RAK ANAS
421 Forb?s ^treet 

Bridgeville, Pa.
S. C. Runvms

34 OIivrtr Street 
Cambridge 38, Mass.

švietimo Komisija
DR. P. GRIGAITIS

1733 So. Halsted Street 
Chicago

M. VAIDYT/A
813 W. 33-rd Street 

Chicago

A. KAT'V TTI3
6801 So. Wa-’htenaw

Chicago 29, 11!.

8, III.

8, III.

Avė.

Svoilotos Komisija
DR. M ’TA SV^TIS

2217 Co. Eri'rald Avenue 
Chicago 16, III.

DR. A GBTGArnS
\V>ura St-cet 

Brooklyn 7, N.

DR V. TERCIJOM A S
123 No. 4-th Street 

Brooklyn 11. N.

Y.

Y.

Labdarybė Komisija
KATKEVIČIENĖ 

5423 So. Spa”lding Avė.
Chicago 32, III.

M. TUMAVIČIENft
30 Robeson Street 

Jamniea Plain, Mass.

SPT 10.1 DN£J
88-33 Elde-ts Lane 

VVoodhaven 21, N. Y,

E. PTVARONIENC 
3651 Brighton Road 

Pittsburgh 12. Pa.

K.

J

B
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SLA Reikalai ir Veikla
S.L.A. Kuopų Veikla

Lengvosios Muzikos 
Koncertas

Cleveland, Ohio — SLA 136 
kuopa rengia spalio 15 dieną 
Pramoginio čiurlioniečių Ok
teto koncertą Lietuvių Sa- 
je-

Naujagimis — R. Babicko 
vadovaujamas oktetas, jau 
keletą kartų gražiai pasirodęs, 
vykusiai atimdamas lengvos 
muzikos kurinius, be abejonės, 
įtikins visus tuos, kas jieško 
poilsio, linksmesnės nuotaikos 
ar giedro įvairumo. Rimtoji 
muzika verčia susikaupti, įsi
gilinti ir tinkamai pergyventi, 
o lengvoje muzikoje visi šitie 
uždaviniai paprastesni, kiek
vienam prieinami ir dažniau
siai linksmai nuteikia.

Programoje numatoma daug 
naujų bei įvairaus pobūdžio 
dalykų, k. a.: musų liaudies 
dainos, šokių muzika su teks
tai, popularios Šiaurės ir Pie
tų Amerikos dainos, ištraukos 
iš plačiai žinomų operečių — 
Linksmoji Našlė ir Kornevilio 
Varpai — su solistais, orkes
trinis Gėlių Valsas, kaikas 
specialiai pritaikinta iš Three 
Pcnnies Opera ir net pagarsė
jusio Dirvoje bajoro Miknos 
Riestaragio karikatūrų kuple
tai. Visa tai bus dainuojama 
lietuvių kalba, išskiriant gal 
vieną kitą posmelį originalo 
kalba, budingoms savybėms 
paryškinti.

Po koncerto — šokiai, gro
jant vis dažniau ir sėkmingiau 
besi reiškiančiam Neolituanų 
orkestrui, bufetas Ir kiti gau
sus malonumai.

Pradžia 6 vai. vak. Bilietai 
parduodami Dirvoje, 
dieniais
koncerto dieną 
pp. Lietuvių Salėje.

sekma-
Spaudos Kioske ir 

nuo 5 vai.

DR. M. J. VINIKAS
307 W. 30-th Street

New York 1, N. Y.

/

Jaunuolių Komisija
Amerikoje

P. DAGYS 
1135 Blake Avenue 

Brooklyn 8, N.

A. VALATKIENĖ
125 Seventh Avenue 

Paterson,

VALATKA
125 Seventh Avenue 

Paterson,

GUSTUS
10 Bamford Avenue 

Hawthorne,

VIRBICKAS
277 Union Street 

Jersey City,

MALDUTIS 
795 Portion Road 

Lake Ronkankoma, L.

GIEDRĖ AVTŽONYTĖ
51 Maple Avenue 

Bay Shore, L. I. N.

AUDĖNAITĖ
252 Cleveland Street 

Brooklyn 8, N.

ANSKOLYTĖ 
138- 34-th Street 

Union City, N.

VAIČIŪNAITĖ
730 Lidgerwood Avenue 

Elizabeth, N.

J. TREČIOKIENĖ
311 Walnut Street 

Nevvark, N.

RUTH BUDVITIS
34 Oliver Street 

Cambridge 38, Mass.

N. BAJORAS 
160 Seneca Street 

Pittston,

TURISTINE AUSTIN 
5717 Peoria Street 

Chicago 21, III.

MILERIUTĖ 
1030 Centrai Street 

Evanston,

N.

J.

A.

V.

j.

J.

B.

G.

E.

Y.

J.

N.

N.

N.

J.

J.

J.

i.

Y.

Y.

J.

J.

J.

Pa.

III.

Jaunuolių Komisija
Kanadoje

J. STRAZDAS 
1620 Pinetree Cr.

Port Credit, Canada.

J. PREIKŠAITIS
576 Dufferin Street

Toronto, Canada.

I. šajauka
157 Pleasant Avenue

St. Catharines. Canada

r
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3 Kuopos nariai turėtų jausti 
pareigą, savo brolišką pareigą 
pagelbėti valdybai įvairiuose 
nelengvose šio vakaro rengi
mo darbuose prie koncerto, 
prie bufeto ir, svarbiausia, 
prie bilietų platinimo. Malonu 
ir džiugu butų matyti svečių 
tarpe ne vien tik visus musų 
kuopos narius su šeimomis, 
bet ir kitų kuopų brolius ir se
seris.

Belieka pridurti, kad be vi
sa tai, kas čia minima, dar ir 
įdomių staigmenų numatoma... 
Valdyba drįsta pranašauti, 
kad tai bus jaukus ir nuotai
kingai tviskantis vakaras.

Vladas Braziulis.

t

Chicago, Illinois

Susivienijimo 208-tos Motorų 
Kuopos Veikla

Buvo malonu dalyvauti SLA 
208-tos pirmosios moterų kuo
pos pirmam rudeniniam susi
rinkime. Narės susirinko pil
nos energijos ir noro tęsti 
kuopos veiklą. Kuopos sekre- 
trotei V. Shimkus nedalyvau
jant susirinkime, pirmininkė 
Pauline Drangelienė pakvietė 
N. Gugien'ę sekretoriauti.

Pirmiausia seimo delegatės 
Anna Jagiella ir Elizabeth 
Šatkauskas pasakojo savo į- 
spudžius iš seimo. Narėms pa
geidaujant SLA iždininkė N. 
Gugienė išdavė platesnį rapor
tą, apie organizacijos bendrą 
stovį, seimo padarytus naujus 
nutarimus. Narės buvo patenu 
kintos tiek delegačių įspū
džiais tiek iždininkės plates
niu pranešimu.

Kaip jau buvo pirmiau 
skelbta 208-ta kuopa turės sa- 
co rudeninį parengimą spalio 
20 dieną Dariaus-Girėno sve
tainėje. šiam susirinkime ren
gimo komisija išdavė raportą 
ir planus, iš kurių matyti, kad 
šis spalio 20 dieną parengimas 
turės būti linksmas ir įdomus. 
Komisija ir valdyba kviečia 
visuomenę dalyvauti, praleisti 
malonią valandėlę ir laimėti 
dovanėlių.

Šio susirinkimo šeimininkės 
buvo narės Martha Kuper ir 
Bernice Brijunas. Jos paruošė 
taip vadinamas "wel c o m e 
home delegates” vaišes, už 
kurias narės nuoširdžiai dėko
ja šeimininkėms. Narė.

Miami, Florida

Atostogas Praleidus

Būdamas atostogose, nors 
ir neilgai, Kenosha, Wisconsin, 
buvau pakviestas per poną 
Juozą Kasputį dalyvauti SLA 
212 kuopos susirinkime, kuris 
įvyko liepos mėn. 6 dieną 8 
valandą vakre. Paskambinęs 
telefonu p. J. Kasputis paklau
sė manęs, ar aš norėčiau da
lyvauti susirinkime? Atsakiau 
— su mielu noru, ir jis atva
žiavo mane paimti ne vienas, 
bet drauge su J. Kasparu ir 
L. Sulskiu. Susirinkime p. J. 
Kasputis mane perstatė, saky
damas, ponas Brazevičia yra 
SLA 212 kuopos tvėrėjas.

Malonu buvo matyti būrelį 
narių. Susirinkimui užsibai
gus, visi nariai buvo pavaišin
ti alučiu ir kitais gėrimais, jų 
tarpe ir aš buvau pavaišintas. 
Teko sužinoti, kad po kiekvie
nam susirinkimui nariai pavai
šinami alučiu.

Tame susirinkime man bu
vo pristatytas vienas lietuvis, 
atvykęs iš anos pusė vandeny
no į JAV, iš profesijos advo
katas. Jis pasakojo mums, 
kad atvykęs iš pirmos dienos 
išmoko angliškai tokius žo
džius, kurių negalima spaudo
je minėti. Visi mes juokėmės

i

iš jo pasakytų angliškų žo
džių.
Lietuvių Klubas jau 
baigiamas remontuoti

Klubo remontas jau eina 
prie pagalbos. Buvau nuvažia
vęs pasižiūrėti, tai lubos jau 
uždėtos, bus didelė ir graži 
svetainė. Vėliau pranešu kas 
finansuoja klubo remonto dar
bus. C. K. Braze.

Brockton, Mass.

Susivienijimo 17 Kuopos 
Rudeninė Veikla

orui
Lietuvių 
pradėjo 

kortų loši-

at-Rudeniui atėjus ir 
vėsus, Susivienijimo 
Amerikoje 17 kuopa 
rudeninę veiklą
mą-“Wihist partys”. Jie vyks 
kiekvieną antradienį Sandaros 
svetainėje vakarais.

Kuopos nariai ir visi vieti
niai lietuviai kviečiami antra
dienių vakarais atvykti į San
daros svetainę, palošti korto
mis ir jaukioje nuotaikoje pra
leisti vakarus.

M. fJurgeliunienė.

Cicero, Illinois

Serga Brolis Kazys P. 
DEVEIKIS

Nors brolis Deveikis, SLA 
301 kuopos finansų sekreto
rius ir reikalų vedėjas, po sun
kesnės ligos praeitą žiemą, bu
vo pasveikęs, apvažinėjo gimi- 

Californijoje, Arizonoje ir 
bet paskutiniuoju metu 
ėmė nesveikuoti. Negalėjo 
ligos dalyvauti š. m. SLA

seime, paskui buvo išvykęs į 
Wiskonsiną pasilsėti, bet šiuo 
metu ligos suspaustas vėl tu
rėjo atsigulti ligoninėn.

Linkime broliui
, greitai pasveikti ir

kasdienines pareigas, 
. laukia ne vien SLA,

nos 
kt., 
vėl 
dėl

Deveikiui 
grįžti į 
nes jo 
bet ir

daugelis kitų lietuviškų orga
nizacijų ir reikalų.

S. Paulauskas.

Mt. Cormel, Pa.

SLA 52 KUOPOS
marių ibertaininis susirinkimas 
kviečiamas šių metų spalio 
mėn. 16 dieną, 2-rą valandą 
po pietų sekretoriaus namuo
se. Taigi visi nariai ir narės 
malonėkite pribūti į susirinki
mą ir užsimokėti mėnesines 
duokles ir aptarti kitus rei
kalus.

Iki pasimatymo susirinkime 
spalio 16 dieną.

J. Paškevičius,
SLA 52 kuopos sekr.

Minersville, Pa.

Mirtis Išskyrė iš Guvųjų
Tarpo Vladą Adomavic.ų

Vladas Adomavičius, 66 
amžiaus. Prieš keletą 
mirė jo žmona, tas pa/- 
į jo sveitą, jis įpuolė

Šių metų rugsėjo 2 dieną 
mirė 
metų 
metų 
veikė
desderacijon ir ligoninės gy
dytojai negalėjo nuo tos ligos 
pagydyti.

Jis buvo SLA 13 kuopos 
narys, dirbdavo visokiuose pa
rengimuose ir verbuodavo na
rius į Susivienijimą.

Velionis dideliame nuliūdi
me paliko vieną sūnų, dvi duk
ras, dvi seseris ir vieną brolį 
šiame krašte, kurie visi gra
žiai gyvena, vieni turi užeigų 
biznius, kiti siuvyklų biznius.

Velionis Vladas gaudavo ne
blogą pensiją
nesį. Praeitą birželio mėnesį 
per teismą gavo $10,500.00 iš 
anglių kasyklos kompanijos 
už mainų dusulį. Iš karto ga
vo daugiau du tūkstančiu do
lerių, o kitus mokėdavo kas 
dvi savaitės po $75.00, taipgi

$300.00 į mė-

i

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

katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCTJONO M. 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D. g

Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y. g

Širdies Sveikata ir Nesveikata DIDYSIS IR MAŽASIS KRAUJO 
APYTAKOS RATAS f

(Tęsinys)

Dešiniojo prieširdžio sienialėj yra 
taip vadinamas sinusinis margas, kurį 
sudaro nervų pluoštelis. Šiame marge 
gludi širdies jaudykliai, impulsai, tai sa
vo rūšies širdies dirigentas, kurs kore
guoja širdies retiną, bei jos mušimo daž
numą. Šio margo kilmė dar nėra galuti
nai išaiškinta. Temperatūra, deguonis, 
įvairios druskos turi įtakos j šio siiiusi- 
nio margo — širdies dirigento veiklą. 
Išeina, kad širdis veikia automatiškai, 
geriau pasakius : autonomiškai. Nėra 
daugiau organizme raumenų, kurie tu
rėti} tokią privilegiją. Žinoma, turi įta
kos i širdies veikla, ir centrinė nervu sis-A A €
tema. Išėmus širdį iš gyvulio kūno si-t A CJ V

nusiuis margas dar keletą valandų siun
čia impulsus širdies raumenims, skati
nant juos susitraukti. Izoliuota iš kūno 
širdis, duodant jai tinkamą maistą, gali 
kurį laiką būti gyva. Toks širdies savu
mas duoda didelių vilčių širdies chirur
gijoj.

Širdies raumenys dėka sinusinio 
margo impulsų tai .susitraukia, kad iš
stūmus kraują, tai pereina į poilsį. Kai 
]) r i (‘š i rd ž i o rauni eny s 
darbe, tuomet skilvelio 
poilsi. Ir priešingai, 
velio susitraukimas — 
trunka .nuo 
Širdis dirba 
iki žmogaus 
sta, nes turi

H
• v

susitraukia, t. y. 
raumenys turi

Prieširdžiu, skil-
darbas bei poilsis

0,1—0,25 dalies sekundės, 
be paliovos, dienų ir naktį, 
mirties, dirba ir liepa varg
iu poilsį.

gaudavo Sočiai Security ir iš 
unijos.

Rugsėjo 7 dieną iš laidotu- 
čių direktoriaus J. Dutcovi- 
čiaus koplyčios velionio kūnas 
nulydėtas į lietuvių parapijos 
kapines. Palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis. Graborius 
surengė gražią procesiją į am
žino gyvenimo kelionę, iš ku
rios jau daugiau niekad nesu- 
grįž, taipgi jis kitiems labai 
gražiai patarauja, kad net pa
lydovai žiūrėdami verkė

A. J. Kanišauskas.

Pittston, Pa.

V • / ■ šių 
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SLA 7 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks 
metų spalio 16 dieną, 2-rą 
landą po pietų, Lietuvių Pilie
čių Klubo svetainėje. Susirin
kimas privalėjo būti laikomas 
spalio 9 dieną, bet finansų se
kretorei negalint tą dieną da
lyvauti susirinkime, jis atidė
tas spalio 16 dienai.

Tad visi kuopos nariai įsi- 
tėmykite, 
bus

kad susirinkimas 
viena savaite vėliau.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

Clinton, Conn.

Nepaprastas Įvykis

galvijais dratais ap- 
ganykloje. Minėtas 
sparčiai augo, kad 
siekė iki 1,800 sva-

Vienas ūkininkas, Joseph 
Rollar, iš kur tai įsigijo bufa
lo veršiuką ir jį augino kartu 
su kitais 
tvertoje 
veršiukas 
jo svoris
rų. Vieną sekmadienį veršelis 
užsimanė išeiti į laisvę i ( Pa
tarlė, girioj augęs į girią ir 
žiuri), ipralaužė dratais ap
tvertą užtvarą ir išėjo į laivę. 
Kadangi namie augintas, tai

i m

i

I

Kraujo indai, kuriais kraujas teka 
širdies link vadinami venomis, tie, kurie 
neša kraują nuo širdies i ku.ua — art ori- 
jomis. Kaip minėjau, iš kairiojo širdies 
skilvelio išeina didžioji kimo arterija — 
aorta, išilgai kūną leidžiasi žemyn, šako
jasi, šakomis, šakutėmis kraujas išnešio
jamas po visą kūną. Arterijų šakos, ša
kutės smulkėja, ir smulkėja ir pagaliau 
viršila plauko storumo — kapiliarais va- 
d i n a m o s . Arterijų kapiliarai per
duoda sunaudota, arterini krauja vemt 
kapiliarams. Pastarieji jungiasi į stam
besnes venas ir pagaliau pasidaro dvi 
storos venos, kurių vienininis kraujas pa
tenka į dešinį prieširdį, iš dešiniojo prie
širdžio veninis kraujas dešinioj skilvelio 
pagelba pumpuojamas į plaučius. Plau
čiuose veninis kraujas atsipalaiduoja 
angliarukšties, prisigeria deguonies ir 
virsta arteriniu krauju, kurį kairiojo 
prieširdžio bei skilvelio pagelba paten
ka aorton, o iš ten po visą kūną išnešio
jamas. Deguonį plaučiai gauna gryną, 
orą. įkvėpuojanti. Jei kūnas reikalauja 
daugiau deguonies, plaučiai dažniau ir 
giliau pradeda kvėpuot 
oro deguonį. Prie darbo 
niai ir širdis reikalingi 
įlies nei ilsintis.

Kraujotakos ralt as, kurį padaro 
kraujas nuo kairiojo skilvelio iki dešinio
jo prieširdžio, vadinasi didysis kraujo
takos ratas. Iš dešiniojo skilvelio išeiną 
krujo indai, kurie patekę į plaučius vir
sta kapiliarais, ten atiduoda angliarukš- 
tį, prisigeria deguonies, virsta arteriniu 
krauju — tai mažasis kraujo apysakos 
ratas. (Bus daugiau)

buvo nebailus. Užėjo ant 81 
kelio ir vaikštinėjo, nekreip
damas dėmesio į važiuojančius 
automobilius. Iš tos priežas
ties susidarė didelė virtinė ka
rų, nes bufalo pastojo kelią, 
prisiėjo šaukti policiją. Poli
cija netikėjo tokiam praneši
mui, kad bufalo galėtų rastis 
Conn. valstijoje.

Kadangi šaukimas buvo pa
kartotas, policija pribuvo pa
tikrinti, ir rado bufalą vaikš
tinėjant ant kelio. Policijai 
prisiėjo padirbėti, kol bufalą 
sugavo ir vėl per tą pačią dra- 
tinę tvorą įstūmė atgal į ne
laisvę. Porą dienų po tam bu- 
falas ir vėl užsigeidė išeiti į 
laisvę, bet antrą kartą jau nė
jo ant kelio, bet pasuko girios 
link. Ūkininkas Rollar paste
bėjo, kad jo (kaip jis vadino 
pet) jau baikų nekrečia, bet 
nešasi link girios ir nesiduoda 
pagaut, prisiėjo šauktis ir vėl 
policijos, nes jis savo bufalo 
negali sutvarkyt, ibet jau buvo 
be pasekmių. Bufalas pradėjo 
priešintis, norėdamas persiimt 
su jo gaudytojais, polieja pa
sišaukė ginkluotas jėgas. Vie
nas iš policininkų turėjo rai
telį, kuriuo medžiojo Ajfrikos 
Hutus, ir tuo raifelu bufalas 
tapo nušautas. Tai taip baigė
si nelaimingo bufalo neilgas 
gyvenimas.

Pr. Naunčikas.

šieji galės smagiai pasišokti 
po vasaros atostogų.

Bus ir kitų įvairenybių daly
vių patenkinimui, tad nepra
leiskite šio geram tikslui ren
giamo koncerto-baliaus.

Koresp.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
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Rockford, Illinois

Balto Skyriaus Koncertas

Vietinis Balfo 85 skyrius 
rengia gražų koncertą, kuris 
įvyks šių metų spalio 16 die
ną, Lietuvių Kultūros Klubo 
patalpose, 716 Indiana Avė. 
Meninę programą išpildys se
serys Blandytės. šokiams gros 
geras orkestras, tai atvyku-
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Susivienijimo Lietuvių_Ame- 
rikoje dešimtos apskrities me
tinis suvažiavimas įvyks šių 
metų spalio mėnesio 23 dieną, 
1 valandą po pietų, A. B. Bi- 
tumskio rezidencijoje, 1702 
Jackson Street, North Chica
go, Illinois. Apskrities sekre
torius M. Kasparaitis prašo 
kuopas išrinkti atitinkamą 
skaičių delegatų ir prisiųsti 
suvažiaviman. SLA 262 kuopa 
rengiasi delegatus pavaišinti 
skaniais užkandžiais.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas įvyks sekmadienį, 
spalio mėnesio 23 dieną, 10:30 
valandą ryte, Lietuvių Salėje, 
354 Park Street, New Britain, 
Conn. Apskrities valdyba pra
šo visas ketvirtosios apskri
ties ribose gyvuojančias kuo
pas išrinkti atitinkamą skaičių 
delegatų ir prisiųsti suvažia
viman. Taipgi valdyba prašo 
kuopas pranešti SLA 34 kuo
pos sekretoriui kiek delegatų 
dalyvaus suvažiavime, šiuo ad
resu: V. Vitkauskas, 76 Aus- 
tin Street, New Britain, Conn.

~~o- ■■
Anson ia, Conn. — SLA 66 

kuopos metinis tradicinis ban
ketas įvyks sekmadienį, spalio 
mėn. 30 dieną, lietuvių šv. An
tano parapijos salėje. Pradžia 
5 valandą po pietų. Rengėjai 
prašo visus kuopos narius ir 
visus geros valios lietuvius ir 
lietuvaites jau dabar pradėt 
ruoštis prie minėto banketo ir 
jame dalyvauti spalio 30 die
ną, Bilietus reikia įsigyti iš 
anksto.
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 metu liepos mėnesio II-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

(SLA Sekretoriaus Raporto Tęsinys)
(7) Vajaus dalimi yra taip pat SLA Centro pa

stangos palaikyti narius, kurių apdrauda po 20 metų 
narystės prinoksta pavidale Endowment arba Paid- 
Up. Šie nariai gauna iš SLA Centro pasiūlymą to
liau palaikyti savo narystę. Šios pastangos irgi duoda 
tam tikrus rezultatus. Panašiai dirbama ir tų narių 
atžvilgiu, kurie dėl kokių nors priežasčių yra verčiami 
atsiimti pinigus—Cash Surrender. Jiems SLA siūlo 
naujai išdirbtus ir naudingus pasiūlymus, kurių tikslas 
pirmiausia padėti tiems nariams išlaikyti jų narystę 
ir apsaugoti juos nuo nenaudingo iš Susivienijimo 
pasitraukimo. Šis darbas yra kruopštus, reikalingas 
atsargumo ir didelės kantrybės santykiuose su nariais, 
kurių dalis yra dažnai netiksliai informuoti apie tas 
naudas, kurias jie teisėtai gali gauti iš Susivienijimo.

Tų visų darbų pagyvinimui buvo paskirtos pre
mijos daugiausia prirašiusiems naujų narių. Pirma 
premija, $100.00, jau išmokėta 3 kuopai per M. Klimą; 
antra— ŠIA Centriniam Atstovui Chicagoje, Adomui 
Vaitkevičiui, $75.00. Pakartotame Deimantiniame Va
juje, jeigu bus išlaikytos paskelbtos sąlygos, irgi bus 
išmokėtos jau paskelbtos premijos. O taip pat bus 
duodamos dovanos, suteikiant laimėtojams nemokamą 
kambarį SLA Atlantic City vasarnamyje pagal vei
kiančias normas organizatoriams. Šios išlaidos yra 
tinkami investmentai ateičiai tikslu palaikyti Susivie
nijimo veiklą.

ŠIA Organizatoriai
Nuoširdus SLA veikėjai — organizatoriai — ir 

šiuo laiku dirbo organizacijai prirašydami naujus na
rius pagal jų sugebėjimą.

Nuo praeito Seimo iki dabar, buvo užregistruoti 
178 organizatoriai, bet praktiškai veikė 115 organiza
torių. Daugiausia naujų narių prirašė šie veikėjai:

A. Vaitkevičius, 150 kp., Chicago, III.; M. Klimas, 
3 kp., Elizabeth, N. J.; S. Jokūbaitis, Centrinis Atsto
vas Kanadoje; J. Aymanas, 38 kp., Brooklyn, N. Y.; 
J. Vaičaitis, 43 kp., Boston, Mass.; P. Rindokas, 185 
kp., E. Chicago, Ind.; P. Dagys, 368 kp., Brooklyn, 
N. Y.; A. Praškevičius, 14 kp., C’eveland, Ohio; B. 
Keblaitienė,, 352 kp., Detroit, Mich.; Gertrūda Dargis, 
353 kp., Pittsburgh, Pa.; Ona Vinikas, 126 kp., New 
York, N. Y.; O. Biežienė, 322 kp., Chicago, III.; M. 
Juodviršis, 123 kp., Montreal, Canada; A. Valatkienė, 
374 kp., Paterson, N. J.; J. Gedmiritas, 308 kp., Bos
ton, Mass.; S. Vaičiūnas, 3 kp., Elizabeth, N. J.; J. 
Pečiulis, 185 kp., E. Chicago, Ind.; J. Prapuolenis, 3 
kp., Elizabeth, N. J.; Nelly Bayoras, 7 kp., Pittston, 
Pa.; J. Brazauskas, 14 kp., Cleveland, Ohio; A. Bra
ziulis, 14 kp., Cleveland, Ohio; J. Labžentis, 63 kp., 
Chicago, III.; K. Katkevičienė, 134 kp., Chicago, III.; 
Z. Jankauskas, 135 kp., Philadelphia, Pa.; L. Šmulkš
tys, 217 kp., Chicago, III.; A. Paulauskas, 236 kp., 
Toronto, Canada; O. Indrelienė, 236 kp., Toronto, 
Canada; P. Polgrimas, 287 kp., St. Catherines, Cana
da; K. Deveikis, 301 kp., Cicero, III.; J. Nasvytis, 303 
kp., Cleveland, Ohio; E. Mikužis, 313 kp., Chicago, 
III.; Z. Januškevičienė, 352 kp., Detroit, Mich.; M. 
Balčiūnas, 352 kp., Detroit, Mich.; J. Tumavičienė, 
365 kp., Boston, Mass.; J. Štokas, 3 kp., Elizabeth, 
N. J.
N. J.; A. N. Jagiella, 208 kp., Chicago, III.; I. Kaunelis, 
352 kp., Detroit, Mich.; M. Zdankienė, 40 kp., Pitts
burgh, Pa.; W. V. Anesta, 359 kp., Dorchester, Mass.; 
J. Radzevičius, 66 kp., Ansonia, Conn.; J. Šarapnickas, 
278 kp., St. Catherines, Canada; A. Ramanauskas, 211 
kp., Mahanoy City, Pa.

Ypatinga padėka ir pagarba tenka pareikšti A.

Kaulėnui, Chicago, III., jis suorganizavo naują, 375, 
kuopą, kuri gražiai veikia ir sėkmingai tvarkosi. Cen
triniam Atstovui S. Jokūbaičiui, kuris suorganizavo 
jaunuolių kuopą, Toronto, Ont., ir P. Žilinskui, kuris 
suorganizavo jaunuolių kuopą Los Angeles, Calif.

Bet, aplamai paėmus, čia turiu malonią pareigą 
padėkoti visiems lygiai organizatoriams, kurie dėjo 
pastangas didinti SLA narių skaičių, neatsižvelgiant į 
tai, kiek kuris galėjo parodyti savo darbo sėkmingumą.

Naujos ŠIA Kuopos

Galime pasidžiaugti, jog kalbamu laikotarpiu SLA 
sugebėjo įsteigti keletą kuopų, kurios yra reikšmingos 
musų veikloje. Pirmiausia tenka nurodyti S. Jokūbai
čio suorganizuotą Toronto, Kanadoje, Vyties Sporto 
Klubo jaunimo kuopą prie 236 kuopos. Toliau yra 
375 kuopa Chicagoje. Pagaliau ypatingos reikšmės 
turi 376 kuopa Los Angeles, Calif., susidedanti dau
gumoje iš jaunuolių, šiame vajuje prirašytų. Ši kuopa 
tuo svarbi, kad padėjo pastangų suorganizuoti jau
nuolių klubinį gyvenimą ir tuo budu jaunimą arčiau 
pritraukia prie Susivienijimo darbų.

DEIMANTINIS ŠIA VAJUS, NAUJI NARIAI IR 
APDRAUDOS

Siekiant SLA padidinti naujais nariais, Vajaus 
Komisija tam tikrais laiko tarpais vykdo vajus. Kiek
vienas vajus turi savo specialias priemones ir kitus 
budus naujiems nariams gauti. Suprantama, kad 
nuolatos kartojamos tos pačios priemonės nustoja 
savo aktualumo ir efektyvaus veikimo. Todėl, skel
biant naują vajų, tenka paieškoti ir pagalvoti apie 
naujus vajaus kelius.

Artėjant musų organizacijai prie 75 metų sukak
ties, praėjusių metų pabaigoje—gruodžio mėnesį ir 
šiemet gegužes bei birželio mėnesiais—prieš šį Seimą 
buvo vykdytas specialus naujų narių prirašymo Dei
mantinis Vajus. Jis pasižymėjo ypatingomis lengva
tomis apdraudai įsigyti. Taikinti palengvinimai ir nau
jovės buvo aptartos ir gauta pritarimas Apdraudos 
Departmento komisionierių bei SLA aktuaro. Kaip 
naujas dalykas yra pažymėtina įvedimas terminuotos 
apdraudos, kuri sutrumpintai žymima raide “T.” Ter
minuotoji apdrauda duodama vaikams nuo gimimo 
dienosi iki 16 metų amžiaus, jaunuoliams nuo 16 metų 
iki 25 metų amžiaus ir suaugusiems nariams nuo 20 
iki 70 metų amžiaus dešimties metų laikotarpiui. Ter
minuotos apdraudos mokesčiai yra žymiai mažesni.

i Vaikai ir jaunuoliai moka tik 25 centus mėnesinių 
duoklių už kiekvieną tūkstantį dolerių apdraudos, jei 
duoklės mokamos iškart, už visus metus.

Deimantinio Vajaus lengvatų, planų ir terminuo
tos apdraudos pilnas išaiškinimas buvo paskelbtas 
“Tėvynėje” ir kiekvienam nariui pasiųsta atskiru laiš
ku, todėl laiko trumpinimo sumetimais viso to čia 
nekartosiu ir paskelbtą medžiagą laikau šio raporto 
dalimi.

Terminuotąją apdraudą jau daugelis įsigijo. Kiek 
per tą laiką, tai yra, nuo gruodžio mėnesio 1 d. iki 
birželio 16 d., 1960 m., gavome naujų narių ir kokiai 
apdraudos sumai, vaizdžiai matyti iš pateikiamų 
skaičių.

Deimantinio Vajaus Gyvybės Apdrauda

1. Suaugusieji
2. Vaikai

Narių skaičius 
nariai 188

839

Apdraudos suma
$272,450.00

922,000.00

Viso 1,027 $1,194,450.00

Suaugusieji Nariai Pagal Apdraudos Skyrius
Narių skaičius Apdraudos suma

Skyrius VI 52 $49,700.00
Skyrius V2 28 29,750.00
Skyrius V3 16 17,500.00
Skyrius VX 1 500.00

Skyrius T 79 175,000.00
Sočiai 12 —

Viso 188 $272,450.00

Vaikai Pagal Apdraudos Skyrius
Narių skaičius Apdraudos suma

Skyrius V2 7 $7,500.00
Skyrius V3 14 11,000.00
Skyrius VX 1 500.00
Skyrius T 817 903,000.00

Viso 839 $922,000.00

Deimantinio Vajaus laikotarpio vidutinė apdrau
dos suma yra:

Suaugusių narių ________________ $1,540.00
Vaikų _________________________ 1,100.00

Suaugusių narių mėnesiniai mokesčiai----------- $374.12
Vaikų mėnesiniai mokesčiai _______________  336.28

Viso_______________________________ $710.40
Be to, tame pačiame laikotarpyje akcidentalę 

apdraudą įsigijo 68 nariai $81,500.00 sumai.
Pateiktieji duomenys rodo, kad Deimantinio Va

jaus laikotarpis davė Susivienijimui žymius laimėji
mus. Didelį pakilimą rodo apdraudų sumos. Jei pra
ėjusių metų vidutinė suaugusių narių apdrauda buvo 
$558.00, tai dabar toji apdrauda pakilo iki $1,540.00. 
Taip pat vaikų vidutinė apdrauda pakilo nuo $875.85 
iki $1,100.00.

Gavome narių, kurie paėmė $3,000.00, $4,000.00, 
$5,000.00 ir $9,000.00 apdraudas.

Naujais nariais ypatingai padidėjo vaikų skyrius. 
Matome, kad naujoji, terminuota, apdraudos forma 
vaikų tėvų ir globėjų tarpe gana populiari. Gautieji 
naujų narių skaičiai ne tik padengė skaičių nustojusių 
būti nariai parėjusiais metais, bet kartu davė gražų 
narių prieauglį pirmą kartą per paskutinius praėju
sius 10 metų.

Mažų duoklių terminuotoji apdrauda vaikams ir 
jaunimui yra SLA dovana Deimantinės Sukakties pro
ga. Jaunimo atėjimą į Susivienijimą tenka laikyti 
teigiamu reiškiniu. Tas stiprina organizaciją ir duoda 
daugiau šviesių vilčių jos ateičiai.

Visų darbų sklandesniam ir greitesniam autori- 
zavimui Pildomoji Taryba paskyrė Pilnomis veikimo 
teisėmis SLA Vajaus Komisiją, kurios sąstatas buvo: 
Prezidentas P. P. Dargis, Vice-Prezidentas J. Maceina, 
Sekretorius Dr. M. J. Vinikas ir Daktaras-Kvotėjas 
Dr. S. Biežis.

Didžiausia padėka už pasisekimą šių vajų priklau
so šiai komisijai, ypatingai Prezidentui P. Dargiui, 
kurios nenuilstama energija ir sumani pagalba šį sun
kų ir painų darbą padarė galimu.

AKCIDENTALĘ APDRAUDA
Staigaus žuvimo nelaimingame atsitikime arba 

akcidentalė apdrauda pradėjo veikti nuo rugsėjo 1 d., 
1957 metais. Ją gali įsigyti kiekvienas SLA narys, 
kaip pridėtinę apdraudą prie gyvybės apdraudos. 
Duoklių už akcidentalę apdraudą už kiekvieną $1,000 
reikia mokėti mėnesiui 20 centų, metams—$2.00.

Kiek narių ir kokiai sumai įsigijo akcidentalę 
apdraudą nuo rugsėjo 1 d., 1957 m., iki birželio 16 d., 
1960 m., matyti iš šios lentelės:

Metai Narių skaičius
1960 (iki birželio 16) 36
1959 134
1958 120
1957 (nuo rugsėjo 1) 85

Viso 375
Vidutinė akcidentalė apdrauda

Apdraudos suma
$40,000.00
164,000.00
124,750.00
90,000.00

$418,750.00 
yra $1,116.00.

VIENUOLIKTAS SKYRIUS

BENDROS ŽINIOS APIE ŠIA DARBUS IR STOVI

Pildomosios Tarybos Suvažiavimai nuo
50 iki 51 Seimo

Tarpseimindame laikotarpyje, t. y., nuo 1958 m. 
liepos 26 d. iki 1960 m. liepos 8 d., Pildomoji Taryba 
turėjo septynius suvažiavimus, būtent:

1.1958 m. liepos mėnesio 26 ir 27 dienomis, 
Chicago, Hotel Sherman.

2. 1958 m. gruodžio 4 ir 5 dienomis, Chicago, 
Hotel Sherman.

3. 1959 m. vasario 27-kovo 1 dienomis, New York, 
SLA Centre.

4. 1959 m. rugpiučio 17-21 dienomis, Atlantic 
City, SLA name.

5. 1959 m. lapkričio 15 ir 15 dienomis, Chicago, 
Morrison Hotel.

6. 1960 m. vasario 25-27 dienomis, New York, 
ŠIA Centre.

7. Priešseiminis posėdis 1960 m. liepos 8 dieną 
Pittsburgh, Pa.

Įvykusiuose suvažiavimuose buvo apsvarstyta 275 
klausimai ir tiek pat padaryta nutarimų. Tačiau tik
renybėje Pildomoji Taryba yra apsvarsčiusi daugiau 
klausimų. Vieni jų buvo sprendžiami krivūlės keliu, 
kiti atsitiktinuose pasitarimuose. Į nurodytą skaičių 
taip pat neįeina darbai priešseiminio suvažiavimo, 
įvykusio šių metų liepos 8 d. Pittsburgh, Pa.

Pildomosios Tarybos darbų apimtis daugiausia 
ribojasi organizacijos ir jos narių reikalais. Suvažia
vimuose buvo svarstomi klausimai, kuriems spręsti 
buvo kompetetinga Pildomoji Taryba. Tačiau be Pil
domosios Tarybos suvažiavimų ŠIA reikalų tvarkyme 
daug pasidarbavo įvairios komisijos. Apie jų veiklą 
nekalbėsiu, nes kiekviena komisija yra patiekusi savo 
darbų atskirą raportą.

Man, kaip SLA Sekretoriui, teko vykdyti Seimo, 
Pildomosios Tarybos, Vajaus ir kitų komisijų nutari
mus, o taip pat atskirų valstijų apdraudos depart- 
mentų reikalavimus, ir atlikti daugybę kitų darbų, 
susijusių su mano pareigomis.

Be dalyvavimo posėdžiuose, Pildomosios Tarybos 
nariai dar lankė kuopas, apskričius, dalyvavo jų su
sirinkimuose, šventėse, tuo stiprindami jų veiklą. Kai 
kur naudingais patarimais padėjo kuopom išeiti iš 
sunkumų ir pagerino jų padėtį.

Su dideliu pasitenkinimu turiu pasakyti, kad dar
bai vyko sklandžiai, draugiško bendradarbiavimo dva
sioje ir geruose tarpusavio santykiuose.

Draugiška bendradarbiavimo atmosfera, kurioje 
vyko Pildomosios Tarybos darbai, leido juos geriau 
atlikti, kas, be abejo, prisidėjo prie Susivienijimo stip
rinimo. Todėl šio Seimo proga aš reiškiu gilią padėką 
SLA Prezidentui P. P. Dargiui ir visiems Pildomosios 
Tarybos nariams už malonų bendradarbiavimą atlio- 
kan't mums patikėtas pareigas.

ŠIA Senelių ir Poilsio Namo Reikalu
SLA 50-tas Seimas nutarė Senelių ir Poilsio Namo 

reikalą pavesti išspręsti Pildomajai Tarybai. Taryba, 
apsvarsčiusi šį reikalą, nutarė atsiklausti kuopų ir 
narių.

Todėl, pildydamas Pildomosios Tarybos nutarimą, 
atspausdinome ir išsiuntinėjome visoms SLA kuopoms 
atsiklausimo lapus dėl SLA Senelių ir Poilsio Namo 
reikalo.

(Bus daugiau)

PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos nepaprasto suvažia
vimo, įvykusio 1960 m. liepos mėn. 8 dieną Pick- 

Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.
ŠIA prezidentas P. P. Dargis Pildomosios Tary

bos specialų suvažiavimą ir pirmą sesiją atidarė 1960 
m. liepos mėn. 8 dieną 10 valandą ryto, Pick-Roosevelt 
viešbutyje, Vogue kambaryje, Pittsburgh, Pa.

1. Prezidentas P. Dargis atidaręs Pildomosios Ta
rybos nepaprastą suvažiavimą, paaiškino priežastis, 
kurios privertė šį suvažiavimą sušaukti. Priminęs, 
kad birželio 8 dieną mirė SLA vice prezidentas J. Mar 
ceina ir trumpais žodžiais apibudinęs J. Maceinos gy
venimą, atliktus darbus, bei jo parodytą didelį sąžinin
gumą ir rūpestingumą jam pavestų ir patikėtų aukštų 
pareigų atlikime, paprašė visus šio posėdžio dalyvius 
atsistoti ir tylos minute pagerbti mirusį SLA vice pre
zidentą J. Maceiną, ką posėdžio dalyviai atliko didžia
me susikaupime.

2. Prezidentas P. Dargis paprašo sekretorių atlik
ti Pildomosios Tarybos narių vardošaukį. Atlikus 
vardošaukį paaiškėjo, kad šLme Pildomosios Tarybos 
nepaprastame suvažiavime dalyvauja šie Pildomosios 
Tarybos nariai:

P. P. Dargis, prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
Nora Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas,

į

Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas. Jie sudaro 
kvorumą.

Šiame Pildomosios Tarybos nepaprasto suvažiavi
mo posėdyje taip pat dalyvauja SLA Kontrolės Komi
sijos pirmininkas S. Gegužis ir SLA Švietimo Komisi
jos pirmininkas dr. P. Grigaitis.

3. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas paklausia ar 
visi Pildomosios Tarybos nariai gavo SLA prezidento 
P. Dargio specialų raštišką pakvietimą dalyvauti šia
me Pildomosios Tarybos nepaprastame suvažiavime. 
Visi Pildomosios Tarybos nariai patvirtino, kad tokį 
pakvietimą gavo registruotais laiškais.

4. SLA prezidentas P. Dargis, nurodė, kad šis Pil
domosios Tarybos suvažiavimas yra specialus suva
žiavimas, nes jis sukviestas užpildymui vakaneijos S. 
L. A. vice prezidento vietai. Todėl jis paprašė visų 
Pildomosios Tarybos narių pareikšti savo nuomonę 
susidariusios padėties reikalu.

5. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas pataria atsi
žvelgti į SLA konstitucijos nuostatus ir juos išnagri
nėti, pirm negu padarysime nutarimą dėl susidariu
sios padėties reikalo. Taip pat jis pataria atsižvelgti 
ir į valstybių įstatymus.

6. Visi Pildomosios Tarybos nariai: P. P. Dargis, 
dr. M. J. Vinikas, N. Gugis, E. Mikužis, adv. S. Bre
des, dr. S. Biežis ir komisijų pirmininkai: S. Gegužis, 
dr. P. Grigaitis, pareiškė savo nuomones dėl susida
riusios padėties, plačiai išanalizavę reikalą, pasisakė, 
kaip interpretuoja SLA konstitucijos nuostatus ir pa
reiškė savo nuomones vice prezidento rinkimų reikalu.

7. Prezidentas P. Dargis prašo vardošaukio balsa

vimu pasisakyti ar į laisvą vice prezidento vietą, ren
kame naują vice prezidentą tik tam terminui, kuriam 
Chicagoje įvykęs seimas buvo patvirtinęs velionies 
J. Maceinos išrinkimą, ar ir tam terminui, kuriam re
ferendumu buvo išrinktas velionis J. Maceina, bet 
įvykstančio SLA Seimo Pittsburgh, Pa., dar nebuvo 
patvirtintas.

Vardošaukio balsavimu visi Pildomosios Tarybos 
nariai vienbalsiai pasisakė, kad naują vice prezidentą 
renka tik tam terminui, kuriam Chicagos Seimas vice 
prezidentą buvo patvirtinęs, t. y. iki šio seimo, nes 
velionies J. Maceino kadencija baigėsi su šiuo seimu.

SLA prezidentas P. Dargis specialaus Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo pirmą sesiją uždarė 1 valanlą 
po pietų paskelbdamas, kad antroji sesija prasidės 2 
valandą po pietų šioje pat vietoje.

ANTROJI SESIJA
SLA prezidentas P. Dargis Pildomosios Tarybos 

nepaprastą suvažiavimo antrą sesiją atidarė 1960 m. 
liepos mėn. 8 dieną, 2 valandą po pietų Pick-Roosevelt 
viešbutyje, Vogue kambary, Pittsburgh, Pa.

Šiame Pildomosios Tarybos nepaprastame suva
žiavime dalyvauja šie Pildomosios Tarybos nariai:

P. P. Dargis, prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugis, iždininkė, 
E. Mikužis, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas. Jie sudaro 

kvorumą.

\

Šiame suvažiavime taip pat dalyvauja SLA Kon
trolės Komisijos pirm. S. Gegužis ir SLA švietimo Ko
misijos pirmininkas dr. P. Grigaitis.

8. Kadangi Pildomoji Taryba priėjo prie nutari
mo, jog buvusio vice prezidento kadencija baigiasi su 
šiuo Pittsburgh, Pa. seimo pabaiga, todėl po plataus 
apkalbėjimo Pildomoji Taryba randa, kad išrinkimas 
vice prezidento tik keliom dienom eiti pareigas butų 
nepateisinamas ir todėl vienbalsiai nutarė vice prezi
dento aukščiau minėto termino užbaigimui nerinkti ir 
kad išrinkimą vice prezidento ateinančių dviejų metu 
terminui atliks SLA Seimas.

9. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas praneša, kad 
yra daug eilinių ir svarbių klausimų, kuriuos Pildo
moji Taryba turėtų išspręsti. Todėl jis siūlo, pabai
gus Pildomosios Tarybos nepaprastą suvažiavimą 
šaukti reguliarų Pildomosios Tarybos suvažiavimą.

Siūlymą parėmus ir visiems Pildomosios Tarybos 
nariams vienbalsiai sutikus, nutarta pabaigus Pildo
mosios Tarybos nepaprastą suvažiavimą laikyti regu
liarų P. T. suvažiavimą.

SLA prezidentas P. Dargis, padėkojo visiems po
sėdžio dalyviams, kad vieningu supratimu, pasisekė 
išrišti taip sunkią ir labai svarbią problemą, Pildomo
sios Tarybos nepaprasto suvažiavimo antrą sesiją už
darė 6:30 valandą vakare ir pranešė, kad ryt 10 va
landą ryto, šioje pat vietoje įvyks reguliarus Pildo
mosios Tarybos suvažiavimo posėdžiai.

.(Bus daugiau)
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Helena Vyziutė-Kulger, 
Sugrįžo iš Europos

Bus Gražus Koncertas

Žymi vietos veikėja, Hele
na Vyziutė-Kulber, kuri drau
ge su dukra Gabija rugpiučio 
27 dieną išskrido į Europą, 
rugsėjo 26 dieną sugrįžo pa
tenkintos savo kelione. Euro
poje jos aplankė keletą val
stybių ir keliol ka miestų: Ita
liją, Copenhaven, Stockholmą, 
Helsinkį, Frankfurtą, Dieburg, 
Milaną, Paryžių ir visą eilę ki
tų čia nesuminėtų kraštų ir 
miestų. Iš Italijos jos prisiun
tė redaktoriui nuoširdžius lin
kėjimus, ir pažymi, kad nors 
kelionė tolima, bet jos Euro
poje būdamos turėjo gerus lai
kus ir pamatė daug įdomių 
vietų.

Linkėjimai iš Floridos
Brooklynietis Jonas Valai

tis, nuvykęs į Floridą praleis
ti atostogas, redaktoriui pri
siuntė linkėjimus iš Floridos 
ir kitų pietinių valstijų. Jis 
aplankė Miamės Lietuvių Klu
bą ir sutiko daug ten esančių 
lietuvių.

SLA Penktoji Apskritis ir 
Lietuvių Spaudos Klubas 

Ruošia Išvyką

SLA penktoji apskritis ir 
Lietuvių Spaudos Klubas ben
drai ruošia dviejų dienų išvy
ką į Susivienijimo vasarnamį, 
Atlantic City, N. J., šių metų 
spalio 22 ir 23 dienomis. Išvy
kos dalyviams apsistojimo vie
ta — SLA vasarnamis, 128 S. 
Maine Avenue, Boardwalk at 
Oriental Avenue.

Kadangi išvyka bus dvi die
nas, šeštadienį ir sekmadienį, 
tad nakvyne interesuoti daly
viai apie tai prašomi pranešti 
iki spalio 15 dienai. Išvykos 
antrąją dieną (sekmadienį) 
numatyti bendri pietus, ku
rie vienam atsmeniui kainuos 
$2.50. Norintieji bendruose 
pietuose dalyvauti, taip pat 
prašomi pranešti iki spalio 15 
dienai. Kelionės reikalais kiek
vienas pasirūpinkite atskirai. 
Autobusai iš Port Authority 
stoties į abi puses kainuoja tik 
$5.72, pasitarkite su A. S. 
Trečioku arba su S. Bredes.

Maloniai kviečiame SLA ir 
Lietuvių Spaudos Klubo na
rius -^drauge su šeimomis) da
lyvauti.

Visais šios išvykos reika
lais kreipkitės šiuo adreu: A. 
S. Trečiokas, 311 Walnut St., 
Ncwark, N. J. Tel. MArket 
2-4867, arba

S. Bredes, Jr., 37 Sheridan 
Avė., Brooklyn 8, N. Y. Tel. 
AP. 7-7083.

Kambarys vienam kainuoja 
$2.00, o dviem $4.00.

Vasarnamis bus atdaras no
rintiems atvykti anksčiau ar
ba pasilikti ilgesniam laikui.

SLA Penktosios Apskrities 
ir Lietuvių Spaudos Klubo 

Valdyba.
Komisija:

Adv. S. Briedis, 
A. S. Trečiokas.

u/

1241 No. Afthlaiid Avė.
CHICAGO 22, IU* 

HlJniholdt 6-2818

126 Tilgham St 
ALIJENTOVVN, PA. 

HEmlock 5-0415

78 Second Avė. 
NEVV YORK 3. N. Y.

ORegon 4-1540

Toronto, Canada

Posėdžiaus Socialdemokratai

Spalio 9 dieną į Torontą po
sėdžiams suvažiuos Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjungos 
skyrių atstovai posėdžiams. 
Posėdžiai prasidės spalio 9 
dienos ryte Lietuvių Namuose. 
Dalyvaus ne tik Kanadoje gy
venanti socialdemokratai, bet 
ir iš JAV atvyks žymus vei
kėjas Kipras Bielinis.

Kviečiami dalyvauti visi są
jungos skyrių nariai ir rėmė
jai. Bus aptarta svarbieji rei
kalai ir nustatyta gairės atei
ties darbams. Kep.

Velta-Stott-Meihuber, sopra
no, duktė plačiai žinomo Ry- 
gos-Latvijos Valstybės Operos 
daininko prof. Viktor Stott. 
Dabar prof. Stott jau 15 me
tų turi balso lavinimo-daina- 
vimo Studiją 940 West End 
Avenue, Nevv Yorke. Jo duktė 
VELTA pasekė tėvą, turi 
gražų išlavintą balsą, ji jau 
debiutavo Europoje keliose 
vietose ir New Yorke su Ope- 
ratic Society Academy of Mu- 
sic patalpose, Brooklyne.

Dabar jos koncertas įvyks 
šį sekmadienį, spalio 9 dieną 
Town' Hali, 113 West 43-th 
Street. Pradžia 5:30 valandą 
po pietų. Bilietus patartina 
įsigyt! iš anksto, kad koncer
to dieną nereikėtų stovėti ei- 
eilėje. Galima paskambint tele
fonu: TR 3-4230, arba Town 
Hali bilietų partavimo ofise.

Lietuviai atsimena baritoną 
VIKTOR STOTT nuo tų laikų, 
kada jis dainavo Kaune ir ki
tose Baltijo valstybėse joms 
esant nepriklausomoms. Lietu
viai privalėtų dalyvauti šiame 
koncerte ir pasiklausyti gar
saus dainininko ir lietuvių 
draugo dukros dainavimo.

Koresp.

Detroit, Michigan

Paminėta Žalgirio Mūšio
550 Metų Sukaktis

Amerikos Lietuvių Vetera
nų Sąjunga ‘‘Ramovė”, talki
ninkaujant Birutietėms, ka
riams savonoriams ir Šiau
liams š. m. rugsėjo mėn. 24 
dieną 8 valandą vakaro buvu
sioje lietuvių svetainėje pami
nėjo Žalgirio mūšio 550 metų 
sukaktį. Paminėjimas buvo 
tuo įdomus, kad niekas jame 
nesakė kalbų ir tuo nevargi
no publikos. Buvo atlikta J. 
Pusdešrio paruošta istorinė 
žodinė inprovizacija “Musų 
Tėvynė Lietuva”. Atliko: J. 
Pusdešris, A. Gubilas, V. 
Ogalvis, K. Gricius ir V. Či- 
žauskaitė.

Čia pat salėje ant sienos iš
kabintomis chemomis, buvo 
pavaizduota ir pati muso ei
ga. Po inprovizijos buvo šokiai 
ir veikė bufetas. A. G.

Pottsville, Pa.

Pagavo Valgis ir Pats į 
Bėdą Papuolė

Brockton, Mass.

Mirė Tautkus, Policijos 
Kapitonas

Sekmadienį, rugsėjo 25 die
ną mirė Tautkus, vietinės po
licijos kapitonas, sulaukęs tik 
53 metus amžiaus. Jis buvo 
pirmas lietuvis musų mieste 
pasiekęs kapitono laipsnį. Mat 
mirtis neklausia kokio am
žiaus tu esi ir kokiose parei
gose, visus lygiai skiria iš gy
vųjų tarpo.

Velionio šeimai ir giminėms 
liūdesio valandose reiškiu gi
lią užuojautą. Draugė.

South Boston, Mass.

Balto Skyriaus Banketas

Vietinio Balfo skyriaus ren
giamas metinis banketas į- 
vyks šių metų spalio mėn. 23 
dieną, sekmadienį, Lietuvių 
Piliečių Draugijos patalpose. 
Bus kalbų programa ir rodo
mos nuotraukos, neseniai par
vežtos iš Lietuvos. Visų vieti
nių ir apylinkėse gyvenančių 
lietuvių pareiga jau dabar pra
dėt ruoštis prie banketo ir ja
me dalyvauti. Kep.

Praeitais metais John Reesc 
su savo šeima išvažiavo į Ita
liją aplankyti savo tėvų kraš
tą, o namus paliko prižiūrėti 
vieną žmogų tik dienom. Ree- 
so geras draugas, kuriedu pir
miau draugia operavo anglių 
kasyklas, pranešė savo drau
gam į Philadelphia, Pa., kur 
galima gauti lengvai pinigų. 
Vieną naktį atvažiavo 3 vyrai 
ir viena moteris ir be baimės 
įėjo į Rceso butą ir išnešė iš 
rūsio banką su pinigais.

Rceso sugrįžęs iš Italijos 
pasigedo pinigų ir prane
šė policijai, kad banke1 buvo 
$3,500.00. Už kiek laiko poli
cija surado pinigus Philadei- 
phijoje pas žmones į pagalvę 
sukištus $475.000.00. Reesc 
bijodamas, kad nepapulti į 
bėdą už nesumokėjimą val
džiai taksų, pasakė, kad kiti 
pinigai yra tų žmonių, o jo 
tik $3,500.00. Sakė, kad tie 
žmonės turtingi, turi savo ga- 
radžius, valvyglas, o ta mote
ris irgi turtinga, turi užeigą, 
valgyklą, jos kailinukai žiemai 
apsivilkti kainuoja 18 tūkstan
čių dolerių. Bet jie jausdamie
si kaltais ir pagautais, pasa
kė teisybę, kad tuos pinigus 
rado Rceso įbankoje. Dabar 
jie visi yra Pottsvill, Pa. teis-

PASINAUDOKITE PLAČIAI žinomos ir gerai UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS I SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licenaed by USSR

Tel. IN 7-6465 ir
Tel. MI 2-2452 ir 

BOwling Green 
•Per musu firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi 
mokami vietoje, musų Įstaigose. •Prie firmos jstai gų yra krautuvės. r~' 
tuojamas 100%. Įstaigos

BROOKLYN, N. y., 1530 Bedford Avenue
NEVVARK, N. J., 312 Markct Street

IN 7-7272 
MI 2-1681 
9-6992 
muitai ap- 

•Siuntinių pristatymas garan
to skyriai atidaryti nu o 9 vai. ryto iki 6 vaJ. vakaro kasdien. Seštadie- 

to sekmadieniais 9-4 vai.niais
MUSŲ SKYRIAI:

107 So. Vermont Avė. 
LOS ANGELES 4, CAL 

DUnkirk 5-6550

11601 Jos. Campau Avė 
DETROIT 12, MICH. 

TOvvnsend 8-0208

1900 Floet St. 
BALTIMORE, MD.

DIckens 2-4240

, 643-47 Alhany Avė.
HARTFORD 6. CONN. 

Cllapel 7-5161

832 North 7th St.
PHILADELPHIA 23, Pa 

VVAlnut 3-1747

109 Burnet Park Drive 
SYRACUSE, N. Y. 

GRanit 8-8135

46 Whithead Avė. 
SOUTH RIVER, N. J.

CLifford 7-6320

397-A W«t Broadvvay 
SO. BOSTON 27, MASS.

ANdrew 8-2718

2240 Professor
CLEVELAND 18, OHIO 

SUperior 1-1164
g.g.

mo suole negrinėjami, vieni už 
pinigų pavogimą, o J. Reese 
už nesumokjmią valdžiai tak
sų. Jisai turi anglių kasyklas. 
Kurie buvo pasimoję liudyti 
prieš phiiadelphiečius, tai jų 
vieną rado Philadelphijoj nu<- 
šautą, o kitą rado lenciūgais 
surištą, cimentinis akmuo pri
rištas ir į Nevv Jersey juras 
buvo įmestas. A. J. B.

Knyga Apie Antrąjį 
Pasaulinį Karą

Dar šiais metais numatoma 
išleisti knygą — Antrasis pa
saulinis karas. Tai bus pirma 
knyga lietuvių kalba apie tą 
pasaulinę žmonijos katastro
fą. Knyga virš 300 puslapių, 
kietais viršeliais, iliustruo
ta retesnėmis nuotraukomis 
bei svarbesnėmis schemomis. 
Knygos turinį peržiurėjo gen. 
Raštikis.

t

Šiandien lietuviškos knygos 
išleidimas sunkėja, nes ją do
misi tik dalelė lietuviškos vi

suomenės. Kad palengvinus ir 
šios knygos išleidimą, prašo
ma ją iš anksto užsiprenume- 
ruot. Prenumeratorių pavardės 
tilps toje pačioje knygoje. Pa
geidaujami garbės prenumera
toriai. Knygos kaina — 4 do
leriai. Užsisakoma, pasiun- 
čiant pinigus, iki š. m. rugsė
jo 30 dienai pas jos autorių ir 
leidėją (J. Vaičeliunas, 195 
Drinkwater Street, Sudbury, 
Ont., Canada).

Paieškojimai
IJetuvo* Generalinio Ronaulo 

Nevv Yąrke paieškomi asmeny*:
Macijauskas Julius, Henriko sū

nūs, kil. iš Švėkšnos, Kretingos ap
skrities.

Marazas Mykolas.
Markevičius Pranas (Markiewicz 

Frank), Adomo sūnūs, iš Žiežmarių, 
gyveno Los Angeles, Calif.

Rupšlaukis Kazimieras ir Vincen
tas, Juozapato sūnus.

Serepinas Antanas, Mikalojaus 
sūnūs.

Šeškevičius Jeronimas, Vlado sū
nūs, iš Kriuklių km.. Kaniavos vai., 
Lydos apskr.

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpą
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Spalio 1 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
ANDRIUS OS1UUS, 23 kp., Shenandoah, Pa., gimęs 

lapkričio 11, 1892 m., Shenandoah, Pa. Prie SLA pri
sirašė lapkričio 1, 1936 m., mirė rugsėjo 13, 1960 m. Ve

lionio žmonai, Veronlca Osilius, pomirtinės išmokė
ta ________________________________________$1,000.00

SIMJAS ČERNIAUSKAS, 23 kp., Shenandoah, Pa., gi
męs liepos 28, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė rugsėjo 5, 1926 m., mirė rugsėjo 16, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Marei Černauskienei, pomirtinės išmo
kėta ______________________________________$1,000.00

DR. JOSEPH M. PLUKAS, 51 kp., Bridgeport, Conn., 
gimęs spalio 19, 1904 m., Waterbury, Conn. Prie 
SLA prisirašė balandžio 1, 1937 m., mirė rugpiučio 
15, 1960 m. Velionio žmonai, Grace E. Plukas, po
mirtinės išmokėta __________________________ $500.00

BARTH0L0MEW ŽELVIS, 44 kp., Miami, Fla., gimęs 
rugpiučio 27, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
rugsėjo 6, 1952 m., mirė birželio 20, 1960 m. Velio
nio žmonai, Vernai Želvis, pomirtinės išmokėta $150.00

MARE KUPSTIENE, 57 kp., Worcester, Mass., gimus 
kovo 9, 1873 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ba
landžio 29, 1905 m., mirė rugpiučio 30, 1960 m. Ve
lionės sunui, Vincent Cosakie, pomirtinės išmokėta $89.00

Viso----------------------------------------------------------------------$2,839.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso____ $125,753.16

Išmokėtos ligoje pašalpos
K. JANKELIŪNAS, 11, kp., VVaterbury, Conn. Sirgo 10 sav. ir 1 d. $50.75
V. VALINČIENE, 11 kp., VVaterbury. Conn. Sirgo 9 s. ir 1 <1. _______ 45.50
M. SALOIUSs 14 kp., Cleveland, Ohio. Sirgo 7 s. ir 6 d. ____________  33.88
J. PRANCKAITIS, 42 kp., Grand Rapids, Mich. Sirgo 12 s. _____36.00
J. LAUŽIKAS, 57 kp., Worcester, Mass. Sirgo 12 s. _______________ 81.00
M. JURKIENĖ, 122 kp., Chicago, Iii. Sirgo 11 s. ir 6 d. __________  64.50
M. GALINAITIS, 159 kp., Collinscville. UI. Sirgo 6 s........... . .................. 36.00
K. UNTULIENĖ, 185 kp., E. Chicago, Ind. Sirgo 8 s. ir 1 d. _____  85.00
A. ČERNAUSKAS, 226 kp., Chicago, III. Sirgo 9 s. ir 2 d._________  71.25
L. RICKEVIČIUS, 236 kp., Toronto, Canada. Sirgo 2 s. ir 5 d.___  68.00 I
I. RAMANAUSKAS, 236 kp., Toronto, Canada. Sirgo 6 s. ir 2 d._ 94.00
U. SIMINIENĖ, 293 kp., W31sonvilie. 111. Sirgo 11 s. ir 6 d. _______  90.50
K. ČIŽAUSKAS, 301 kp., Cicero, III. Sirgo 4 s. iir 1 d. _____________ 43.00

Viso1 ... .................................................. *.................   $799.38
Nuo pradžios šių metų bendrai viso _______  $22,703.59

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius

KALĖDOS IR NAUJI METAI ARTĖJA
SIŲSK dovanų siuntinį su drabužiais savo draugams ir giminėms. 

DARYK tetai dabar — SIŲSK per

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
Licensed by Inturist

Kiekvienas siuntinys apdraustas. Pristatymas garantuotas. 
Gavėjas nieko nemoka.

Visuose musų skyriuose yra didelis pasirinkimas rudens ir 
žiemos reilalams daiktų žemomis kainomis.
Aplankykite musų jums artimiausi skyrių, kur gausite visas 
informacijas.

Žvinys Alfonsas, gyvenęs Anykš
čiuose.

Alseika Benjaminas, Jurgio sū
nūs, iš Ylakių.

Daiginienė Petrė.
Dima Jonas, Mikalojaus sūnūs.
Ežerskis Jonas, iš Židikų, gyveno 

Aurora, Ulinois.
Grižinauskas Leonas, gini. 1925 

m. Dusetose, Zarasų apskr.
Kavaliauskas Juozas, žmona Ka- 

valiauskienč-Samuolytė Magdalena, 
ir sūnūs Juozas.

Kiaulėnicnė-Sartauskaite Karilna, 
iš Janapolės parap.

Kondratas Juozas, Adolfo sūnūs.
Labunskis Alfonsas, Vilius ir Vla

das. Liudviko sūnus, gyveno Rock
ford, III.

Pocius Juozas, Kazimiero sūnūs, 
gim. 1905 m., dingęs karo metu.

Prielgauskas Antanas, Juozas ir 
Kazimieras, iš šulpetrių km., Yla
kių vals.

Rumšienė-Beniušytč Ona, iš Lai
žuvos.

Samoškaitė Julijona, Juliaus duk
tė, gim. Mažonų kaime.

Širvinskaitė Bronė, Stasė ir Van
da. Antano dukterys, iš Balninkų 
m., Ukmergės apskr.

Sitkauskaitė Genė, išvykusi iš 
Marijampolės.

šlependoraitė Ona, iš šakvyčio 
kaimo.

Šlependoras Martynas ir Myko
las, iš šakvyčio kaimo.

Tiškevičiutė Imaculata ir Izabe
lė, iš Kretingos.

Vasiliauskas Kazys, Antano sū
nūs, gyveno Westville, Illinois.

Vitkauskas Pranas, Antano sū
nūs, iš Sugaudžių km., Židikų vals.

Abramaitis Jonas, gyveno Colum- 
bus, Ohio.

Iieškomlejl arba apie juos žlnan 
ttejl maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

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

WO 5-5890
Taip pat patarns"<nme
Ir siuntinių persiuntimui J 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real F.state
NOTARY PIJBIJC

114 N. Rockton Avė.

drau- 
skam*

pinigų

nS 
i 
i

B 
i

Tel. STagg 2 6043
Matthew P. Baltas

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AI* BALTRUNAS-BALTOJ 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu
me®. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Virginla 7-4499 

I____________________

I
 HITLERIS IR MUSSOLINI I

“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

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

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

Prisiuntę $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais 5 
straipsniais. Prisiuntę $5 metinės prenumeratos gaus šiuos K 
numerius veltui. Rašyti:
LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III. |

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iŠ lietuviško?i<.« . 
bendruomenės to visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amer!’.<o3*— 
6.50, Kanadoje — 5 doleriai. Tji laikraAtj galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimas to nuo to kaina nekinta,

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

ADRESAS: “NEPEJKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠCJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paradyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
UI Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; Apie Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis to tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug ldtų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsiraki usienu knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
So.

Kaina tik 75 centai.
šiuo adresu:

636 East Broadvray Boston 27, Mass.
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F“ NAUJIENOS "I
I

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

NAUJIENOS ąpausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.

NAUJIENOS spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — J 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba money Orderį 
tokiu adresu:

MUSŲ SKYRIAI:
39 Second Avė. Tel. AL 4-5456

600 Sutter Avė. Tel. DI 5-8808
428 Springfield Avė. Tel. BI 3-1797
126 — 4th St., Tol. FO 3-8569
99 Main St. Tel. MU 4-4619

Tel. PR 3-0979

N0W YORK 3, N. Y., 
BROOKLYN 7, N. Y.
NEVVARK 3, N. J., 
LAKEVVOOD, N. J., 
PATESRSON 1, N. J.
PASSAIC, N. J., 211 Monroo St.
VINELAND, N. J., West Landis Avė. (Greek Orthodofc Bldg.) 
The Vineland Branch open Friday. Saturday and Sunday only. 
PITTSBURGH 3, PA., 1015 East Carson St. Tel. HU 1-2750 
PHILADELPHIA 41, PA., 4925 Old York Rd. Tel. DA 4-4401 
NEW HAVEN, CONN., 6 Day St. Tel. LQ 2-1446 
VVATERBURY, CONN., 6 John St. Tel. PL 6-6766 
WOROESTER, MASS., 
SPRINGFIELD, MASS., 
CLEVELAND 13, OHIO.

• •

174 Millbury St. 
1716 Main St. 
2683 Wcst 14th St. 

CHICAGO 22, ILL., 2222 W. Chicago Avė. 
HAMTRAMCK, MICH., 9350 Jos. Campau 
DETROIT, MICH., 7300 Michigan Avė. 
GRAND RAPIDS, MICH., 414 Scribner

Tel. SW 8-2868
Tel. RE 2-7163 

Tel. TO 1-1068
Tel. BR. 8-6966

Tel. TR 3-1666
Tol. VI 1-5355 

Avc. N. W.
Tel. GL. 8-2256 

St. Tel. FI 6-1571SAN FRANCISCO, CALIF. 2076 Sutter 1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois
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