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85 VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI PAS POPIEŽIŲ 
JONĄ XXIII AUDIENCIJOJE

VATIKANAS. — Popiežius 
Jonas XXIII vakar ragino kiek
vienos tautos valstybininkus pa
siruošti “pasiaukojimams, kad 
būtų išgelbėta pasaulio taika”.

80 metų popiežius kalbėjo 85 
vyriausybių atstovams, dalyva
vusiems visuotinio Bažnyčios a- 
tidaryme, specialioje audiencijo
je Siksto koplyčioje.

Rodydamas į garsiąją Michel 
angelo Paskutiniojo Teismo fres 
ką už didžiojo altoriaus, popie
žius jiems pareiškė:

— Mes privalome duoti Die
vui ataskaitą, mes ir visi valsty 
bių šefai, kurie neša atsakomy
bės naštą dėl tautų likimo”.

Popiežius, pasinaudojęs visuo 
tinio Bažnyčios susirinkimo per 
trauka, priėmė delegatus, įskai

Rusų dviveidiškumas
Rėmė ortodoksų boikotą, paskui pasiuntė 

atstovus į Vatikaną
VATIKANAS. — Rusai pa

rodė dviveidiškumą paskutinę 
minutę, nutarę pasiųsti savo du 
atstovus į visuotinį Bažnyčios 
susirinkimą Vatikane.

Rusai ir jų draugai dvasiš
kiai, įskaitant ortodoksų grai
kų bažnyčias ir Vidurio Rytų 
bažnyčias, sutarė atmesti po- 
piežaus Jono XXIII kvietimą, 
kaip vieningas ortodoksų baž
nyčių frontas.

*
Paskui, paneigę spalio 8 die

ną, kad jie buvę kviesti (nors 
Vatikano atstovas Msgr. Jan Į 
Willabrands pakvietė rusus rug
sėjo 28 dieną), Sovietai nutarė

Norstad remia idėją, 
kad Nato turėtą 
atominią ginklą

PARYŽIUS. — Gen. Lauris 
Norstad, išeinąs atsargon vy
riausias Šiaurės Atlanto organi
zacijos (Nato) karinių dalinių 
Europoje vadas, pakartojo spa
lio 10 dieną savo įsitikinimą, 
jog sąjungininkai turėtų gauti 
atominių ginklų kontrolę.

Atsisveikinimo kalboje pran
cūzų draugijoje Nato reikalams 
generolas Norstad vėl parodė, 
netiesiogiai ir tiesiogiai, nesu
tarimą su Kennedžio administ
racijos politika, kuri privertė ge 
nerolą Norstadą pasitraukti. 
Norstadą pakeis gen. Lyman 
L. Lemnitzer, JAV Jungtinių 
štabų vadų viršininkas.

Gen. Norstad yra vienas rė
mėjų idėjos, kad Nato turėtų 
atominių ginklų kontrolę, o Ken 
nedžio administracija nori, kad 
atominiai ginklai būtų JAV ži
nioje.

KALENDORIUS
Spalio 13 d.: Švč. Marijos Fa- 

timoje šventė, šv. Edvardas, Na 
rųtis, Maldeika.

Spalio 14 d.: 18 sekm. po Sek 
minių, šv. Kalikstas, Mindau
gas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 70 laipsnių, galimas lietus; 
rytoj — dalinai apsiniaukę, tru
putį vėsiau.

Saulė teka 7 vai.,leidžias 6:15.

tant Airijos ir Italijos vyriausy
bių galvas. Pirmoji visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo darbo se
sija paskirta šiandien.

— Visi turi atsiminti, jog vie 
ną dieną turėsime atsakyti Die
vui Kūrėjui, Kuris taipgi bus 
Vyriausias Teisėjas”, — pareiš
kė popiežius atstovams.

Šv. Tėvas ragino valstybių 
vyrus pasišvęsti pasaulio taikos 
reikalams.

— Visuotiniame Bažnyčios su 
sirinkime Vatikane neužimtos 
vietos kardinolo Mindszenty iš 
Budapešto, Vengrijos, ir Kubos 
kardinolo Arteaga, kuris rado 
prieglaudą Argentinos atstovy
bėje. Kardinolas Mindszenty y- 
ra prisiglaudęs JAV ambasado
je, Budapešte.

pasiųsti du atstovus į visuotinį 
Bažnyčios susirinkimą.

Tie atstovai yra kun. Vitali 
Borovoi, atstovavęs rusų orto
doksų bažnyčią protestantų baž
nyčios suvažiavime New Delhi 
mieste, Indijoje, ir kun. Vladi- 
mir Kotliarov, rusų ortodoksų 
bažnyčios misijos Jeruzalėje a- 
sistentą.

Istanbulo ortodoksų patriar
chas ir graikų primas ChrizoS- 
tomos nedalyvauja visuotiniame 
Bažnyčios susirinkime.

Perspėjo japoną 
laivus

TOKIO. — Pajūrio saugumo 
taryba spalio 11 dieną perspėjo 
japonų laivus, kad jie neplauk
tų į Johnston salos apylinkę, 
kur Jungtinės Amerikos Vals
tybės planuoja pirmadienį at
likti nepaprastoje aukštumoje 
atominius bandymus.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės pastatys Graikijoje naf
tos rafineriją (valyklą), kuri 
kasmet išvalys 500,000 tonų naf 
tos.

ŽURNALISTAI LANKO ŠV. PETRO BAZILIKA
VATIKANAS. — Vykstant 

galutiniams paruošimo darbams 
visuotinio Bažnyčios susirinki
mo atidarymui, į Šv. Petro ba
ziliką nebuvo įleidžiami lankyto
jai. Išimtis padaryta spalio 8 d. 
visuotinio Bažnyčios susirinki
mo žurnalistams, kurie skirtą 
popietinę valandą galėjo ją ap
žiūrėti ir pasidaryti sau nuo
traukų, kurių paprastai nelei
džiama daryti Šv. Petro bazili
koj.

Vos tik įžengus į bazilikos 
prieangį, metasi į akis naujos J 
marmuro grindys, kurių centre 
prieš bazilikos brondzines duris 
yra gražus popiežiaus Jono 
XXIII Pontifex Maximus — Die 
11 Octobris anno MCMLXII 
(popiežiaus vardas su visuotinio 
susirinkimo atidarymo data).

Šv. Petro bazilikos vidus tik
rai didingas. Pirmą kartą isto
rijoj ši bazilika atrodo taip iš
kilmingai. Pirmas įspūdis — te-

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Sovietų Sąjungos vyriau
sybė vakar įsakė kitam JAV dip 
lomatui išvykti iš Rusijos. Jis 
kaltinamas šnipinėjimu. Prieš 
kelias dienas Maskva išvarė JA 
Valstybių laivyno attache pagal 
bininką Smith. Tai Kremliaus 
kerštas Amerikai, kad ji išvarė 
du Sovietų šnipus iš Jungtinių 
Tautų Nevv Yorke.

— Saudi Arabija sustabdė sa
vo lėktuvų skridimą į Egiptą 
ir neįsileis egiptiečių lėktuvų į 
Saudi Arabiją.

— Vakarų Vokietijos krikčio- 
nių demokratų ir laisvųjų demo
kratų partijos siūlo, kad būtų 
keturių didžiųjų valstybių kon
ferencija išspręsti Berlyno klau 
simą.

Drauge su žurnalistais spalio 8 dieną Šv. Petro baziliką apžiūri 
kun. Jonas Sakevičius, MIC, ir Juozas Macevičius, “Draugo” ko
respondentai.

Mūsų korespond entas Romoje

atras ar didinga salė. Didžiosios 
navos abiem pusėm žalia spalva 
padengtos guma ir aukštyn ky
lančios kėdės. Aukščiau raudo
nomis spalvomis ir kilimais pa
puoštos tribūnos, kurių apačioj 
savo šviesa elektrinės lempos 
duoda įspūdingą visumos vaiz
dą. Arčiau popiežiaus sosto, kai 
rėj pusėj žiūrint į altorių, gra
žesnės kėdės patriarchams ir 
dar arčiau raudonos kėdės ir 
klauptai kardinolams.

Pagal popiežiaus pageidavimą 
nebus jam didingo priekyje sos 
to, kaip buvo anksčiau planuo
ta. Prie konfesijos (centrinio) 
altoriaus paruoštas paaukštini
mas, kuris apdengtas žaliu kili
mu. Ant jo popiežiaus raudono 
pliušo sostas su auksiniais pa
puošimais. Tokiu būdu lengvai 
galės matyti visą susirinkimo 
salę ir tie, kurie bus kitoj alto
riaus pusėj arba jo šonuose. Su 
sirinkimo salės priekyje įreng-

Kardinolas Albert Meyer vienas 
iš 81 kardinolo, dalyvaujančio visuo 
tinia.me Bažnyčios susirinkime Va
tikane (Yra 85 kardinolai). Prieš 
atidarant visuotinį Bažnyčios su
sirinkimą, kardinolas Meyer pa
sveikino savo Chicagos arkivysku
pijos kunigus ir tikinčiuosius.

tas kilnojamas altorius.
Bazilikos salės kėdės yra taip 

paruoštos, kad lengvai galima, 
pakėlus nuleistą priekinę dalį, 
pasidaryti sau patogų stalelį ir, 
atvertus apatinę priekinę dalį, 
turėti drauge patogų' klauptą. 
Apačioj vyskupams yra skirtos 
2,200 kėdės. Kita dalis tilps tri 
būnose. Nuo popiežiaus sosto 
visa susirinkimo salė, t. y. vie
ta užimta kėdėmis, turi 130 met 
rų ilgumo. Todėl nelengva po
piežiui matyti paskutines vie
tas bei tolumoj esančius kalbė
tojus, kurie galės kalbėti per 
savo vietų artimiausius mikro
fonus.

Bazilikos šalutinėj koplyčioj 
įrengtas balsų skaičiavimo maši 
nų kambarys. Per 20 minučių 
bus žinomi balsavimų rezultatai. 
Patogumo dėlei prie bazilikos 
lauko pusėj pristatytas naujas 
priestatas, kuriame bus kavos 
ir higienos kambariai su tiesio-

INDIJA (SAKE KARIUOMENEI IŠVYTI RAUDONOSIOS 
KINIJOS KARINIUS DALINIUS

Premjeras Nehru tarėsi su gynybos ministeriu ir užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnais

NEW DELHI. — Ministeris prieš išskrisdamas lėktuvu į Cei 
pirmininkas Nehru vakar pareis | loną trim dienom.
kė, kad Indijos kariuomenei įsa 
kyta išvyti kinų komunistų ka
rinius dalinius iš indų teritori
jos šiaurės rytų pasienyje.

Nehru pabrėžė, jog jo vyriau 
sybė įsakė armijai “išlaisvinti 
savo teritoriją šiaurės rytinia
me pasienyje”.

Kovos pradėtos Himalajų pa
sienyje šiaurės rytuose praėjusį 
trečiadienį.

Kautynėse, pradėtose trečia
dienį, beveik 100 komunistų ka
reivių žuvo ar buvo sužeisti. Ko 
va tebevykstanti.

Raudonoji Kinija įteikė indų 
ambasadai “griežtą protestą”, 
apkaltinantį Indiją įsibrovimu 
į kinų teritoriją ir plėtimu karo 
liepsnų.

Nehru kalbėjo žurnalistams,

Raudonųjų kariniai pratimai 
baigti didžiuliu paradu
Varšuvos sąjungos armijos pratimai

VARŠUVA. — Komunistų 
Varšuvos sąjungos armijos spa 
lio 9 dieną baigė karinius pra
timus (manevrus) paradu O- 
derio upės mieste Stettine, ne
toli Rytų Vokietijos pasienio.

Kariniu paradu, kuriame bu
vo šarvuočių ir karo lauko ra
ketų paleidėjų, norėta nustebin 
ti Vakarų pasaulį savo galin
gumu ir Sovietų bloko pasiruo
šimu kovai Vidurio Europoje.

Pagerbtas švedą 
mokslininkas

ROMA. — Šiom dienom Šv. 
Tėvas Jonas XXIII priėmė au
diencijoje Popiežiaus Mokslo a- 
kademijos atstovus, susirinku
sius Romoje savo studijoms a- 
pie kosminius spinduliavimus 
tarpplanetinėje erdvėje.

Ta proga šv. Tėvas pasakė 
svarų žodį, iškeldamas Bažny
čios pastangas ir siekimus, vi
sus mokslo laimėjimus padary
ti prieinamus viso pasaubo žmo 
nijai jos bendrai gerovei kelti.

“Bažnyčia — kalbėjo šv. Tė
vas — visados remia ir skatina 

‘mokslo tyrinėjimus, kurie sten
giasi .geriau pažinti žmogų ir pa 
šaulį, pagal Dievo žodį šventa
me Rašte — “užvaldykite že- 
mę... .

Audiencijos proga šv. Tėvas 
pagerbė švedų mokslininką pro
fesorių Bengt Erik, Stokholmo 
veterinarinės medicinos institu
to direktorių, suteikdamas jam 
aukso medalį už pasižymėjimus 
moksliniuose tyrinėjimuose.

giniu iš bazilikos įėjimu. Atski
rai bazilikoj įrengtos greitosios 
pagalbos patalpos.

Popiežius aplankė baziliką

Išėjus iš bazilikos žurnalis
tam, tą pačią dieną atvyko po
piežius, kuris smulkiai susipa
žino su įrengimais, palydint vi
suotinio Bažnyčios susirinkimo 
sekretoriui ark. P. Felici ir dar
bų vadovui inž. Fr. Vacchini.

Užvakar jis pasitarė su gy
nybos ministeriu K. Menonu ir 
užsienio reikalų ministerijos pa
reigūnais pasienio krizės klau
simu.

*
Lt. gen. B. M. Kaul, vienas

žymesniųjų Indijos karių, buvo j už visas aukas ir bus atsakinga 
pasiųstas vadovauti naujai su- už visas pasekmes, 
organizuotiems kariniams dali
niams šiaurės rytų pasienyje 
praėjusią savaitę.

Pasak indų vyriausybės pa
reigūno pranešimo, kova prasi
dėjusi trečiadienį, kinų komu
nistų kareiviui numetus grana
tą į Indijos sargybinių stovyk
lą

Indai pranešė, kad jų 17 ka- ėjusiais metais tuo pat laiku
reivių žuvo ar buvo sužeisti. Pei 
pingas pareiškė, kad 33 kinai

Varšuvos pakto kariniuose 
pratimuose dalyvavo Sovietų, 
Rytų Vokietijos ir Lenkijos ka
riuomenės rytų Vokietijoje’ ir 
šiaurės vakarų Lenkijoje.

Trijų valstybių kariniai pra
timai truko dešimt dienų.

Karinį paradą priėmė marša
las Grečko, Varšuvos sąjungos 
karinių dalinių sovietų vadas; 
Gomulka
partijos vadas, ir lenkų prem
jeras Cyrankiewicz.

Koks metalas tavo 
plaukuose

TOKIO. — Japonų moksli
ninkas prof. Kukkavva teigia, 
kad žmogaus plaukų spalva pa
reinanti nuo juose esamų me
talų. Geležis, varis ir nikelis yra 
visų spalvų plaukuose. Juoduo
se plaukuose vyrauja varis, ge
ležis ir nikelis; ruduose ir kaš- 
taniniuose — geležis ir molib
denas ; šviesiuose — tytanum 
ir nikelis. Plaukai pražyla, kai 
iš jų išnyksta visi metalai, iš
skyrus nikelį.

Takogo goroda kak 
Vilnius, ja niekogda

nevidal. ..
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Per Vilniaus radiją neseniai pa
sakota, kaip šimtai turistų ve
džiojami po Vilnių, kaip jiems 
patinka miesto architektūros pa 
minklai. Kas aiškinama turis
tams? Čia vienas pavyzdys: vie
na vadovių rodo gatvelę, kur 
prieš 70 metų kasdien į gimnazi
ją vaikščiojęs revoliucijos did
vyris — Dzeržinskis... O atvy
kęs žvejas Kurapkovas nuste
bęs Vilniaus vaizdais, sušuko: 
tokio miesto savo gyvenime dar 
nesu matęs... Šiais metais tu
ristų Vilniuje aptarnauta per 
50,000.

Į Vilnių vežami ir vad. drau
gystės traukiniai iš Leningra
do, Maskvos, Gudijos ir kt. vie
tų. (E.)

kareiviai žuvę ar buvo sužeisti.
Anot Peipingo radijo praneši

mo, indų kareiviai “sumišę pa
bėgo, palikdami šešis lavonus,
ginklų ir amunicijos”.

Radijas pranešė, kad užsie
nio reikalų ministerija Peipin- 
ge įteikė griežtą notą Indijos 
ambasadai, jog turės atsakyti

Kiek Vak. Vokietijoje
užsieniečią darbininką

NIURNBERGAS, Vokietija. 
— Šiuo metu Vakarų Vokietijo
je, statistikos biuro Niurnberge 
turimais duomenimis, yra 650, 
000 užsieniečių darbininkų. Pra

buvo 500,000. Vadinasi per me
tus užsienių darbininkų skaičius 
pakilo 150,000. Procentaliai i- 
mant, italai sudaro 40.8%, jų 
yra 265,000, ispanai sudaro 13. 
8%, graikai — 10.6%, olandai 
8.1%, austrai 7.2%. 19 procen
tų iš 650,000 sudaro neeuropi- 
niai užsieniečiai: tarp jų yra 
3,700 marokiečių, 3,100 jorda- 
niečių, 2,700 amerikiečių ir tiek 
pat indų.

Vykdė Maskvos 
įsakymą

KARLSRUHE, Vokietija. — 
Bagdon Stašinski vakar teisme 
prisipažino, jog jis nužudęs du 
ukrainiečius politikus Vokieti
joje Maskvos Sovietų Centro

Lenkijos komunistų : komunistų komiteto įsakymu.

Kiti PET seimo 
posėdžiai

NEW YORKAS. — Šiais me
tais Pavergtųjų Europos Tautų 
(PET) seimo pilnaties posėdžiai 
bus spalio 24 - 25 d.d. ir gruo
džio 10-11 d.d. 1963 m. posė
džiai numatyti sausio 23 d.

TRUMPAI IS VISUR

— Indija gruodžio mėnesį gau 
sianti iš Sovietų Sąjungos šešis 
Mig-21 greitesnius už garsą ko
vos lėktuvus.

— Vakarų Vokietijos kanc
leris Adenaueris vakar pareiš
kė, kad Bonuos vyriausybė pa
sirengusi pagelbėti Vakarų są
jungininkams palaikyti Berlyną 
laisvą.

— Pietų Vietnamo kariuome
nė pradėjo vieną didžiausių ko
vų prieš komunistus partizanus.

— Naujoji Alžirijos vyriau
sybė remia Kubą. Alžiriečių 
premjeras Ben Bella pirmadienį 
pietaus pas prezidentą Kennedį 
Baltuosiuose Rūmuose, o paskui 
vyks į Kubą.

— Yemeno sukilėlių kariniai 
daliniai kovoja prieš genties vy
rus, kurie yra ištikimi nuvers- 
tajai monarchijai. Kovos vyks
ta Yemeno šiaurėje, pietuose 
ir rytuose.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės perspėjo, kad dėl ateities 
krizių Berlyne bus atsakingas 
Nikita Chruščiovas. Amerika pa 
sirengusi naujiems Sovietų išsi
šokimams. Britų užsienio reikalų 
sekretorius Home irgi panašų 
perspėjimą paskelbė.



Įdomi programa, turtingas bufetas ir puikus Freddy Fischer 
orkestras. Pradžia — 8-tą valandą vakaro. Įėjimas — 3 dol.
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Lietuvių Scenos Darbuotojai Chicagoj rengia š. m. spalio 27 d.? šeštadienį, Western Ballroom 3504 So. Western Avė., tradicinę

Staliukus galima užsakyti: dieną — pas Z. Visockienę, tel. 
RE 7-1697; vakare — pas J. Cijūnelienę, tel. PO 7-4174.
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■Redaguoja Pr. Razminas. Rankraščius siųsti adresu: Pr. Razminas, 
6432 So. Talman Avė., Chicago 29, Iii. Tel. WA 5-5964

KAIP GYVENTI, KAD NEIŠBIRTŲ 

DANTYS

Iš pasikalbėjimo su dantų gydytoju Ant. Stulga

THE UTHUANIAM WORLD-WlOE DAILY

4545 VVEST 63rd STn CHICAGO 29, DLL., Tel. LUdlow 5-9500

Mes turime visą eilę puikių 
dantų gydytojų. Vyrų ir mote
tų.. |

Neseniai atšventė sukaktį 25! 
m. savo praktikos dantų gydy-1 

VYČIŲ KUOPOMS IR VAU- tojas Antanas Stulga, gyvenąs
2723 W. 71 St., Chicagoje. Jis 
yra baigęs Lojolos universiteto 
Dentisterijos mokyklą, yra lie
tuviškos kultūros Amerikos lie
tuvis, daug veikęs vyčiuose, dai

VYČIŲ KĖGLININKŲ
TURNYRAS ! DYROMS

Jau penkios savaitės kaip vy
čių kėglininkų komandos tarp Kilni ir energinga Lietuvos 
savęs rungtyniauja. Kiekvieną vYčili organizacija yra gražiai 
penktadienį, 8-tą vai. vak., 50 išvysčiusi savo veikimą. Reikia,
vyrų ir merginų nuotaikingai i^d tai tinkamai atsispindėtų navęs ir Vyčių chore, be to, 
praleidžia laiką, o kartą į mė- ir spaudoje. Maloniai prašome muzikas, penkerius metus var- 
nesį susirenka Vyčių salėn po vyčki kuoPas’ *vairhi vie- goninkavęs.
rungtynių pasivaišinti. Roman- netli valdybas iš savo tarpo is- > _ Sakykit, daktare, kaip jūs
das remia vyčiai ir jų bičiuliai. rinkti korespondentus, kurie re manote, ar žmonių dantų svei- 
Tik pirmoji komanda neturi rė- §'uliariai siųstų informacijas katingumas eina geryn, ar blo- 
mėjų Kas jai padės’ apie vyčių veiklą “Lietuvos Vy- gyn? — paklausiau jį, atsilan-j

žaidimai vyksta Queens R., Veiklos” skyriui dienrašt^ kęs į kabinetą.
62-ji ir Ashland 3e “DrauSas”- Rankraščius šių- — Daug pareina nuo atski-

Vincas Saimaška sti skVriaus redaktoriui Pr. rų individų, tačiau reikia pri- 
Razminui, 6432 S. Talman Av., pažinti, kad vandens floridavi- 
Chicago 29, III. Kad rankraš- mas jaunosios kartos dantų svei 

praj čiai patektų į tos savaitės sky- kumui daug padeda.
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rių, kuris spausdinamas šešta
dieniais, reikia juos atsiųsti iš 
anksto, jokiu būdu ne vėliau,

— Ką žmogus turi daryti, kad 
dantys jam kuo ilgiau tarnautų ? i

— Visu pirma, svarbu juos
kaip trečiadienį. Taipgi labai švariai užlaikyti. Patariama va-
pageidaujama, kad Vyčiai siųs
tų nuotraukas iš savo veiklos. 
Nepamirškite pažymėti, kokią 
grupę nuotrauka vaizduoja ir 
išvardinti nuotraukoje mato
mus asmenis.

KANADOS ŽINIOS

Toronto, Ont.
rapijos studentams, o viena — 
$380 — paskirta šv. Jono Kr.

, lietuvių R. K. parapijos studen- 
Prisikėlimo parapijos katali- į tei.

kų vyrų draugija š. m. vasario į stipendijų Fondo valdyba turi 

mėn. įsteigė Stipendijų Fondą, j <ju didelius rūpesčius. Viena, 
kuris veikia atskirai prie vyrų įacĮ studentai-ės, gavę stipendi-

Stipendijų Fondas veikia

iyti tuoj po kiekvieno valgio. 
Bent gi vandeniu ar antisepti- , 
ku išskalauti. Ypač gerai išva
lyti vakare, kada po tokio va
lymo dantys ilgesnį laiką šva
rūs išbūna. Šepetėliu brūžuoti [ 
ne horizontaliai, o žemyn ir 
aukštyn — ta kryptimi, kaip ! 
dantys auga. Geriau tarpai iš- i 
sivalo Pabraukti šepetėliu iki 
10 kartų. Ir dantų viršūnes per- I 

trys stipendijos Prisikėlimo pa-!braukti valymui gerai tinka 
sūdytas vanduo, druska ir taip
gi kepimui skirta soda. Galima 
net naudoti druskos ir sodos

čia skausmo, kartais galima grę 
žiant perdaug priartėti prie ner
vo ir paskiau įdėjus pliombą 
sugadinti patį nervą, dėl ko gali 
tekt išimti tą nervą ir galima 
prarast patį dantį. Dabar turi
mi nauji didelio greitumo grę
žimo įtaisai, gręžiant leidžią vė
si} vandenį ir saugą nuo skaus
mo, kylančio dėl įkaitimo. At
sargus dantų gydytojas įsten
gia su minimumu skausmo at
likti savo uždavinį.

— Ar turi įtakos maistas j 
dantų sveikatingumą?

— Labai. Įvairus, balansuo
tas maistas pakelia viso organiz 
mo sveikatingumą, padidina ir 
dantų atsparumą. Mes gi daž
nai valgome tai, kas gomuriui 
malonu, o užmirštame apie svei
katą. Augantiems vaikams svar 
bu gauti reikiamą kiekį kalkių, 
be to, visiems svarbu vitami
nas D, o tai gaunama piene, 
sūry, svieste. Dantų smegenims 
svarbus ir vitaminas C. Be jo 
atsiranda skorbutas, taipgi be 
tinkamo maisto ir be reikiamos 
priežiūros, veikiant užkrėtoms, 
atsiranda pyorrhea. Labai nau
dinga daržovės, ypač salotos.

— Sakoma, kad dantų sme
genims naudingas masažavi- 
mas?

— Naudingas. Tam yra spe
cialių įtaisų. Mašažavimas vyks 
ta valgarif kietešnį maistą ir 
tinkamai užgriebiant šepetėliu.

Galima masažuoti ir braukiant 
pirštu, bet jis turi būti švarus 
nuo bakterijų.

— Kokios danių pliombos ge
resnės?

— Patvaresnės auksinės. Po 
to eitų sintetinės, kurias va
diname sidabrinėmis, plastinė- 

i mis. Anksčiau buvo daugiau var 
tojamas porcelanas, bet jis sky 
la nuo karščio ir šalčio. Dabar 
ir vadinamos “karūnos” (už- 
mauklai) daromi iš plastinės me 
džiagos. Ta proga norėtųsi pri
minti, kad iš viso reikia veng
ti maišyti šaltą ir karštą val
gį, pvz. ledus ir arbatą — nuo 
to gali skilti net ir natūralūs 
dantys. Žiemą, kai šalta, nerei- 

į kia bėgti išsižiojus. Tai gali 
pakenkti ne tik dantims, bet ir 
gerklei.

— Kokių dar patarimų galėtu
mėt duoti?

— Niekada nevartoti kito žmo 
gaus dantų šepetėlio. Kiekvie
nas' turi' turėti savo. Riboti sal
dumynų vartojimą. Prisivęlus 
saldumynų tarp dantų, susidaro 
palankios sąlygos plėstis dantis 
gadinančioms baciloms. Be 
to, saldumynai mažina ape
titą geram maistui, kuris orga
nizmą stiprina. Tokios neigia
mos įtakos turi ir eilė tų sal
džiųjų perkamų gėrimų. Geriau
sias gėrimas — vanduo, vaisių 
sultys, ypač apelsinų (oran- 
džių), daržovių mišinio ir kt.
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus

• Redakcija dirba kasdien S 
8:30 . — 5:30, šeštadieniais S 
8:30 — 12:00

■m
• Administracija dirba kas- =

dien 8:30 — 5:00, šeštadie- S 
niais — 8:30 — 12:00.

mim<imiuuumiųum!immimiimu*iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik

Nenaudinga ir kramtomoji gu- vidurius, ne tik nesusilaukiama 
ma, kuri be reikalo eikvoja sei- i tos naudos, bet net sutrikdomas 
les. Seilės yra labai naudinga virškinimo aparatas ir paskiau 
medžiaga maistui sudoroti kū- tenka griebtis visokių piliulių.

J. Žvilbutisne. Gerai sukramtant ir sumai
šant maistą su seilėmis, iš mais 
to daug daugiau naudos, geriau ‘ 
susivirškina. Greit prikemšant!

MUTUAL FUND
$10— MINIMUM

2% SALFS CHARGE
no salesman will call

mutualQ^trust

MUTRUSCO MANAGEMENT CORPORATION 

4722 Broadway, Kansas City 12, Mo*

Dept. CP.

Please send me a current prospectus,

MAME....... .....................-..............M..... ............

ZDDRESS...... ..................................................

CITY............................. STATE..

draugijos. Stipendijų Fondo vai 
dybą sudaro trys vyrų draugi
jos rinkti asmens: pirm. Matu
laitis, kas. Urbonas ir sekr. Gus 
tainis, be to, draugijos įgalio
tinis Stuikys ir parapijos kle
bonas tėvas Placidas, OFM.

Šiuo trumpu laiku jau gauta 
virš $1,000 aukų. Š. m. spalio 
4 d. paskirtos pirmosios stip.en-

jas, tikrai rimtai dirbtų ir ne
apviltų jais pasitikinčių lietu
vių, o, be to, dar daugiau įsi
jungtų į lietuvišką darbo aplin
ką. Antra, kad lietuvių tarpe 
netrūktų žmonių, kurie, nors ir 
nedidelėmis savo aukomis, rem
tų Stipendijų Fondą.

mišinį. Pastos tinkamiausios 
tos, kurios tokiomis pripažin
tos Amerikos Dantų Gydvtojų 
sa.iunsros. kas būna pažymėta 
ant nastos tūbelės.

Antras dalykas — neužleisti 
dantų gydymo. Kaip bažnyčia 
ragina savo sąžinės pareigą at
likti bent kartą metuose, taip 
dantų sveikatą reikia patikrinti 
bent kartą metuose, o dar ge
riau — dukart. Jei nieko nerei
kės, dantų gydytojas paleis be 
nieko, o gal reikia kalkes nu
imti ar pradėjusį gedimą užtai
syti. Užtęsus galima visą dantį 
prarasti.

BBtek - 

O <

Bill Satfford nori padaryti nuotrauką savo vyro Yankee beisbolo 
komandos metiko, World Series rungtynių metu New Yorke.

O e-<3> ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ >4

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda! 
Steponas J. Minkus. Biznio reika-’ 
lais kreiptis j Baltie Fiorists - 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas 
‘Draugas”.

U

— Ar nebus įvestas dantų 
gręžimas be skausmo?

— Ir dabar galima anastezi-

Kai kurie aukotojai Stipendi
jų Fondui nusiskundė, kad jie 

dijos studentams-ėms, kurie lan. jau savo aukas atidavę stipen- 
ko universitetą bei institutus: <įijų reikalui, nors tos aukos ati- 
I-ji stipendija — $350, II-ji — tekę kitam organizaciniam vie- 
$300, IlI-ji — $100. Stipendijos netui, ne stipendijų reikalams, 
paskirtos studentams, kurie dėl
įvairių ekonominių sunkumų šei | Stipendijų Fondas laukia nau 
mose yra reikalingi skubios pa- I aukU> kurios bus parama mū
ramos užmokėjimui mokesčių už >unimui tęsti aukštąjį moks- ja užmarinti, bet ne visada tai 
mokslą bei mokslo priemonėms. V Matis Praktiška. Kai pacientas nejau
kios stipendijos turi būti grą
žinamos Stipendijų Fondui be A O
procentų, kai studentai bus bai- DABAR ROOOIVIAS 
gę studijas, šios stipendijos nė
ra dovanos, nei premijos, bet il
galaikės beprocentinės pasko
los,! kad tuos pačius pinigus Sti
pendijų Fondas galėtų naudoti 
ir kitiems ateinančios kartos 
studentams. Stipendijų gavėjai 

tnębus skelbiami pavardėmis 
spaudoje, nes ir bankuose sko
lintojai nėra skelbiami. Stipen
dijų Fondo atskaitomybę tikrins 
Prisikėlimo parapijos katalikų 
vyrų draugijos revizijos komi
sija.
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EKONOMIJOS 

’ CEMPIJONOS

63 RAMBLER

The American 
4 series, 14 modele

The Classic 6 The Ambassador
3 series, 10 models 2 series, 7 models

JUOS VISUS RASITE PAS

PARKEY RAMBLER

PERSPĖJIMAS ŽIEMAI!
Mes turim produktą. Pasiruoškit žiemai su garantuota protekcija, var
todami TJ.QUW GbASS prieš gatvių druską, smėlį, saulę ar orą. Pa
siuskit .šiandien $2.50 už vieną skardinę (1 pint) LIQŪID GLASS (pa
kanka 2 mašinoms ar dviem padengimams). Lengva vartoti, tik už
tepti, nušluostyti, ir gaukit informacijas, kaip galima uždirbti daugiau 
pinigų, nei kad jūs galvojot, jog yra įmanoma bet ikada jūsų gyveni
me. Jei jus nebūsit nustebintas ir pilnai patenkintas, grąžinkit tuščią 
me. Jei jūs nebūsit nustebintas ir pilnai patenkintas, grąžinkit tuščią 
jei nežinočiau, kad J_,1QUID GLASS yra geriausias nuolatinis vaškas ir 
valytojas, kurį galima pirkti bet kokia kaina. Niekad nenusidSvi, ga
lima nuimti tik su stikliniu popierium. DORNER’S laboratorijos greit 
demonstruos GOLD ĘLATED IjA ROCKET auto, kuris bus naudoja
mas reklaminei agitacijai.

Didesnio kielkio kaina: 2 skardinės $3.90 — 6 skardinės $10.S5. 
12 skardinių dėžė $19.85 — vieno galiono skardinė $.12.85.

IEŠKOMI AGENTAI: Pardavėjai ir pardavėjos, kurie dabar pardavi
nėja iš narni} i namus Metropolitan erijoj, ar bet kur J. A. V. Dėl 
smulkesnių informacijų rašykit Dept. E.

FISHER SALES COMPANY
DięriD GLASS AVHOLJESAIJE .tobbeb 

3042 S. Gilpin St., Dcnvųr 10, Chlorinio

SIUNTINIAI j LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

LEARN IBM
KEY PUNCH IN 3 VVEEKS
Morning—Afteraoon—Evening 

and Sat. Classes
Call C44—9003

Rm. 7134 MerchancUse Mart 
4150 N. Mllvvaukce, Chicago 

0233 S. Western Avė., Chicago 
5217 Hohman, Hammond, Ind. 
228 N. Genesee, VVaukegan, IU.

COMPTOMETER, SCHOOL 
(A Victor Comptometer Oorp. 

Acti vity.)'

VIOLET SPRAY

Kaip AUDRA 

smogia rinkę! 

VIOLET SPRAY

Auto plovimo preparatas 

pasirodo Illinois

6 TŪKSTANČIAI

(NE $50,000
AR $75,000)

Gali įstatyti JUS į auto automa
tinio plovimo biznį. VIOLET 
SPRAY auto plovimo preparatas 
pradeda uždirbti pinigus tuojau 
pat.

AMERIKOS naujausia, pelnin
giausia. privilegijuota programa 
planuoja šioj erijoj keletą tuzinų 
instaliacijų sekančių 90 dienų lai
kotarpy. Pirmaujančios vietovės 
prieinamos pirmumo teisėmis.

TAI yra Jums- proga pagrindui 
su ateitimi, kurią garantuoja vis 
didėjanti automobilių produkcija 
bei vairuojanti publika.

BŪKIT tikri tuojau pasiteirauti 
apie daugybę pelningų detalių.

Rašykit • šiandien ar skambinkit

392 1411 ar 392-1412
PLATINTOJAI:

VIOLET SPRAY 

AUTO WASH

702-B E. Northwest-hwy, 
Arlingfon HeighiS) III.

Telef. .SK 7-0798

' Stipendijos skiriamos Prisi
kėlimo parapijos studentams bei 
kitiems lietuviams studentams, 
kurie yra reikalingi paramos. 
Taip ir šį kartą yra paskirtos

6201 S. Western Avė. 
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Finansiniai reikalai
I ' LIETUVIU APDRAUSTŲ TAUPYMO BENDROVIŲ LYGA Į 

(Lithuanian League of Insured Savings Ass'n) (
I I I 2401 West 63rd St., Chicago 29, III. | Į |

Olga Rypkus, prezidentė; Albert . J. Aukerš, I viceprezidentas, teisėjas 
Alfonse F. Wells, II viceprezidentas; Juozas P. Varkala, sekretorius; 
Juozas F. Gribauskas, iždininkas; Eugene Pietkiewiez, teisių patarė- 
----------- jas, ir Adolfas Baliūnas, spaudos referentas. -----------

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge’

LITHUANIAN
B A K E R Y 
2450 W. 59th Street 

Chicago 29, III. 
Tel. NEmloeR 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS 
PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymus įvairiems parengi
mams. KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, 
dešros, kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros.

Atdara nuo 8—6 v. v.. Uždara sekm. ir pirm.
Sav. ANTANAS KAZILIONIS



Nauji keliai

Į KOMUNISTINĘ TVIRTOVĘ
Viename pusiau viešame pa

sikalbėjime buvo nugirsta min 
tis, kad mums reikalinga pa
ieškoti naujų kelių ir būdų at
skleisti komunizmo tikrovę. 
Teisinga mintis, kad antiko
munistinėj kovoj reikia pabrėš 
ti daugiau dvasinio žmogaus 
gyvenimo sužalojimą, užuot 
nuolat kalbėjus apie medžia
ginius trūkumus, ūkinę suiru
tę ir skurdą okupuotuose kraš
tuose.

Teisingai galvojama, kad ko
munizmas nėra tik ekonominė 
ir politinė sistema, bet kartu 
ir ideologinė, siekianti paverg
ti žmogų su visa jo siela ir kū
nu. Medžiaginis skurdas, nuo
savybės atėmimas ir žmogaus 
laikymas badmiriavimo padė
ty yra tik priemonės pavergti 
kūną, kad komunistinėj siste
moj žmogus visais atžvilgiais 
priklausytų nuo valstybės ma
lonės, kad jis dėl gyvybės iš
laikymo kaskart vis labiau 
jungtųsi į komunizmo sekėjų 
eiles ir ten ištirptų bei susi- 
lydintų masėje. O pavergda
mas kūną, komunizmas paver
gia ir sielą, atimdamas minties 
laistę, išplėšdamas tikėjimą 
aukštesniais pradais ir pavers
damas ji tik komunistinės ma
šinos rateliu.

Komunizmo teoriją, atrodo, 
mes gerai pažįstame. Jo pada
rytas žaizdas daugelis dar jau
čia savo kūnuose ir sielose. 
Atrodo taip pat, kad jo nuo
latinė propaganda mums jo
kios įtakos negali padaryti. 
Taip yra įsitikinę vyresnieji, 
kuriems teko iš arti pamatyti 
tą žmonijos pabaisą, mėginan
čią pavergti pasaulį ir komu
nistinį kolektyvą padaryti visa 
tos centru. Bet mes klystume, 
manydami, kad net skaudžiau
sios žaizdos nėra užmirštamos 
ar brangiausių žmonių prara
dimas neišnyksta iš atminties.

Kad reikalinga ieškoti nau
jų kelių įsiveržti į komunisti
nę tvirtovę, tai yra tikra ir tik 
mažai mūsų dalelei nėra su
prantama. Bet taip pat yra 
tikra, kad komunizmo propa
ganda dar stipriau veržiasi į 
mūsų tvirtoves, kurių sienos 
nėra nei tokios tvirtos, nei to
kios atsparios, kaip mes ma
nome ar bent norime manyti.

Mūsų jaunimas, kuris komu
nizmą pažįsta tik iš teorijos, 
kuriam komunizmo tikrovė yra 
tik vyresniųjų pasakojimai, nė
ra toks jau stiprus, kad leng
vai galėtų prieš jo nuduotą 
žmogaus gerovės siekimą spir
tis, juoba veržtis į jo tvirtovę 
ir ją griauti. Šio krašto mo
kyklų, komunizmą laikančių 
pavojingu tik politiniu ir ekono 
miniu atžvilgiu, įtaka labai jau 
čiama jaunimo galvosenoje. 
Štai, vienas net viešai prisipa
žįsta netikįs ten esant nuola
tinį terorą, kitas vėl prašo į- 
rodymų, kuo komunistinė sis
tema yra bloga ir žmogui ža
linga. Tie maži siauro akiračio 
pasireiškimai komunizmo paži
nimo atžvilgiu jau rodo, kad 
komunizmas veržiasi su savo 
nuspalvinta propaganda į mū
sų sielos gelmes ir pradeda 
pakreipti mūsų galvosenas sau 
palankia linkme.

Prancūzijoje gyveno daug

pabėgėlių iš Rusijos po komu
nistinės revoliucijos. Jie vedė 
tokią pat kovą, kaip ir mes, 
prieš bolševizmą. Jie ilgėjosi 
tėvynės ir savo praeities caro 
valdymo metu. Jų organizaci
jos taip pat skaldėsi į kaskart 
vis smulkesnes grupeles, orga
nizacijas, partijas ir sanbūrius. 
Tačiau jie nesugebėjo apsau
goti savo jaunimo nuo komu
nizmo. Rusų politinių emigran 
tų jaunimo eilėse komunistų 
buvo toks procentas, kad pa
tys jų vadai nustebo, kai jie 
pradėjo reikštis komunistų ei
lėse ir teikti pagalbą raudo
niesiems, terorizuodami ir grą
žindami įvairių tautų pabėgė
lius į komunistų prieglobstį.

Ar ne laikas ir mums apsižiū 
rėti, kad, kalbėdami tik apie 
materialinę komunizmo siste
mos pusę, neparodydami pilno 
jo veido, neprarastume savo 
jaunimo dalies ir neatiduotume 
jo priešui. O šis priešas bus 
pavojingesnis, nes jis griaus 
mūsų tvirtoves iš mūsų po
zicijų.

*

Ieškojimas naujų kelių at
skleisti tikrąjį komunizmo vei
dą priklauso ne tik laikraš
čiams, bet ir visuomenės va
dams, ypač jaunimo auklėto
jams. Vesti kovą prieš bolše
vizmą iš laisvo krašto turime 
šventą pareigą. Taip pat turi
me mėginti savo jaunajai kar
tai aiškiomis spalvomis paro
dyti, kad teroras, persekioji
mai, kalėjimai, priverčiamųjų 
darbų stovyklos ir religijos nie 
kinimas ten tebevyksta. Turi
me parodyti, kad daugybė iš 
kalėjimų ir stovyklų ne tik dar 
nepaleista, bet nuolat yra nau 
jų suėmimų ir naujų išveži
mų visokiems darbams. Nėra 
staliniško teroro, bet yra chru
ščiovinis, kuris gal vykdomas 
gudresnėmis priemonėmis, la
biau moka mus apgauti nuduo
tu nekaltumu, bet nė kiek ne- 
lengvesnis tiems, kurie ■ kenčia 
kalėjimuose ar mirtin vedan
čiose darbų stovyklose, kurie 
bijo prasižioti apie savo įsi
tikinimus dėl duonos kąsnio, 
kurie ne naktimis gaudomi, bet 
“savanoriškai” važiuoja į Ka- 
zakstano plėšinius ar Donba- 
so kasyklas.

Mes turime surasti geresnių 
ir naujesnių būdų atskleisti 
komunistinę klastą ir tiesos 
skraiste apvilktą melą, nes jau 
matome, kad pro tą skraistę 
daugelis neįžvelgia komunisti
nės tikrovės, kad daugeliui bro 
lių kančia yra nereali, nes jų 
skausmo skundas nepasiekia 
mūsų aptukusių ausų. Kokios 
tos priemonės turėtų būti, tu
rėtume diskutuoti ir sutelktinė 
mis jėgomis surasti. Bet jų 
ieškoti turime skubiai ir nuo
širdžiai, jei nenorime prarasti 
dar didesnės dalies savo išeivi
jos brolių ir leistis skaldomi 
dar į smulkesnius gabalėlius. 
Turime mėginti surasti naujus 
kelius prasiveržti pro melo šy
dą ir propagandos spalvas į jų 
tvirtovę ir parodyti, kad po 
nauja kauke tebeslypi tas pats 
komunizmo veidas, kurį mes 
matėme ir kurio grimasos mū
sų širdis šiurpu virpindavo.

Pr. Gr.

Vyskupai, pasirengę pradėti visuotinį Bažnyčios susirinkimą Romoje

Ketvirtosios Prancūzijos respublikos šalininkų
pasipriesimmas■ »/■

Parlamentas, senatas ir valstybės taryba stojo prieš de Gaulle 
siūlomą tautos atsiklausimą pakeisti respublikos 

prezidento rinkimų tvarką

Charles de Gaulle per pasta
ruosius ketverius metus išban
dytas didelių audrų. Alžirijoje 
prasidėjęs kariuomenės sukili
mas jį įsodino į prezidento kė
dę. Jo pastangos baigti Alžiri
joje vykstantį bergždžią krau
jo praliejimą ir nuolaidos vie
tos gyventojams iššaukė pran
cūzų pasipriešinimą, kuris nū
nai dar nebaigtas. Neseniai slap 
tosios kariuomenės organizaci
jos daryti pakartotini pasikėsi
nimai nužudyti Prancūzijos pre
zidentą surado talkininkų ket
virtosios respublikos ramsčiuo
se.

De Gaulle jau ne kartą krei
pėsi į tautą ir visuomet gavo 
jos pasitikėjimą. Tais pačiais su 
metimais — išugdyti tvirtą 
Prancūziją šį kartą jis pertempė 
stygą. Ne kartą jis nurodė, kad 
serganti Prancūzija'jau gerokai 
pasveiko ir kreipia viso pasau-

nam žinomi, tačiau jie dažniausiai 
užmirštami ir Maskvos propagan
dos rūko pridengiami. Laikraštis 
savo vedamąjį baigia tokiu saki
niu : “Kadangi Sovietų Sąjunga 
nuolat mini antrojo Pasaulinio 
karo pėdsakus, mes turime neiš
leisti iš akių, kad ji ruošiasi stra
tegiškai trečiam Pasauliniam karui.

Šiuo vedamuoju Chicago Tribū
ne parodo, kad amerikiečiai su
pranta komunistinio režimo niek
šiškumą ir jo grėsmę. Panašūs 
straipsniai spaudoje vis daugiau 
duoda vilties, kad laisvasis pasau
lis pabaigs nuolaidų ir tylėjimo po
litiką, o pareikalaus iš sovietų 
konkrečių taikai išlaikyti veiksimų.

L. Augšt.

GEDIMINAS GALVA

lio dėmesį. Jo manymu, Pran
cūzija turi būti kietose rankose, 
kad ji galėtų tarti svarų žodį, 
sprendžiant tarptautinės svar
bos klausimus. Jo toliau siekian 
tys polėkiai ir tautos parama 
padrąsino daryti tolimesnį žygį 
— tautos atsiklausimu pakeisti 
konstituciją, kad Prancūzijos 
prezidentas būtų tiesiog renka
mas tautos. Šis jo sprendimas 
paskubintas. Jį galima vadinti 
politine klaida, nes sukėlė prieš 
de Gaulle visas partijas, išsky
rus degaulistus, kurie parlamen 
te neturi daugumos. Žaidimas 
pradėtas, vartai praverti ketvir
tosios respublikos partijoms jį 
pulti.

Suokalbis parlamente 
Spalio 4 d. trumpa Prancūzi

jos prezidento kalba iššaukė aud 
rą parlamente. Kurį metą ruoš
tas ketvirtosios respublikos par 
tijų suokalbis pasidarė vieša by
la. Jos išnaudojo de Gaulle at
sišaukimą į tautą, kad preziden 
tas turi būti tautos renkamas. 
Parlamentas jautėsi apeitas ir 
pažeistas. Opozicija ėmė šaukti, 
kad tai esąs konstitucijos su
laužymas. Ketvirtosios respub
likos pažibos — Edgar Faur, 
Rene Coty, buvęs Prancūzijos 
prezidentas — pradeda puolimą. 
Jiems ateina talkon Paul Rey- 
naud, Guy Mollet, Maurice Fau-

re, Simonnet... Prezidentą nema 
loniai nuteikė aštrūs senato pir
mininko Gaston Monnerville žo
džiai. Jis tautos atsiklausimą 
pavadino nuotykių ieškojimu.

Tarp puolėjų užtinkame ket
virtosios respublikos ministerius 
pirmininkus, kurie valstybę nu
vairavo į suirutę. Antoine Pi- 
nay buvo vyriausybės prieša
kyje 9 mėnesius, daug žadėjęs, 
bet mažai padaręs Pierre Men- 
des France — 8 mėn., o ketvir
tosios respublikos laiduotojas 
Pierre Pfimlin — 17 dienų.

Jie visi šaukė, kad konstituci
ja pažeista. Reynaud klausia: 
“Kodėl Prancūzijoje vyrauja są 
myšis šviesuomenėje?” Jis at
sako; “Nes generolas de Gaul
le siekia užgrobti ne tik vals
tybės atstovavimą, bet ir minis- 
terio pirmininko galią, būti ka
ralium Jurgiu VI ir Churchilliu, 
Luebke ir Adenaueriu”.

Nelaimingas penktadienis
Mūšin prieš generolą įsijungė 

visos partijos, išskyrus U.N.R- 
de Gaulle respublikininkus. Ja
me dalyvauja dešinieji nepri- 

' klausomieji, katalikai, suskilę 
i socialistai su visomis atskalo
mis, radikalai ir komunistai. Puo 
Įėjai prisimena tiesioginius rin- 

į kimus 1848 m., kai prezidentu 
buvo išrinktas Napoleono I vai
kaitis Loūis Napoleon. 241 at
stovas pasisako prieš de Gaulle 
sumanymą, kai už jį balsuoja 
tik 172 U.N.R. atstovai. Trys

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
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Rimties valandėlei

KRIKŠČIONIO PAGUODA
P. P. CINIKAS, MIC

Rožančius yra knyga aklie
siems, nes per jį jie pamato 
nuostabiąją išganymo istoriją; 
rožančius yra knyga papras
tiems krikščionims, nes per jį 
jie susipažįsta su giliom krikš
čionybės tiesom; rožančius tik
rai yra didelė paguoda senie
siems, nes jų pavargusios akys 
aiškiai regi dangaus laimėjimus.

Nusiminusiam, pavargusiam 
ar paliegusiam rožančiaus kal
bėjimas gali būti vaistai. Pirš
tai, kurie paliečia rožančiaus 
karoliukus, lūpos, kurios taria 
maldų žodžius, priveda protą 
prie išganingų minčių ir jį ati
traukia nuo liūdnų, sunkių ir 
varginančių gyvenimo rūpesčių. 
Rožančiaus kalbėjimu visi kūno 
pojūčiai yra įjungiami maldon, 
širdis nurimsta ir gyvenimo 
sunkumai pranyksta.

Gyvenimo Knyga

Kai kuriems rožančiaus kal
bėjimas nėra toks sustiprini
mas ar suraminimas, nes to
kiems jo vartojimas yra tik išo
rinis lavinimasis. Kiti neima ro
žančiaus į rankas, nes bijo pa-

šio sąjūdžio nariai, balsavę 
prieš sumanymą, tuojau iš jo 
pašalinti. Parlamente atgijo ket 
virtosios respublikos nuotaikos, 
kai jo nariai ėmė vienas kitą 
įžeidinėti, peršaukti, triukšmau
ti. Ministeris pirmininkas Geor
gės Pompidou, sulaukęs nepasi
tikėjimo, priverstas atsistatydin 
ti. Ankstyvą penktadienio rytą 
de Gaulle opozicija užtraukia 
marseljetę. De Gaulle šalinin
kai negalėjo jų nutildyti. Opozi
cijos suokalbis baigėsi laikinu 
laimėjimu, nes ir ji numanė, kad 
prezidentas panaudos konstitu
cijos straipsnį parlamentą pa
leisti.

Klaida iššaukė klaidą, nes par 
lamento opozicija pertempė sty
gą. De Gaulle anksti nuėjęs 
gulti, nors numanė suokalbio 
tikslus. Kitą dieną jis išvyko į 
karinius pratimus Compiegne 
miškuose. Ten jis ištarė: “Čia 
kitas pasaulis”. Tai buvo pa
niekinantis atsakymas parlamen 
to suokalbininkams.

(Nukelta į 4 psl.)

kartojimų, kurie sudaro šį Ma
rijos pamaldumą. Rožančiaus 
kalbėjimas turi nešti stiprybę, 
kartojimai neturėtų atbaidyti 
krikščionies. Jei jis bus kalba
mas tinkamai, paguoda ir stip
rybė ateis iš nuoširdaus maldų 
kartojimo.

Kartojimas yra pagrindinis 
dalykas mūsų kasdieniniame gy
venime, o žmonės teisinasi, kad 
rožančiaus kalbėjimas yra nuo- - 
bodus. Žmogaus širdis pakarto
tinai plaka, krūtinė nuolat al
suoja. Rytas seka kiekvieną 
naktį. Saulė kiekvieną dieną te
ka. Tai yra gyvenimo ritmas, 
gyvenimo eiga iš vienos dienos 
į kitą. Gyvenimo kartojimasis.

Rožančiaus kartojami maldos 
žodžiai: angelo, Marijos, Kris
taus. Jie yra gražiausi krikš
čionybės žodžiai. Jie sudaro fo
ną tiems gražiems paslapčių 
vaizdams, ir tie žodžiai yra lyg 
laikrodžio valandos, kurios nu
rodo, kaip ilgai turime apie 
vieną ir kitą paslaptį mąstyti. 
Kas kalba rožančių, žino, kad 
su maldų kartojimu prieš sie
los akis nuolat atsivers kiti 
vaizdai, kurie seks kartojamų 
maldų ritmą.

{sakyta pareiga

Rožančiaus kalbėjime turi 
būti įjungtas mąstymas. Kiek
vienas, kartodamas Kristaus ir 
Marijos žodžius, prideda ir sa
vus, juos apmąstydamas. Kiek
vienas kalbėjimas sužadins nau
jesnių vaizdų ir žavesių pritai
komų mūsų kasdieniniam gy
venimui.

Gali kas pamanyti, kad tik 
tie, kurie ieško paguodos, su
stiprinimo ir pagalbos, turi kal
bėti rožančių. Iš tikrųjų kiek
vienam krikščioniui reikia daug 
Dievo malonių. Vienu ar kitu 
būdu turime melstis ir nenusto
ti meldęsi, nes toks yra Kris
taus įsakymas. Marija savo ap
sireiškime Fatimoj ragina mus 
melstis ir rožančių kalbėti. “Aš 
esu Rožančiaus Karalienė. Aš 
ateinu įspėti žmones, kad jie 
taisytų savo gyvenimą, kad Die
vą nebeįžeidinėtiį... kad kalbė
tų rožančių, darytų atgailą”.

Spaudoje ir gyvenime

PĖDSAKŲ PANAIKINIMAS

Bolševikai nuolat teigia, kad 
antrojo Pasaulinio karo pėdsakai 
— Berlyno miesto klausimas turi 
būti panaikinti. Tuo reikalu spa
lio 1 d. Chicago Tribūne įsidėjo ve
damąjį, kuriame aiškiai ir nedvi
prasmiškai pasisako, iškeliant tik
ruosius komunistų darbus.

Reikia matyti
Milijoninio tiražo Chicago Tribū

ne rašo, kad reikia matyti visus ki 
tus komunistų darbus Kinijoj ir 
Korėjoj, kad yra daug regimesnių 
pėdsakų, kurių komunistai nepa
naikina, negu Berlynas. Kiekvienos 
satelitinės Rytų Europos valstybės 
vyriausybė yra antrojo Pasaulinio 
karo pėdsakai ir, pasak vedamojo,

apie juos bolševikai nekalba. Ko
munistų divizijos sunaikino Veng
rijos norą išsilaisvinti ir taip pat 
Lenkijos sukilimus. Tai, esą, tik 
maži pavyzdžiai. Jeigu sovietai no
ri panaikinti antrojo Pasaulinio ka 
ro pėdsakus, tai jie pirmoj eilėj tu
ri panaikinti geležinę uždangą ir 
duoti laisvę tautams, t. y. pasi
traukti ligi 1939 m. turėtų sienų.

Hitlerio ir Stalino niekšybės 
Chicago Tribūne rašo, kad, no

rint panaikinti antrojo Pasaulinio 
karo pėdsakus, reikia atminti ir 
tai, kad 1939 m. Hitleris ir Stali
nas padarė sutartį, kuri vedė tie
siog į antrojo Pasaulinio karo pra
džią. Laikraštis pabrėžia, kad šie 
paprasti priminimai yra kiekvie-

Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

Sumanymas rado gyvą pritarimą.
— Sutarta. Suredaguok tą dokumentą. Aš pasi

stengsiu, kad jis pasirašytų.
Taip ir buvo padaryta. Laurynas nesipriešino api

plėšiamas; tačiau, kai jau buvo ruošiamasi užregist
ruoti dokumentą, Barbora pamatė, kad jame yra įra
šyta viena kliauzulė, pagal kurią ji prisipažįsta ga
vusi iš Apolinaro pinigus, kaip sutartą kainą už Bar- 
kerenją, ir jam įkeičia ūkį, kaip tos sumos garantiją. į

Apolinaras išaiškino:
— Reikėjo šitą kliauzulę įrašyti, kaip priedangą 

nuo don Lauryno giminių, nes, jeigu patirtų, kad tai 
yra fiktyvus pardavimas, gali reikalauti jo panaikini
mo, jį paskelbdami neteisėtu. Kad nebūtų abejonių, 
šituos pinigus aš tamstai įteiksiu notaro akivaizdoje. ’ 
Bet tamsta nesirūpink. Tai bus komedija tarp mudvie
jų. Paskui tamsta man sugrąžinsi mano pinigėlius, o 
aš tamstai atiduosiu parašėlį, naikinantį kliauzulę.

Ir jai parodė privatų raštą, kurio veiksmingumas 
priklausė nuo jo.

Jau buvo vėlu pasitraukti, ir, iš kitos pusės, taip 
pat ir ji buvo susidariusi savo planą užvaldyti tuos 
pinigus, kuriuos Apolinaras norėjo investuoti į ūkį, ir, 
grąžindama raštą, jam atsakė:

— Gerai. Tebūnie, kaip tu nori.
Apolinaras suprato ją sutinkant ir su jo meilini- 

mais ir džiaugėsi savo sugebėjimais. Pradžiai mote
riškė jam atsidavė anuoju tu; vėliau — ateis ūkio ei
lė. O jo pinigai liks nepaliesti.

Po kelių dienų, ji Laurynui pranešė:
— Pasiryžau tave pakeisti pulkininku. Taigi 

šiuose namuose esi nebereikalingas.
Laurynui šovė į galvą šitokia menkystė:
— Aš esu linkęs tave vesti.
Bet ji jam atsakė nusikvatojimu, ir buvęs žmogus 

turėjo pasitraukti su savo dukra dabar jau iš tikrųjų 
ir visam laikui į lūšną Čusmitos palmyne, bet ir tas 
plotas nebuvo jo nuosavybė, atsižvelgiant į susitari
mą, kuriuo jo motina ir jo dėdė Jose Luzardas at
sisakė jiems priklausiusių teisių į tą senosios Alta-| 
miros dalį.

Iš Barkerenjos neliko nė vardo, nes Barbora jį 
pakeitė “Baime”, kuria buvo vadinamas stepių ruo-! 
žas, ant kurio riogsojo ūkio pastatai, ir tai buvo gar
sios latifundijos pradžia.

" Atsipalaidavus audringos širdies godumui, užsi
mojo tapti viso Araukos slėnio savininke, ir, nepa
prastų Apolinaro sugebėjimų bylinėtis padedama, pra
dėjo vaidytis su kaimynais, iš teisėjų paperkamumo 
išgaudama tai, ko teisingumas negalėjo jai pripažin
ti, ir, kai jau nieko nebegalėjo išmokti iš naujo mei
lužio ir visi jo pinigai jau buvo sunaudoti ūkio pa
gerinimui, atgavo savo laukinę nepriklausomybę, pa
slaptingu būdū kažkur sukišdama tą žmogų, kuris 
galėjo girtis vadindamas ją savo.

Savininko apleista, lengvai paperkamų ūkvedžių 
rankose Altamira buvo mėgstamiausias jos ambicingo 
verginimo grobis. Bylinėjimasis jai suteikė mylių my
lias žemės ,ir tarp vienos ir kitos bylos “Baimės” ri
bos įsirėždavo į Altamiros laukus, vien tik perkeliant 
stulpus, nes tai leido daryti neaiškūs ir negriežti 
terminai, kuriais papirkti teisėjai redaguodavo spren
dimus, o taip pat sąmokslavimas Luzardo ūkvedžių, 
kurie apsimesdavo nieko nematą.

Kiekvieną kartą, gavęs žinią apie tokią kiaulystę, 
Santas Luzardas pakeisdavo ūkvedį, ir taip iš rankų 
į rankas Altamira atsidūrė kažkokiam Balbino Pai- 
bos, anksčiau buvusiam arklių mainikautojui, kuris

turėjo progą nuvykti pas “Baimės” savininkę ir ke
letą jų nupirkti ir drąsos jai pasimeilinti kaip tik tuo 
metu, kada jai buvo reikalingas ūkvedys Altamirai, 
niekam neįtariant, kad tarp jų būtų sąmokslas...

Tai įvyko pasėkoje paskutinės bylos, ją įsimylė
jus Santo Luzardo advokatui, kuris, be to, kad buvo 
nelabai skrupulingas, pasirodė gležnas meilei. Penkio
lika mylių Altamiros stepių perėjo padidinti “Baimės” 
valdas; tačiau ji tuo nepasitenkino ir pasirūpino, kad 
advokatas rekomenduotų Balbiną Paibą į vakuojančią 
ūkvedžio vietą. Nuo tada, be atvangos besistengiant, 
kiek tik neatžymėtų ar paklydusių galvijų patekdavo 
per apsupimus ir vijimąsi, buvo atžymėti “Baimės” ge
ležim, ir tuo pat metu beslenkanti riba visą laiką 
stūmėsi į Altamiros žemių vidų.

Tuo tarpu, kai parubežinės žemės panašiu būdu 
buvo prijungiamos prie josios ūkio ir svetimi galvi
jai daugino josios bandas, bet koks pinigas, patekęs 
į jos rankas, išnykdavo iš apyvartos. Buvo kalbama 
apie įvairius ąsotėlius, pripildytus auksinukais, jos 
mėgstamiausiu pinigu, kuriuos jau laikė užkastus, ir 
buvo paplitusios kalbos, kad sykį vienas ūkio savinin
kas, labai turtingas gyvuliais, žinodamas ją neskai
čiuojant savo pinigų, bet juos seikėjant, lyg tai būtų 
grūdai, ją paprašė:

— Donja, paskolink man ąsotėlį auksinukų.
Sakoma, ji išėjusi ir grįžusi su ligi kaupo pri

pildytu indu.
— Kaip tamsta nori, n jo1) su kaupu ar be jo?
— Visiškai lygų, donja. Mokėjimo valandą tas 

kaupas man gali pasidaryti labai brangus.
Ji nužėrė virš, saiko buvusias monetas, tam rei

kalui vartojama liniuote perbraukdama palei indo 
paviršių.

— Njo, įsidėmėk. Noriu, kad panašiai man grą
žintum.

!) Njo — senjoras. Vert.

(Bus daugiau)
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Prez. Kennedy helikopteriu nuvyko j Baltimore, Md., priešrinki
minei kampanijai vesti, galia (dešinėj) matyti gub. Tawes ir mies
to meras Grady.

Ketvirtosios Prancūzijos respublikos 
šalininkų pasipriešinimas

(Atkelta iš 3 psl.)

Prancūziškajam sąmyšiui 
verdant

Tautos atsiklausimas įvyks 
spalio 28 d., o parlamento rin
kimai lapkričio 18 ir 25 d.d. Vy
riausybė ir U.N.R. partija siū
lė daryti tautos atsiklausimą ir 
rinkimus tą pačią dieną. De 
Gaulle nesutiko, nes konstituci
jos pakeitimo, esą, negalima su- 
tapdinti su eiliniais rinkimais.

Prileiskime, kad tauta pritars 
de Gaulle siūlymui prezidentą 
rinkti visuotiniu balsavimu, bet 
išrinks parlamentą, kurio per- 
sverianti opozicija darys nuo
latinius kliuvinius vyriausybei. 
Tauta gerai numano de Gaulle 
įspėjimo prasmę: tautai jo siū
lymą atmetus, jis pasitrauks iš 
pareigų. Ji jaučia, kad gali kai 
kas nelemto krašte nutikti ir 
įvykti politinis sąmyšis. Pran
cūzai, nors nepatiktų de Gaulle, 
gerai atsimena, kas buvo kraš
te prieš jo atėjimą. Jie žino, 
kad, grįžus į ketvirtąją respub
liką, vėl prasidės tarpusavio ne
sutarimai, kurie nusilpnins kraš 
tą.

De Gaulle pasitraukimas 
ar diktatūra

Nepalankus parlamentas gali 
reikšti vyriausybei nepasitikėji
mą, apkarpyti valstybės biudže
tą bei vilkinti įstatymų priėmi-

LAIŠKAI "DRAUGUI

PRANEŠIMAS

Laikau reikalinga pranešti vi
suomenės žiniai, kad dalyvauda
mas visuotiniame Menininkų klubo 
narių susirinkime spalio 7 d. Jau
nimo Centre, nesu pastebėjęs su
sirinkimo dalyvius renkant bei iš
renkant dail. Vikt. Petravičių 
Čiurlionio galerijos direktorium, 
kaip apie tai pranešta š. mėn. 10 
d. “Draugo” laidoje, viet. kroni
kos skyriuje. Taip pat neteko pa
tirti, kad ir visa galerijos direk
cija1 būtų buvusi to susirinkimo 
dalyvių sudarinėjama bei sudary
ta.

Naudodamasis šiąja proga galiu 
tik pažymėti, kad klubo pirminin
kas rašyt. Povilas Gaučys, dary
damas susirinkimui valdybos nu
veiktų darbų apžvalgą bei nušvies
damas įvykusius ir seniai besitę
siančius neklandumus tarp klubo 
valdybos ir Čiurlionio galerijos 
direkcijos, pranešė, kad valdyba 
yra sudariusi bei paskyrusi naują 
galerijos direkciją, kurios sąstatą 
jis ir pristatąs visuotiniam susi
rinkimui. Kai kurie susirinkimo 
dalyviai sutiko šitą naujieną plo
jimais. Tai ir viskas.

Imant dėmesin faktą, kaip kai 
kada spaudos pranešimuose yra 
“renkamos” direkcijos net tokiai 
vieninteliai lietuvių išeivijoje in
stitucijai, kaip Čiurlionio galerija, 
tai Menininkų klubo susirinkime 
nūnai tikrai išrinktajai revizijos 
komisijai nebus, turbūt, pernelyg 
sunkus uždavinys susekti ir išaiš
kinti pagrindinį klausimą: ar- bu
vusi Menininkų klubo valdyba tu
rėjo' juridinį pagrindą, atleisdama 
iš pareigų ikišiolinę Čiurlionio ga
lerijos direkciją, kurios niekuomet 
nebuvo nei rinkusi, nei skyrusi?

Dail. Adomas Varnas

mą. Šiuo atveju de Gaulle gali 
pasitraukti, kaip jis padarė 
1946 m., ar naudotis konstitu
cijos 16 str., kuris leidžia pre
zidentui įsakais kraštą valdyti. 
Tuo atveju parlamentas taptų 
bereikšmiu.

Reikia pripažintu kad U.N.R. 
— tautiniai respublikininkai be 
de Gaulle pasmerkti išnykti. Jie 
neturi ryškios programos, kuri 
patrauktų prancūzų tautą. Ta
čiau de Gaulle, kaip bevertinti 
jo politiką, per ketverius metus 
kraštą sutvirtino ir Prancūziją 
bandė iškelti į esminius veiks
nius. Jo opozicija turi nemažai 
šviesuomenės, daug žinomų var 
dų, bet ji iš praeities nieko ne
pamiršo ir nieko nepasimokė. 
Deja, ji gyvena tik prisimini
mais ir nori parlamente žaisti 
beprasmiškai tik dėl paties žai
dimo, tarus, kad atstovai yra 
visagaliai tautos vardu kalbėti, 
nors neretai veikti prieš jos gy
vybinius reikalus. Deja, už pran 
cūzų opozicininkų suokalbio sly
pi baisi sąmyšio ir prancūzų 
tautos pažeminimo šmėkla, nes 
jie težino gražiai šnekėti, bet 
ne atsakingai veikti. De Gaulle 
vėl turės surasti būdus išeiti iš 
nūdienių painiavų. Jei jam ne
rūpėtų Prancūzijos likimas, te
liktų pasitraukti.

PITOGOS-OPPORTUNITIES

Savininkas parduoda geromis 
sąlygomis taverną ir restoraną, 
fabrikų rajone. Sekm. uždaryta. 
LU 1-1026.

Parduodama siuvykla, pilnai 
įrengta. 2205 S. Laramie Avenue, 
Cicero.

PARDUODAMA KRAUTUVĖ
Pelninga vieta. Pamatę įvertin

site. REpublic 7-1672.

Savininkas išsikelia lapkr. 1 d., 
turi parduoti urmo saldainių biznį 
(išvežiojant) ir modern. 2-jų butų 
namą, parduoda nebrangiai. Sekm. 
atdaras apžiūrėjimui nuo 1 iki 5 
vai. Namą ir biznį galima pirkti 
atskirai. Kreiptis 2-me aukšte, 
9220 S. Kedzie. GA 5-4439.

JIEŠKO BUTO

Pastoviai gyventojai reikalingas 
dviejų ar trijų kamb. butas S. 
California ir 42-os — 45-os gt. 
rajone. CL 4-5143.

JIEŠKO DARBO

Moteris norėtų prižiūrėti vaiką. 
Skambinti YArds 7-9330, nuo 2 
iki 4 vai.

"~DEMESlb !

GERBIAMOS PONIOS 
Esant reikalui vakare palikti

vaiką vieną, kreipkitės telefonu 
376-2167.

ĮSIGYKITE DABAR!
> > ♦ ♦ •♦♦♦♦»$ ♦*♦♦»♦♦♦♦♦♦ ♦ <

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Tšleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
OSrd St., Chicago 29. III.

. REAL ESTATE1.

Savininkas parduoda Marąuette 
Pk. mūrinį namą 2 butų: 6 ir 7 
kamb. Telef. PR 8-0005.

Sav. parduoda 5 kamb. mūr. 
namą, 3 mieg. k,, uždaras porčius, 
alum. langai, daug priedų, gara
žas. Apl. 66-os ir Kostner.

RE 5-6656

6825 S. MAPLEVVOOD AVĖ. 
Mūr. 2-jų butų po 4 kamb. Gazu- 
karštu vand. apšild. Potvynio kon
trolė. Tuojau galima užimti. 
$4,500.

VAN BEVEREN GI.OMB 
6336 S. VVestern Avė. AVA 5-0200

MŪRINIS, 2 po 6 kamb., centrai, 
šildymas, atskiri boileriai kiekvie
nam butui, 2-jų auto. garažas. 
Tuoj galima užimti. 44-ta ir 
Mozart. Tik $25,000. CL 4-2390.

$1,000 ĮMOKĖTI. 2-jų butų po 
4 kamb. Arti mokyklos, bažn. ir 
krautuvės. Gazu apšild. Apylinkė
je 26-os ir Albany. $7,200 pilna 
kaina, LA 1-7038.

$2,000 ĮMOKĖTI. Mūr. 2-jų bu
tų — 5 ii- 6 kamb. Rūsys. Autom, 
apšild. Garažas. Apyl. 26-os ir 
Hamlin. $17,500 pilna kaina.

LA 1-7038
Marųuette Parke — 14 butų. Pa

jamų virš $2.1,000 per metus. Tik 
6 % ka.rto nuomos.

Marųuette p-ke. 4 butų, 2x5 ir 
2x4 k., šildymas alyva. Tik $51,000. 

Gage p-ke. 2x6 k., 3 mieg. $23,500.
1% a. mūr. 6 ir 3 kamb., šild. aly

va, 37% p. sklypas. Tik $23,500. 
BALIS REAL ESTATE. HE 6-4343

Roselande. — Gražiu ir brangiųjų 
namų. apylinkėje (IVallace ir lllth 
St.) parduodamas 2-jų butų mūras 
ant plataus Sklypo. 18 melų' senumo. 
Modernios vonios ir virtuvės, 2-jų 
auto. garažas, šildymas gazu. Daug 
priedų. Ypatingos aplinkybės vei’čia 
parduoti su dideliais nuostoliais. Tik 
$21,800. Kreiptis RE 7-2646.

6 KAMBARIŲ MEDINIS NAMAS,
ąžuolinės grindys. porčius, 2 maš. 
žaražas. žiem. langai. 40x165 p.
sklypas. Kaina---- teisingas pasiūlys
mas. 10412 S. Trumbull Avė. Kreip
tis į sa v. -—

adr. 10424 S. Trulmbull Avė.

HELP VVANTED —VYRAI

Reikalingas vyras prižiūrėti na
mą.

GArden 4-9591
. Netoli Marųuette Parko rajono par
duodamas 2-jų butų—6 ii- 4 kamb. 
mūras. Viskas naujai modernizuota; 
Naujas šildymas. Rūsy įrengtas po
ilsio kamb. su baru, kainavo 85,000. 
Dvigubas garažas. Savininkas- mirė. 
Palikimo pasidalinimas. Tik $14,900. 
Kreiptis RE 7-2646.

HELP WANTED^TmOTERYs"
m — ii ii nu n — i —

BRYAN MEMORIAL 
HOSPITAL

in
DERANT, OKLAHOMA 

has excellent 
immediate openings for
REGISTERED NURSES 

Salary open.
Ali sliifts, general duty and super- 
visors, salaries commensurate witli 
ųualifica.tions paid annual vacation, 
six paid solidays per year, college 
tovvn near beautiful lake Teiomi. 

Wire, ivrite, or call. Dept L. N. 
Mr. R. M. Muli, Administrator 

Durant, Oldaboma 
or call AVA 4-3080

Reikalinga lietuvė moteris sau
goti 2 mažus vaikus. 4156 W. 58th 
PI. (59th ir Pulaski Rd.)

RE 5-3397

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Išnuom. 3 kamb. butas dviem as
menim. Karštas vanduo, “shoty-. 
er.” 4807-09 S. Laflin, FR 6-1810.

Marąuette Parke išnuomojamas 
4 kambarių butas.

Tel 436-4362

Išnuom. 6 kamb. butas, 3 mieg. 
kamb., gazu apšild., labai šviesus 
butas. Garažas. Susisiekimo linija. 
Skambinti HE 4-5078.

Išnuom. kambarys su visais pa
togumais beismente,

6947 S. Washtenaiv Avė.

Išnuom. didelis šviesus kamba
rys, su atskiru įėjimu ir visais ki
tais patogumais. 2858 W. 39 PI., 
telef. VI 7-4155.

Išnuom. kambarys mergaitei ar
ba .moteriai. Atskira virtuvė. Visi 
patogumai; eentralinis apšildymas. 
4002 S. Mapletvood Avė. VI 7-6918

Išnuom. 4 kamb. alyva apšildo
mas butas Brighton Parke. Suau
gusiems. 4339 S. Talman Avė.

LA 3-5640

Išnuom. naujai dekoruotas mieg. 
kamb. su. TV ir atskiru -įėjimu.

4091 Si Kedzie Avė.

Išnuom. kabar. su- baldais 6807
S. Oakley. Nebrangiai. Kreiptis 
vietoje betkuriųo laiku.

Išnuomoja kambarį senesnio am
žiaus moteriškei ar vyrui. Pigiai. 
Bridgeporte. Galės naudotis vir
tuve. 822 W. 34 Place.

Be baldų 4- kamb. bu tas,.-apšild. 
Apylinkėje 46-os ir Talman.

CL 4-8779

MARQUETTE PARKO CENTRE
2 ankštą rezidencija, 3 mieg, val

gomas, salionas, virtuvė. Beveik nau
jas mūras. Arti parko. $21,0(10,

2 butu mūras. 2 po (i karuli. Arti 
62-os ir California. Našlė parduoda 
už $29,500.

1% aukšto, apie 10 metu mūras. 2
butai, 2 gazu šildymai. Iškelti vamz
džiai. Garažas. 29,400.

Prie parko mūras. 4 butai po 5 
kamb. Platus lotas. 4 auto garažas. 
Kaina —'■ rimtas pasiūlymas,

6 butą mūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda, dėl ligos už $50.000.

Naujas 3 butų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria High. 
Virš $5,000 nuomos. Kaina $5,000.

Tuščias lotas, 45 p. Liuksus rezi
dencijų sekcija. Reikia susitarti. 
$12,300.

Nauja likerių prekyba — taverna 
ir puošnus butas. Kaina nuderėta.

Viskas modern. 1 % aukšto mūras. 
6 ir 4 kamb. $23,500.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7Ist St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

2x5 mūr,, 36 p. sklypas, nauj. šild. 
gazu, nauja elektra, garažas, netoli 
mūsų, tik $22,000.

2x4% beveik nauj., atskir. karšto 
vand. šild. gazu, liuksus vonios, ki-y 
limai, alum. langai, 2 a. garažas, 
$36.000.

Prieš M. parką tik kelių metų, 6 
kamb., 1 % vonios. $22.700.

Liuksus 7% kamb., 1 aukšt. rezid.. 
2% vonios, “radiant.” šild. gazu. 
Brang, kilim., 2 a. mūr. garažas, šo- 
nin. įvaž. Evergreen pk.—geras pir
kinys.

10 butų po 5 ir 4 kamb., puilt- 
apart. šild. alyva, nauj. elektr. Marų. 
parke. Įmokėti $30,000.

5 ir 6 kamb. mūr., platus sklyp., 
nuomos po $125 per mėn. M. parke, 
tik $26,500.

2x4% mūr., iškelti vamzdž., atskir- 
šild., tik keliu metu, Brighton Par
ke. $29,500.

NERIS REAL
6924 S. Westem Avenue Telef. 471-0321

W0RTH OVER $150,000.00
Open To Good Offer

NATIONALLY KN0WN FISHING 
CAMP — FOR SALE ! !

DORSAL FISHING POST,
STUART, FLORIDA

3 Duplex Cottages, Effieiency Units, 
Sereened Porches facing the Jungle 
Likę South Fork of the St. Lueie 
Rivėr. Salt and PKesh Water Fishing. 
6 Boats, 5 Motors, Tackle, Cushions, 
etc. Shop Building, 34x52 foot Buil
ding, containing Office, TV Room, 
Tackle Shop and Restaurant facing 
the River. Established for years.
IDEAL for GROUP OF BUSINESS 
OR PROFESSIONAL PEOPLE. orto 
rėmai n as a FTSI-ITNG CAMP. 2% 
Acres — 400 ft. WATER FRONT
AGE. ROOM FOR EKPANSION. 
BROCHURE AND DĖTAIS ON RĖ- 
QUEST. $50,000 to $60,000 cash will 
handle. Deal direct with owner.

Writ.e or Wive for Colorful Bro- 
chure:

DORIS S. KOLLIKER, Ownei
R. R. 2. Stuart, Florida

AS°O?WM
.*M0t M fre»hwater lakto ;
♦ • »W mile* of flniohed roadn .. . Hflohing.huntinjf,gelt *:•; . *

H?Si LITIHATURI!
write,wireor phone Dept. N H 
BOILING SPRIMG LAKĘS 
Southport, North Carotina

CICERO. 4 kamb. namas, ne
brangiai, į/2 bloko nuo 22nd ir 
Austin. Rūsys ir pastogė. Kilimai. 
$15,300; įmokėti $3,500. SVOBO
DA, 6013 Cermak Rd., Cicero. 
OLympic 2-6710 arba BIshop 
2-2-162.

Brighton1 Parke — 2-jų butų po 
4 kamb. med. namas, 2 auto. ga
ražas. Gera vieta. 4344 S. Maple- 
wood Avė. Tel. 376,3394.

CICERO. Rooming House. Paja
mų $290 per mėn., plius 5 kamb. 
savininkui. Apylinkėje 22nd ir 
Cicero Avė. $24,900. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd., Cicero. OLympic 
2-6710 arba BIshop 2-2162.

St. Mary Star of the Sea parap.
savininkas parduoda 3 mieg, k., 
geros kokybės namą. 2 maš. mūr. 
garažas, Cyclone tvora. Turi būti 
parduotas. Skambinti LU 5-2578 
arba LU 1-1692.

$12,500 PILNA KAINA. 6 kamb. 
i mūr. rezidencija, 2 ekstra kamba
riai pastogėje. Karštu vand.-gazu 
apšild. Pilnas rūsys. Mokesčiai tik 
$142. 220 v. elektra. Į pietus nuo 
26-os ir Keeler. $2,500 įmokėti. 
SVOBODA, 3739 West 26th St. 
LA 1-7038.

Savininkas apleidžia Chicago. 66 
•ir. Maplewood apylinkėje pigiai 
parduodamas 6 kambarių mųrinis 
bungalotv, gazu-karštu vandeniu 
apšildomas. Skambinti PR 6-6093.,

MŪRINIS 6 BUTŲ. 6i po 4 
kamb. Apylinkėje 28-os ir Homan. 
Sav. gyvena kitoje valstybėje. Na
mas turi būti parduotas. Duokite 
pasiūlymą. $4,000 -įmokėti. SVO
BODA, 3739 West 26th Street. 

1LA 1-7038.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL. ESTATE REAL ESTATE

>♦♦ ♦

2 butų 7 metų mūras arti parko, 
dideli modernūs ltamb, alum. lan
gai, garažas. $41,000.

Pajamų bungalovv, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb, naujas šildymas, ar
ti parkas,_ mokyklos. $19,500.

Arti mūši} 4 kamb, 9 metų mū
ras, aukštas stogas, garažas, $18,800.

Apkaltas medinis 5 kamb., naujas 
šildymas gazu. garaž, prašo $14,000,

Ant kampo 2 butų mūras, ir dar 8 
kamb. sausam rūsy. atskiri gazu 
šild,, mūro garažas, $27,700.

Atskiri du narnai už $22,000, mū
rinis ir medinis, keli blokai nuo par
ko. Pasiseks nupirkti jelgli laiku 
matysite.

I Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū
sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
ir 2 auto mūro garažas už $18,500.

Alga maža — pajamų trūksta —• 
štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū- 

l ro namo, kurio kaina tik $19,950. 
i Medinis apkaltas, 3 butai, šalia 
i tuščias lotas — prie Jaunimo Centro 
— tvarkingas namas — dideli butai.

I $20,000.

2x6 gražus mūr., platus sklyp., 
nauj. šild. gazu, nauj. elektr., 2 a. 
garažas. Brighton p., tik $26,800.

7 ir 3 kamb., mūr., kilim., alum. 
langai, karšto vand. šild., 4 mieg. 
butas savinink. ir $75 pajamų. Bri- 
glibon p., tik $17,900.

laibai gražūs 2x4 ir 2 atskir. 
kamb., plyt. vonios, kilimai, alum. 
langai, 2 a. mūr. garaž. M. parke. 
$32,500.

3 mieg.. kelių motų mūr., platus 
sklyp., šiid. gazu, alum. langai. Tik 
$18,200.

6 kamb. mūras, puikiai Įrengtas 
rūsys, nauja elektra. 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik 316,800.

visai nauji mūr, modernūs na
šiai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
iki $22,500.

8 metų mūras. 4 mieg., 2 pilnos 
vonios, šildymas gazų, 2 auto. gara
žas, šoninis Įvažiavimas. Tik $23,000.

8 METŲ MŪR. NAMAS
Į vakarus nuo Gage Pk. 41/, kamb. 

Kilimai. Apsauga nuo potvynio. 2 
mašinų garažas. Labai geras pirki
mas už $20,750.

1 % AUKŠTO MŪR.
5 ir 4 kamb. Švarūs, moderniški 

butai. Gazo šiluma. Aluminiaus lan
gai. $24,500.

ŠTAI, $175 MĖN. PAJAMŲ!
3 butai ir krautuvė viename na

me ir kieme virš garažo dar 4 
kamb. butas. Visa kaina tik $12,000.

2 BUTŲ 5 METŲ MŪR.
Marąuette Pk. Karšto vandens ši

luma. Kilimai. Aluminaus langui. 
$38,50 0 — arba geriausias pasiūly
mas!

TIK $16,750
Oak Lawn 5 kamb. 11 metų mūr. 

narnas ant 40 pėdų sklypo. Nauja 
gazo šiluma. 2 mašinų garažas. Ar
ti mokyklų.

PRIE JAUNIMO CENTRO
8x6, mūr. Gazo šiluma. 75 pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Sfreef
Tel. VVAlbrook 5-6015

Marųuette Parke, mūr, 1% aukšto 
6 ir 4 kamb., nebrangus.

Prie 73-čios ir Talman. Mūr. 6 
butų. Geras pirkinys.

09-ta ir Oakley. Nauji bungalovv 
po 5% kamb. Tik $1.7,600.

VAINA REALTY
2617 W. 71st St. RE 7-9515

Reikia greitai parduoti. 3 2 metų 
tvarkingas, stiprus ir labai gerai už- 
laikvtas mūras. 22 įv. dydžio butai. 
$2,400 pajamtj mėn. Viskas moder
niška, geroj vietoj, prie gražaus par
ko. Kaina tik 6 kart met. nuoma. 
Pamatyk, tuoj duok pasiūlymą. ir 
būsi laimingas pirkęs.

Mftr. 2—6, 1—4 Brighton Park
centre. Potvynio apsauga, garažas, 
platus skl. $26,500.
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

ŠIMKUS 
4259 So. Maplewood Avė.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, valkų darželio 
ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste ir prle- 

i miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen
tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farmos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

Dr. J. BRIEDIS—REAL ESTATE
110 — 127 St., Lemont, I1L 

(1-as Skis į vak. nuo State g-vės)
CL 7-7388

Sav. parduoda 6 kamb. bunga- 
low. Gazu apšild. PĮytelių virtuvė 
ir vonia.

Tel. HE 4-6575, po 6 v. v.

Pigiai parduodamas medinis na
mas,, gražiai įrengtas, didelis skly
pas, maži taksai — $60. Arti mo
kyklų, lietuviškame rajone.

4801 S. Luna

Brighton Parke parduodamas 
2-jų butų mūr. po 4į^ kamb., 5 
metų senumo. Po 6 v. v. skam
binkite 254-8382.

$500 ĮMOKĖTI, 2 butai, 4 ir 4 
kamb. Rūsys, pastogė. Gazu ap
šildymas. Maži - mėnesiniai mokė
jimai. Apvl. 24-o:s ir Ghristiana 
Avė. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LA 1 7038.

PAJAMŲ MŪRINIS 
8 po 4 kamb. Visi patogumai. 'Pa
jamų $4^0- per mėn. Išlaidų apie 
$430 per metus. $23,500. 2214 W. 
18th Place. HA 1-1954.

Mūrinis 2x4, garažas, 3 0 p, litas. 
Gage p. Tik $22,900.

Murins, 2x5, mūr. garažas, taksai 
$130. Kaina $20,000.

Mūrinis, naujas, 3 mieg,, netoli 
mūsų Įstaigos, $18,500,

Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 37% p, 
lotas 72 ir Kedzie. $18,500.

Mūrinis, 2x5, naujas, po 3 mieg 
arti Jaunimo Centro, $36,800.

Mūrinis, 3 butai, 5 garažai ir eks
tra. 30 p. lotas. $46,500.

Mūrinis 7 metų, 3 mieg., kilimai, 
garažas. Bargenas už $20,900.

Mūrinis 1 % a., 5 ir 4 viršuj su 
dviem įėjimais. M. p. Tik $21,900.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Sth St., HE 6-5151
2-jų aukštu mūr. 5 lr 6 kamb 5 kamb.; 2-ras 5 kamb. mūrinis, 

modern. virtuves, atskiros gazu šil- Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa- 
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os . jamos. Reikia pamatyti, įvertinti, 
ir Campbell $27,500. j 3 būt. mūrin. 4—5—8, nauj. at-

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. i rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. arti 07 ir Campbell. Nužem. kaina.
$26,800.

2-jų aukštų med. su moder. “face
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu ’ gaujas 2-jų aukštų mūrinis po 5% 
šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir 
Washtenaw. $17,900.

2-jų butų, 6 metų mūr. 2 % vo
nios. Alyva šildymas, garažas, Mar
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai.
$41,750.

2856 S, Homan Avė. $22,600., 2 
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir 1 ir Francisco. $18,250.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R PAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

VAL.: kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekm. 9 v. r. iki 5 v. p.p.
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8*2233

Mūr. 4 kamb., 30 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par- 
ltG

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,900. 
Mūr. S metų, 2 po 6% kamb.

Marąuette Parke.
Mūr. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke. 

$22,500.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

Pajamii nuosavybė, jaunas sodas, rami, graži vieta, senatvė verda 
parduoti, įmokėti tik $500. Savininkas duos morgičiu 5%.

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai 
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1.600 įmokėti, už $16,500.

7 metų namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj. 
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St, Lemont, I1L, CL 7-6675

Marų. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,900. 
1% aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

BUDRECKAS
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384

C O N T R A C T O R s

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 W. 69th St.. Chicago

STANKUS! 
CONSTRUCTION C0. |

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos, pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2018

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

♦ ♦ < ►•»♦»»»♦ ♦

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINI Al, 
MEDICINOS IR 
kitokį pastataii

2501 YVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

ŠILDYMAS
A, Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlie-’ 
ka visus skardos darbus.

7304 So. Roekvvell Street
Tel. GRovehill 6-7875

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditioning Į nau
jus ir senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAT, 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. IVestern, Chicago 9, HL

Petrauskas Construcfion Co.
2523 W. 69th St PR 8-3792 

Statome gyvenamus namus ir 
kitokias biznio pastatus

> ♦ ♦ *
Medinis 4 kamb., rūsys rad. šildy

mas gazu. M. p. $16,400.
Mūrinis 3 butai, šalia mūsų įstai

gos. Naujas šildymas. $30,900.
Mūrinis 2x4, garažas. 80 p. lotas, 

M. p. Tik . $20,000.
Mūrinis 2x5, garažas, 69 lr Tal

man, skubiai už $27,900.
Mūrinis 4 mieg., garažas, Į rytus 

nuo Western, $16,500.
Mūrinis 8 metų, S mieg., garažas, 

įrengtas rūsys su baru ir baldais, 
M. parke, $22,700.

Mūrinis S mieg., garažas, arti M. 
parko apylinkės, $11,900,

$24.900.
Arti Marųuette Parko bažnyčios

kamb.. 3 miegamieji. 2 vonios kiek
viename bute. Ąžuolo medžio visi ap
dirbimai. Baseboa,rd karštu vand. 
apšild. sistemos. Galima nupirkti su 
mažu Įmokėjiniu. $45,900.

Atremontuotas mūrinis. 5 kamb. 
apačioje ir 2 miegamieji viršuj. Aly
va. šildymas. Garažas. Arti 64-tos

CICERO—RERWYN
2 butai po 6 kamb. Gazo šilima, 

2 auto. garažas. $27,000.
S butai ir ekstra, lotas. $25,500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

seboard šilima. Apsauga nuo potvy
nio. $21,500.

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

4936 W. 15th St., Cicero 
Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

5 metų, 1% aukšto mūr., arti Mar
ąuette p-ko, 6 ir 4 kamb. Potvynio 
kontrole. Mūr. garažas, dvigubas 
siely pas. Savininkas priverstas greit 
parduoti už -sumažintų kainą.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St WA 5-5030

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovmspouts, Stogai, Dam.
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) . su fiber-asphaltu, 6 
m. garantija. Dedame naujaa “cop- 
per-alloy” rinas — “gutters’’; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized”. Dažymas Iš lauko, 
'Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778 
..................................... J « .. ........................ ...

KUTIHG CONTRACTORSl
Statome šiltu oru puėiamuB pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vienintėliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-0708 OL 7-2094 Chicago. UI.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniiit 

GA 8-5867

DĖMESIO !

Ar ..vargina tarakonai, pelės, 
skruzdės? Kreipkitės į Fore-Somė, 
tel. PO 7-8852.



Las Vegas, Nev,, uždarius Amerikos legiono 44-tą metinę konfe
renciją, privačiam priėmime pianinu skambina komedininkas 
Jimmy Durante ir buv. prez. Truman. Priėmimas įvyko Sands 
viešbuty.

Kasdienybes kronikos

Bėgliai į Guantanamo
KĘSTUTIS G AIDŽIUNAS

Prieš Castro nusiteikę kubie- palyginus su 200, kurie kasdien ną kart4 nutarė esant verta pas 
čiai gerai apgalvoja pabėgdami iš Havanos atskrenda - į Miami, tan§U- 'O čia buvo kaip tik toks
iš Kubos komunistinio , “rojaus” 
į amerikiečių laivyno bazę Gu
antanamo. Jie žino, kad turės 
saugotis Fidel Castro sargybų. 
Ir jie žino, kad, pasiekę šį lais
vės kampelį, praras visas viltis 
pasiekti laisvąjį Miami krantą. 
Amerikiečių valdžia yra bėg
liams griežtai uždraudusi apleis
ti Guantanamo bazę..

Floridą. Lengviausias kelias pa
siekti Guantanamo yra- iš Ku
bos pusės perplaukti' Guanta
namo įlanką. Pasiekę bazę, pa
bėgėliai yra patikrinami sau
gumo, jiems duodami rūbai ir 
paskiriamos miegojimo patal
pos.

atvejis.

Arkivyskupas, mylįs Lietuvą 

Arkivysk. Antanas Samorė,

viešbučių. Jau pirmąjį vaka
rą buvo prašyta ne tik dalyvauti 
miestelyje vykstančioje procesi-

pamatęs Romoje Vasario 16 
gimnazijos šokėjus, taip jais su
sižavėjo, kad spontaniškai iš
reiškė porą juos matyti lietu
viško kryžiaus pašventinimo iš-

JAV saugumo pareigūnai kas kilmėse Bardi vietovėje. Tas
dien ieško Castro pasiųstų šni-1 kryžius taip pat ne keno kito, 
pų ir provokatorių. Tarp 500 i 0 to paties kun. V. Mincevičiaus 
pabėgėlių ir apie 300 bazėje pastangų vaisius. Arkiv. A. Sa- 

Šiandien jau apie 500 bėglių, Į nuolat dirbančiųjų, bet negy-: more’s 30 metų ryšiai su lietu-
perbėgę “kaktusų uždangą”, Gu [ venančių darbininkų šnipų atsi- [ vių tauta ir jo palankumas lie-
antanamo bazėje yra “laisvės i randa. Bent 50 nepageidauja- tuviams, einant atsakingas pa-
kaliniai”. , mų asmenų jau buvo grąžinta reigas Vatikane, šiuo metu su-

“Mes nesitikėjome tokios lais . atgal. i daro puikų bendradarbiavimo
vės”, pasakoja nusivylęs pabė- ■ Jokios baimės i pagrindą su lietuviais dvasiš-
gėlis. Bet jis žino, kad grįžimas i kiais Romoje ir su Lietuvių
atgal į Fidel Castro režimą reiš: Niekas Guantanamo bazėje, Bendruomene Italijoje. Nėra to 
kia didelį pavojų. Daugumai už- pradedant jos viršininku admi- įjps lietuvių šventės, kurioje 
daras, pilkas bazės gyvenimas rolu E. J. O’Donnell ir baigiant ne(j3iyVautų garbusis arkivys- 
vistiek mielesnis už komuniz- j eiliniu jūreiviu, nesitiki bazės, ^Upas> nėra tokios problemos, 
mą. i užpuolimo. Apie 3,500 gerai gin apįe jturją su ju0 nebūtų nau-

JAV pareigūnai supranta, kad, kluotų jūreivių ir marinų, savo ^inga pasitarti.

500 bėglių

bazės dydis (45 ketvirtainės 
mylios, iš kurių trečdalį sudaro 
vanduo), gali priimti tik ribotą
pabėgėlių skaičių. Kitaip taptų mo jėgą.
perpildyta koncentracinė stovyk 
la.

Todėl Kubos gyventojai nėra 
skatinami čia bėgti. “Jie žino, 
kad, vieną kartą čia patekę, ne
galės grįžti”, aiškina JAV lai
vyno pareigūnas.

Vienas ar du pabėgėliai kas
savaitę atbėga į Guantanamo, jos planas.

Rašydamas apie Exul Familia 
enciklikos dešimtmečio minėji
mą, jau buvau užsiminęs, kad 
Vasario 16 gimnazijos tautinių 
šokių ratelis rugsėjo 17 dienai 
užkviestas į Bareli prie Parmos. 
Nelengva buvo apsispręsti di- 

Į rektoriui kun. dr. L. Groniui 
mokslo metų bėgyje išleisti 20 
mokinių ir 2 mokytojus keletos 

\ dienų kelionei. Nemažiau sun
kius klausimus teko išrišti ir 
PLB Italijos Krašto valdybos 
pirmininkui kun. V. Mincevi
čiui, kurio galvoje gimė pati 
šventės mintis ir kuriam teko 
organizuoti praktiškąjį jos įgy- 

j vendinimą. Tačiau Mincevičius 
nebūtų Mincevičium, jeigu jis 

[nepajėgtų padaryti tai, ką vie-

žinioje turinčių lėktuvnešius, nai 
kintuvus ir įvairių kitų tipų lai
vus, sudaro rimtą pasipriešini-

Nors diplomatiniai sostai braš 
ka, nedaroma jokių žygių eva
kuoti apie 3,000 karinio bazės 
personalo. “Čia mes jaučiamės 
saugiau, nei Miami”, kalba lai
vyno karininkų žmonos.

Saugumo sumetimais, žinoma, 
yra paruoštas pilnas evakuaci-

Mūsų kolonijose
Baigiant posėdžius įvyko nau 

[jos sekretorės ir iždininkės rin
kimai. L.S.I. dabartinę valdybą 
sudaro: motina M. Augusta, Ne 
kaltai Pradėtosios Marijos kon 
gregacijos pirmininkė, sesuo M. 
Gabrielė, Šv. Pranciškaus kon
gregacijos raštininkė, sesuo M. 
Imelda, Nukryžiuotojo Jėzaus

Pittsburgh, Pa.
Lietuvaičių Seserų institutas 
Aštuntasis Lietuvaičių Seserų

institutas įvyko spalio 1-3 d., 
Švento Pranciškaus Seserų vie
nuolyno patalpose, Pittsburgh, 
Pa. Dalyvavo gerbiamos moti
nos generalės, mokyklų inspek-
torės ir kitos tiksliai paskirtos Segeni kongregacijos, kasinin- 
seserys. I kė

Susirinkimų tema apėmė įvai-1 Suvažiavimas baigėsi a. a. mo 
rias lituanistikos programos pro j įįnos Aloyzos, buvusios rašti- 
blemas. Kalbėta ir apie daly- [ njn^ės, prisiminimu, 
vavimą Lietuvių Katalikų kon-j Sesuo M. Imelda, C.J.C., rast. 
grėsė 1964 metais, apie aktua-' 
lumą ruošti misijonieres Lietu
vai, apie seserų formavimą ir 
pašaukimų reikalus. Be to, įs
pūdingas įnašas buvo prel. J.
Balkūno dvi specialiai pareng
tos paskaitos. Jos davė svarbių 
ir naudingų minčių. Prelatas kai 
bėjo apie Lietuvių Katalikų kon
gresą, religinę šalpą ir apie lie
tuvių įnašą į Amerikos kultūrinį 
gyvenimą.

Susirinkimo metu kilo daug 
svarbių klausimų motinų gene- 
ralių ir mokyklų inspektorių 
tarpe. Mokyklų inspektorės da
vė pranešimus apie jų vienuoli
jos lietuvišką veiklą. Buvo kal
bama apie Visuotinį Bažnyčios 
susirinkimą ir informuota apie 
Sibiro lietuvaičių maldaknygę.

Kun. V. Mincevičius kartą ar
kivyskupui padovanojo lietuviš
kų kryžių nuotraukų albumą. 
Šis ta proga pareiškė norą, kad 
ant jo kapo būtų pastatytas 
lietuviškas kryžius. Kun. Min
cevičiui atrodė būsią tikslingiau, 
kad lietuviškasis kryžius papuoš 
tų Apeninų kalnuose esančią 
arkivyskupo vilą. Ne kokią liuk 
susinę poilsio vilą, o jo rūpesčiu 
ir lėšomis pastatytą senelių prie 
glaudą ir modernišką ambula
toriją jo tėviškės miestelyje 
Bardi prie Parmos. Puikus lie
tuviškas kryžius 4,5 metrų aukš 
čio su gražia tvorele iškilo A- 
peninų kalnuose. Dievdirbis A- 
dolfas Vallazza iš Ortisei ištiki
mai pagal lietuvišką stilių jį pa
darė iš medžio, o viršutinėje 
koplytėlėje patalpino 4 drožtas 
statulėles: Skausmingosios Mo
tinos, Rūpintojėlio, šv. Kazimie
ro ir šv. Antano.

Lietuviai šokėjai į Italiją
Į to kryžiaus pašventinimo 

iškilmes ir paminėti arkiv. A. 
Samore Lietuvon nuvykimo 30 
m. sukakčiai turėjo vykti Va
sario 16 gimnazijos šokėjai Ita-

Komunistinėj Kinijoj šįmet blogas derlius. Kadangi komunistinėj 
sistemoj ūkininkavimui labai blogos sąlygos, nederlingi metai dar 
labiau pasunkino gyvenimą. Nuotraukoj matyti, kaip kariai pa
deda gyventojams žemės ūkio darbuose, kurie dirbami labai pri
mityviai.

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS

APENINŲ KALNUOSE
Arkiv. fl. Samorei įteikta šiaudine skrybėlė 

KUN, BRONIU 3 LIUBINAS

lijon. Rugsėjo 15 d. vakare 20 
moksleivių, vadovaujami kape
liono kun. J. Riaubūno ir mo
kytojos E. Tamošaitienės, lei
dosi j ilgą kelionę. Parmos sto
tyje jų laukė kun. V. Mincevi
čius. Tačiau nesulaukė... Pasi
rodo, lauktieji išlipo kitoj trau
kinio ■ pusėj ir taip prasilenkė 
su laukiančiuoju.

Pusantros valandos kelionė 
Parmos lyguma, kylant į Ape
ninų kalnus, atvėrė puikią pa
noramą su tūkstančio metų se

Antroji dalis kitame parko 
krašte buvo pradėta burmistro 
Margaritelli, prel. dr. L. Tula- 
bos ir min, S. Lozoraičio kal
bomis. Sekė šokiai, puošnūs, 
temperamentingi, kuklūs, gracin 
gi. Mokytojai E. Tamošaitienei 
įteiktoji gėlių puokštė buvo taip 
pat labai didelė ir puošni. Bar- 
di miestelio choras tarp šokių 
dainavo Verdi ir Belini kompo
zicijas. Įspūdingiausiai nuskam
bėjo “laisvės giesmė” iš Nabu
ko operos, sąmoningai parinkta

numo Bardi pilimi. Toje gamtos lietuviams, trokštantiems lais- 
ir architektūros grožio pynėje, vės ir už ją kovojantiems. Prieš 
kaip žavus papildymas, stiebė- pabaigos šokį “Malūną”, šokių 
si į dangaus mėlynę lieknas lie- ratelio vardu kun. J. Riaubūnas 
tuviškas kryžius. Bardi mieste- įteikė dovanas: arkiv. A. Sąmo
jis teturi . 2000 gyventojų. Šo- re šiaudinę skrybėlę su linkėji- 
kėjai ir palydovai buvo apgy- mais greit ją pakeisti kardino- 
vendinti viename iš geresniųjų liškąja; arkiv. U. Malchiodi —

gintaro, burmistrui -— lietuviš
ką kaklaraištį, dietos klebonui 
— lietuvišką klumpę. Arkiv. Sa,-

joje Sopulingosios Dievo Moti- more dėkodamas kreipėsi lietu- 
nos garbei, bet buvo ir leista viškai: “Vyrukai ir merginos”, 
pasišokti su italų jaunimu. Vakarienės metu jis sugriovė 

Jau pirmosios vakarienės me- vis^ P^atytą ceremonialą, į-, 
tu atsilankė arkiv. A. Samore įmaišydamas į jaunimo tarpą, 
ir užmezgė pažintį su jaunimu, ^matyta garbingoji vieta li- 
Ekscelencija kartu su miestelio (kosi tuščia... Po to visi su dau- 
,burmistru dalyvavo ir kitą prieš ^be §arbin^ svečių buvo pa- 
pietį vykusioje tautinių šokių 'kviesti i “Malonės Motinos’ vi-
repeticijoje. Po repeticijos ar
kiv. aprodė vilą su visais jos 
įrengimais, jos salionuose išsta
tytus parodai lietuviškų kryžių 
paveikslus, puikią namų koply
čią. Vėliau buvo išvažiuota pa
žiūrėti Bardi apylinkės.
Lietuv. kryžiaus pašventinimas 

Kalno atšląitėn, kurio papė
dėje yra .“Malonės Motinos” vi
la ir kur pastatytas lietuviška
sis kryžius,' prigužėjo žmonių. 
Jų buvo nemažiau 2,000 ir suo
lų jiems nereikė jo.

Šventinimo apeigas atliko 
Piačencos arkiv. Ųmberto Mal
chiodi. Tarp asistuojančiųjų dva 
siškių buvo ir Šv. Kazimiero ko
legijos rektorius pręl. dr. L. Tū

Europietiškos Medicinišku 
žolių Arbatos Formules
Populiari gydom, žolių arbata var

tojama Europoje ir suformuluota 
dvylikos pirmaujančių herbalistų.
Digestosan — padeda, virškinimui. 
Nervosan — lengva vaistas nervams. 
Normoa&n — padeda su'kietėj. vidu

riams.
Pectosan — kosuliui nuo peršalimų. 
Remosan — populiari arbata naudo

jama daugumos turinčių reumatiz
mų, artritų j r kt.

Sklerosan— naudojama daugelio vy
resnių žmonių pagerinti kraujo 
cirkuliacijų.

Urosan — švelnus stimuliantas inkš- 1 
tams.

Dcgrosan — populiarus tarpe tų, ku
rie nori numesti svorį.

Cholagoga—naudojamas daugelio tu
rinčių tulžies pūslės negalavimus.
Kaina $2.50 už dėžę. Pilnas są.ra- 

žas gydom, žolių bei gyd. žolių pro
duktų. Virš 1,000 žolių ir prieskonių 
sandėlyje. Prašykit nemokamo kata
logo.

Herb Products Gompany
Dept. “D"

11012 Magnolia Blvd.

lą.
Paskutinei dienai pietums pa

kvietė Parmos provincijos va
dovybė pačioje Parmoję. Puikūs 
pietūs puikiame viešbutyje, Par 
mos dovana šokėjams ir vado
vams (kvepalai ir knygos apie 
meną), šokėjų dovana Parmos 
provincijai (kun. St. Žilio tapy
tas paveikslas), kun. J. Riau
būno ir dr. Borri kalbos, arkiv. 
Samore įteiktas pop. Jono XXIII 
pontifikato medalis perduoti Va 
sąrįo 16 gimnazijos direktoriui 
kuri. dr. L. Groniui ir graudus 
atsisveikinimas. Dar trumpas 
stabtelėjimas Milane, apžiūrint 
garsiąją katedrą. Vakarienė iš 
prel. dr. L, Tulabos kišenės ir 

laba, Kryžiaus aikštelė buvo pa- j varginga nakties kelionė į Huet 
puošta, vėliavomis: Lietuvos, I- Į tenfeld.
talijos, Vatikano ir Parmos.. Apeninų kalnuose ilgiems lai- 
Kųn, V. Mincevičiui nudengus kams lietuviškasis kryžius by- 
k.ryžių, buvo galimą įskaityti į ? - V - . __ I
įrašą: “Italijos LB pirmininkas
kun. V. Mincevičius, išreikšda
mas savo tautos nuostabą ir 
dėkingumą J. E. arkiv. Antanui 
Samore, sukankant 30 metų, kai 
jis pažino ir pamilo lietuvių tau
tą, skiria šį kryžių, kaip sim
bolį lietuvių tautos ištikimybės 
Dievui ir jį paveda Bardi gy
ventojams. 7.IX.1962”.

Pirmutinis kalbėjo kun. V.
Mincevičius. Kai draudžiama 
statyti kryžius Lietuvoje, jie pa 
sitrąųkia į kitus kraštus. Čia 
pirmas toks lietuviškas kryžius 
Italijoje.

Arkiv. U. Malchiodi dėkojo 
lietuvių tautai už jos kančią, 
kuri teikia gausių malonių ki
toms tautoms, Arkiv. A. Samo
re priminė, kaip simbolį, iškil
mėse dalyvaujančią lietuvaitę 
vienuolę Juškaitytę, kuri po 30 
metų vėl pamatė lietuvišką kry
žių ir Lietuvos trispalvę, tiesa, 
ne Lietuvoje, o svetingoje Ita- NOI*th HcilyW00(l, CalifOtUia 
lijoje. Į kryžiaus aikštę suėjęs
lietuviškasis jaunimas sugiedo
jo Tautos Himną ir pirmoji iš
kilmių dalis buvo baigta.

Perskaitę “Draugą", duoki 
te ii kitiems pasiskaityti

i-sa

Gilaus skausmo prislėgtus

SOFIJĄ IR STASĮ CINIKUS,

jų motinai ir uošvei mirus, giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Stasys ir Marija šarauskai
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los apie Lietuvą. Bardi ir Par
mos gyventojų atmintyje ilgai 
liksis simpatiški lietuviukai su 
puošniais tautiniais rūbais ir gra 
cingais šokiais (tai garantuoja(

platūs aprašymai daugelyje dien 
raščių), Vasario 16 gimnazijos 
tautinių šokių ratelis neužmirš 
rengėjų aukos ir nuoširdumo.

(ELI)

DŽIUGI NAUJIENA!

Siunčiame mūšy skanius kepsnius 

maisto ir delikatesu krautuvėms 

visoje Amerikoje

Čikagiečiams jau gerai yra žino
mas puikus Brighton Bakery Felikso 
Mackevičiaus gaminių skonis. Gyve
nantieji ne Chicagoje dabar taip pat 
gali apsirūpinti skaniais Brighton 
Bakery gaminiais: Raguoliu (Baum- 
ku.chėnu), lietuviškais biskvitais, įvai
rių skonių pyragaičiais, aguoninėm 
babkom, medauninkais, mazurkomis,
lietuviško skonio keksais, įvairiais tortais, aštuonių rūšių duona 
ir kitais gaminiais. Tuos visus gaminius BRIGHTON BAKERY 
pasiųs jums paštu. Reikalaukite gaminių kainoraščio, iš kurio 
pasirinksite kas jums yra reikalinga, čikagiečiai gali vietoje (ke
pykloje) gauti jau pagamintą prancūzišką tešlą, iš kurios patys 
namie pasigamins sau pageidaujamus kepinius.

BRIGHTON BAKERY GAMINIŲ REIKALAUKITE 
VISOSE MAISTO KRAUTUVĖSE, KAIP CHICAGOJE,

TAIP IR KITUR.

BRIGHTON BAKERY
2457 West 46th Place

Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1250

fl. fl.

ANTHONY KASPER
Gyveno 2433 W. 71 St.

Mirė spalio 11 d., 1962, 8:40 vai. ryto, sulaukęs 49 metų 
amžiaus. Gimė Chicago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Emily, po tėvais Ka- 
valauskaitė, seserys: Anna Simanas Kairis, Sophie Vizgard, 
Marian Bormus, Bernice Siminons ir jų šeimos. Brolis Frank,' 
uošvis Aleksandras Kavalauskas, švogerka Sophie Tenza, jos 
vyras Joseph ir jų šeima. Daug kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Priklausė Don Varnas Amerikos Legiono Postui 986, 
K. of C., Cardinal Mundelein kuopai 3084, Chicago Lawn 
Moose Kuopai 44, Div. 32 Inf. — Red Arrow Co. B.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 South 
VVestern Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., spalio 15 d., iš kop
lyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės Švč. parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: ŽMONA, SESERYS IR KITI GIMINĖS
Laidotuvių direkt. Mąžęika-Evans. Tel. RE 7-8600

A. -Į- A.
ELIZABETH STANISLOVAITIS

(STANIS)
Gyveno 1605 S. 49th Avė. Cicero, III.

MitS spalio 11 d., 1962, S vai. ryto, sulaukus 70 m. amžiaus.
Gimė Rietu voje. Kilo iš Panevėžio apskričio.
Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus John, dvi dukterys: Ann 

Zabrancky ir žentas .Toseph. Lillian Chiano ir žentas Peter. l)u 
anūkai; Jimm ir Joseph. Daug kitų giminių, draugi} ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje 1410 S. 50 Avė., Ci
cero, iii.

Laidotuvės įvyks^ pirm., spalio 15 d., iš koplyčios S:30 vai, 
ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčia, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės siela. Po pamaldų bus nulydėta 
į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, dukterys ir jų šeimos.
Laidot. direkt. Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108.

A -f- A.
RALPH DIKSAS

Gyveno 5658 S. Loomis Blvd.

Mirė spalio 11 d., 1962, 7 vai. vak., sulaukęs 69 m. amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Stačiūnų valsčiaus, Budvainių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Julie (Jonaitytė), Sū
nus Ralph Diksas, marti Shirley, anūke Karen, sesuo Paulina 
Diksas su šeima, 2 žvogerkos Stella Slabis, jos vyras Adomas 
ir Helen Berry, jos vyras Anthony ir jų šeimos, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 S. Halsted 
St. Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 15 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus, marti ir anūkė
Laidotuvių direkt. P. J. Ridikas, tel. YArds 7-1911.
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X Kun. A. Miciūnas, MIC, 
Kenoshos liet. par. klebonas, 
kun. J. Dambrauskas, MIC, Ma- 
rianapolio viršininkas, ir kun. 
J. Petrauskas, MIC, Marianapo- 
lio mokyklos direktorius, yra 
atvykę į Chicagą dalyvauti Šv. 
Kazimiero provincijos tarybos 
posėdžiuose, kuriuose svarstomi 
įvairūs tėvų marijonų veiklos 
reikalai ir ateities darbų pla
nai.

X Vida Krištolaitytė ir Gie
drė Žumbakienė prieš savaitę 
buvo priimtos į Chicagos Meno 
instituto pardavimo galeriją, 
kurios jury komisija atrinko po 
2 iš 3 darbų. Galerijai kūrinių 
buvo pristatyta virš 1,000, at
rinkta 300. Lietuvių visuomenė 
dailininkų kūrybą gali apžiūrė
ti šiandien atidaromoj jaunųjų 
dailininkų parodoj Jaunimo Cen 
tre.

X Tėvų Marijonų Rėmėjų 
apskrities svarbus susirinkimas 
įvyksta spalio 117 d., 7:30 v. v. 
tėvų marijonų patalpose, 6336 
S. Kilbourn. Yra kviečiami da
lyvauti ne tik skyrių atstovai, 
bet visi, kurie nori padėti tėvų 
marijonų veiklai. Svarbu aptar
ti metinę vakarienę, kuri įvyks
ta lapkričio 4 d., Sharkos val
gykloje. Ta proga, kas norės 
galės įsigyti bilietus vakarie
nei. r

X Illinois Liet. Gydytojų dr- 
jos susirinkimas įvyks spalio 
16 d. 9 v. v. III. Liet. Gydytojų 
dr-jos patalpose, 2454 W. 71st 
St. Programoje bus rodomas 
filmas “Chromosomai kongeni- 
taliniuose nenormalumuose”. Dis 
kutuoja dr. E. Kaminskas.

X Chicagos skautininkių-kų 
Ramovės sueiga įvyks spalio 14 
d. 11 v. Jaunimo Centre, kurioj 
v. s. Tėvas J. Vaišnys, S J, pa
darys pranešimą apie 1963 m. 
veiklą, o pirmijos pirm. ps. A. 
Dundzila kalbės apie naująjį są
jungos statutą. Bus ir meninė 
dalis, kur savo kūrybą skaitys 
ps. N. Užubalienė ir bus skau- 
tininkių okteto montažas “Lais
vės Varpas”. 10 valandos pamai 
dų metu, s. Variakojienei vado
vaujant, bus sugiedoti du due
tai tėvų jėzuitų koplyčioje.

X Jaunųjų dailininkų paroda 
spalio 13-21 dienomis, Čiurlio
nio Galerijoj, Jaunimo Namuo
se, 5620 S. Claremont. Dalyvau
ja 16 dailininkų su 75 kūriniais.

Rengia Jaunųjų dailininkų 
komisija. Globoja LB Čikagos 
apygardos valdyba.

Lankymo laikas savaitės die
nomis nuo 6—10 v. vak. Sa
vaitgaliais 12—10 v. vak. (Pr.)

X šv. Kazimiero Seselių Rė
mėjų Centras turės savo meti
nį žaidimą Bumco spalio 21 d., 
2:30 v. p.p. Marijos Aukšt.mo
kyk. patalpose, prie 67-tos ir 
Marąuette Rd. Bus labai gražių 
dovanų, valgių, bus visiems 
smagu praleisti laiką su sese
lėmis ir draugais. Kviečiami vi
si atsilankyti. (Pr.)

X Maisto siuntiniai į Lietuvą 
standartiniai arba sudaryti iš 
sąrašo labai pigiai galima pa
siųsti per Nedzinskas Gift Par
cel Service, 4065 Archer, Chi
cago 32, III. tel. YA 7-5980.

(Sk.)
X “Dažnumo moduliacijos ra

dijas” skamba nepažįstamai, I 
bet jei pasakysime “FM radi
jas”, daugeliui jau bus aiškiau. 
O jei pridėsime, kad tai Tele- 
funken FM radijas, bus visai 
aišku, kad tai puikusis vokiš
kas radijas. Pasižiūrėkit Gra
dinsko televizijų, radijų, pate
fonų ir hi-fi stereo krautuvėje, 
2512 W. 47th St., FR 6-1998.

X KiDn. Juozas Petraitis, 
MIC, yra gavęs liūdną žinią, 
kad rugsėjo 28 d. Lietuvoje mir 
rė jo tėvelis Juozas Petraitis, 
sulaukęs 75 metų amžiaus. Ve
lionis gyveno Milgaudžių km., 
Gaurės valse., Tauragės apskr. 
Palaidotas spal. 1 d. Gaurės kapi 
nėse. Chicagos tėvų marijonų vie 
nuolyno koplyčioje spalio 12 d. 
už a. a. J. Petraičio vėlę velio
nies sūnus kun. J. Petraitis at
laikė gedulingas pamaldas.

X Nauja lituanistinė mokyk
la Gage parke. Vietos tėvai su 
mokytojų ir B-nės švietimo at
stovais spalio 7 d. 2 v. p. p. su
sirinkę Fieldhouse patalpose, 
Westem Avė. ir 55 (Garfield) 
St. kampas, bendrame pasitari
me nutarė įkurti Gage parke 
šešt. lituanistinę mokyklą. Iš
rinktas tėvų komitetas. Čia pat 
užsirašė 34 vaikai.

X Akademikių Skaučių drau 
govės Chicagos skyriaus suei
goje, kuri įvyko spalio 7 d. Jau 
nimo Centre buvo išrinkta nau
joji valdyba. Valdybą sudaro 
tikrosios narės: Vida Kanišaus
kaitė — pirm., Ina Pavilčiūtė— 
kandidačių globėja ir Irena Pau 
lauskaitė — sekr.-iždininkė. Ko 
respondente pakviesta Danguo
lė Markutė. Susirinkime daly
vavo gausus akademikių skau
čių būrys. Pirmiau skyriui gra
žiai vadovavo Laima Petraus
kaitė.

X Česlovas Grincevičius skai 
tys savo kūrybą “Šatrijos” su
sirinkime spalio 21 d. 5 v. p. p., 
5545 S. Wood Str. A. Skrups- 
kelienės bute. Vyresnieji ir jau
nesnieji šatrijiečiai kviečiami 
dalyvauti.

X Justas Kudirka, Nekalt. 
Prasid. švč. P. Marijos parapi
jos Brighton Parke vargoninin
kas, buvo susižeidęs koją, da
bar po daktaro priežiūra palen- 
ga sveiksta.

X Giedros Korp! sutiko pa
puošti salę tradiciniam ateiti
ninkų Rudens vakarui, kuris 
įvyks šeštadienį, spalio 20 d., 
7:30 vai. Jaunimo Centre. Va
karo programą išpildys sol. Bi
rutė Kemežaitė ir dr. S. Aliū- 

I nas. Bilietus galima įsigyti ir 
staliukus rezervuoti pas Vaclo
vą Kleizą, 2836 W. 84th St. Te
tek PR 8-7957. (Pr.)

X Liet. GailestingųjŲ Seserų 
s-gos balius - koncertas įvyks
ta šiandien 8 vai. vak. Westem 
Ballroom salėje, 3504 S. Wes- 
tem Avė. Staliukų dar bus ga
lima gauti prie įėjimo. (Pr.)

X šv. Kazimiero Akademijos 
Seserų Rėmėjų Centras rengia 
“Bunco party” su daugybe do
vanų spalio 21 d. 2:30 v. p. p. 
Marijos Aukštesn. mok. patal
pose. Kviečiame atvykti. (Pr.)

X Ulinois Gydytojų ir Danti
stų žmonų pagalbinis vienetas 
ruošia priešpiečius South Shore 
Coūntry Club, ketvirtad., spalio 
25d., 12:30 v. p. p. Dalyvaus Br. 
Jameikienė su paskaita apie 
Rytų meną, kurią žadą paįvai
rinti iliustracijomis. Norinčios 
dalyvauti tekreipiasi pas (V. 
Kaunienę, iki spalio 19 d. Tele
fonas OL 2-9458. (Pr.)

X Aktorė Eglė Vilutienė bus 
komentatorė Montessori dr-jos 
tradicinėj madų parodoj, įvyk
stančioj spalio 21 d. Jaunimo 
Centre. (Pr.)

X J naujai įsigytą vilniečių 
Noreikų svetainę, 1820 W. 46 g. 
V.K.L.S. Šalpos sekcija kviečia 
vilniečius ir bičiulius‘spalio 20 
d., 6:30 v. v. pasilinksminti, pa
sivaišinti ir pasišokti. Visas 
pelnas šalpai. (Pr.)

X Aukščiausios kokybės ita
liškų ir vokiškų pianų, o taip 
pat ir vartotų, rasite lietuvių 
pianų krautuvėje, 6134 W. Roo
sevelt Road. Krautuvė atdara: 
Ketv. 1-9 v., Penkt., šešt. ir

(Sk.) ' Sekm. 1-5 vai. p. p. (Sk.)

X Cicilija ir Antanas Knei
žiai, 36 m. gyvenę 5544 S. Her
mitage, pardavė tą namą ir nu
sipirko gražią rezidenciją 5520 
S. California, kur ir persikėlė 
gyventi. Kneižiai yra stambūs 
gerų darbų rėmėjai ir ilgame
čiai Draugo skaitytojai. Atei
nančių metų vasario mėnesį 
Kneižiai švęs auksinę vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

X šv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjų ir Chicagos apskri
ties seimas įvyksta spalio 14 d. 
Šv. Jurgio parapijos svetainėje. 
Visi kviečiami dalyvauti. Rėmė 
jų 1 sk. ruošia pietus, vadovau
jant E. Stanevičienei — pirm., 
talkininkaujant Rožei Didžgal- 
vienei, Uršulei Petraitienei ir 
kitoms rėmėjoms.

X Visų moterų žiniai! Dar 
galima užsirašyti dalyvauti už
darose moterų rekolekcijose lap 
kričio 9—10—11 dienomis Chi
cagoje. Rekolekcijas veda kun. 
A. Spurgis, MIC. Teirautis ir 
registruotis pas dr. J. Meškaus
kienę arba D. Augienę.

X Alvydas Vasaitis, mūsų 
jaunas pianistas, dažnai besi
reiškiąs lietuvių meninėse pro
gramose, intensyviai lavinasi 
toliau fortepiono apvaldyme, 
pasiekdamas puikių rezultatų. 
Jis ir šį sezoną pakviestas ir su
tiko būti Chicagos Lietuvių Ope 
ros akomponiatoriumi.

X Josephine Ragauskienė, 
6052 S. Lafayette, plačiai žino
ma geradarė, yra amžina narė 
visų vienuolynų. J. Ragauskie
nė savo mirusį sūnų a. a. John
Ragauski sekmadienį šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų sei
mo metu įrašys į amžinus na
rius ir tam tikslui paaukojo 
50 dol.

drui Dunduliui, atidavė Pasau
lio Lietuvių archyvui. Kai gau 
toji medžiaga bus suregistruota 
ir surūšiuota, bus pranešta per 
spaudą suinteresuotų žiniai.

, in. »„-„"lu'j.t.mij'i j aulu-J. JI.—

Birutė Šlajute (kairėje) ir Irena Sabaliūnaitė, besilankančios 
“Drauge”. Jos yra Marijos aukštesniojoje mokykloje, Chicagoje,, 
Rūtos ratelio valdybos narės ir gražiai reiškiasi lietuviškoje veik
loje.

Chicagoj ir apylinkėse
LIET. A. MENININKŲ KLU

BO VIEŠAS PAREIŠKIMAS
L. A. Menininkų klubo val

dyba praneša suinteresuotiems 
asmenims ir firmoms, kad nie
kas negali be klubo valdybos 
leidimo rinkti aukų ir daryti 
bet kokius užsakymus Čiurlio
nio galerijos vardu, nes Čiurlio
nio galerija, Menininkų klubo 
1957 m. įsteigta ir visą laiką jo 
prižiūrėta, yra to klubo juris
dikcijoje: klubas yra galerijos 
savininkas. Už tokius ar kito
kius buvusio Čiurlionio galeri
jos pareigūno Zenono Kolbos 
daromus ar jau padarytus už
sakymus Menininkų klubo val
dyba neatsako.

Apie pustrečių pastarųjų me
tų Z. Kolba dirbo Čiurlionio ga
lerijoje kaip Menininkų klubo 
valdybos atstovas ir visą laiką, 
dalyvaudamas klubo valdybos 
posėdžiuose, pripažino klubo tei 
sės į Čiurlionio galeriją. Tačiau, 
kai klubo valdyba paprašė, kad 
Z. Kolba be valdybos žinios ne
darytų jokių išlaidų ir už pa
darytąsias laiku atsiskaitytų, Z. 
Kolba 1962. HI. 30 d. klubo val
dybos posėdyje su tuo nesuti
ko, atsisakė iš pareigų ir pa

žurnalistai, tarp kurių ir Draugo 
susirinkimas.

atstovas, lanko Šv. Petro baziliką, kurioj vyksta visuot. Bažnyčios

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės naujai išrinktoji Taryba, 
susirinkusi pirmam posėdžiui 
1962 m. rugsėjo 8 ir 9 d., Huet- 
tenfelde, su gilia padėka minė
jo visus Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjus, ypatingai būrelių va
dovus priekyje su nenuilstamuo 
ju kun. B. Sugintu. Taip gi su 
gilia padėka minėjo atskirus au 
kotojus, kaip asmenis, taip ir 
jų grupes — klubus, bankus ir

X Tautosakininko J. Būgos
surinktas knygas, periodiką, 
rankraščius, magnetines juos
tas bei aparatus velionio žmo
na ir sūnus, tarpininkaujant jo 
mokslo dienų bičiuliui Aleksam

prašė valdybą perimti iš jo vi
sas Čiurlionio galerijos bylas. 
Valdyba taip ir padarė: atšau
kė Z. Kolbą iš Čiurlionio gale
rijos vadovybės. Tačiau, kad 
nepakenktų pavasario sezono 
pabaigoje vykstančioms galeri
joje parodoms, valdyba, neno
rėdama viešumon kelti nesklan
dumų ,leido Z. Kolbai baigti pa
vasarinį sezoną.

Naujai išrinktoji Menininkų 
klubo valdyba š. m. spalio 7 d. 
raštu paprašė Z. Kolbą perduo
ti Čiurlionio galerijos turtą ir 
bylas. Z. Kolba, norėdamas pats 
vienas be atskaitomybės tvar
kyti galeriją, nei senajai, nei 
naujajai Menininkų klubo val
dybai nepateikė atskaitomybės 
(kurią valdyba yra įpareigota 
kasmet duoti valdžiai) ir iki šiol 
neperdavė galerijos turto nei 
bylų. Todėl Menininkų klubo 
valdyba yra priversta imtis 
teisinių žygių savo turtui ir tei
sėms apsaugoti.

Povilas Gaučys,
Liet. Amer. Menininkų Klubo

pirmininkas

Balys Chomskis,
Sekretorius

VASARIO 16 D. GIMNAZIJOS REIKALAI

organizacijas, savo aukomis pri
sidedančias išlaikyti Vasario 16 
gimnaziją. Laisvajame pasauly 
gyvenančių lietuvių parama, su
teikusi galmybę įkurti ir iki šiol 
išlaikyti šį stambų ir labai svar 
bų mokslo ir auklėjimo lietu
viškoj krikščioniškoj dvasioj ži
dinį, sudarys vieną gražiausių 
lietuviškos emigracijos istorijos 
puslapių. Mums ypatingai malo
nu konstatuoti, jog šiam židi
niui išlaikyti lietuvių buvo paro 
dyta didelė bendradarbiavimo 
dvasia, vienas kito supratimas 
ir parama, neatsižiūrint nei ti
kybinių, nei pasaulėžiūrinių, nei 
politinių įsitikinimų. Mūsų stip
rybė yra tame, jog mes visi gi
liai įsijaučiame esą vienos lie
tuvių tautos kamieno vaikai, su 
rišti kraujo ryšiais su gimtąja 
žeme, kurios mes niekad neišsi
žadėsime.

Mes šventai tikime, kad bro
liai ir sesės užjūrio ir Europos 
šalyse neužmirš Vokietijoje pa
liktų lietuvių ir ypatingai į mok

CHICAGOS ŽINIOS
TARĖSI DĖL DAUGIAU 

DARBO
Chicagos meras Richard Da

ley ir Illinois valstybės guber
natorius Kerner tarėsi Chica
goje su aukštais Washingtono 
gynybos departamento pareigū
nais. Jie bando Chicagai iš gy
nybos departamento gauti dau
giau darbo kontraktų.

NUBAUSTAS UŽ TAKSŲ 
NEMOKĖJIMĄ

Lyndon Durant, Chicagos pra 
monininkas, 3401 N. California, 
buvo federalinio teisėjo nuteis
tas kalėti 60 dienų ir užmokėti 
$15,000 pabaudos dėl to, kad 
nuo 1954 iki 1956 m. nesumo
kėjo $142,714 (income) taksų. 
Tame laikotarpyje jis uždirbo 
$620,939.

MOKA APSEITI SU GYVU
LIAIS

Naujas Lincoln Parko zoolo
gijos skyriaus direktorius dr. 
Lester Fisher jau pradėjo eiti 
savo pareigas. Jo žinioje yra 
2,700 laukinių gyvulių, su ku
riais jis moka sugyventi, nes 
14-ka metų buvo žvėryno pata
riamasis vet. gydytojas.

SLIDININKAI DRUSKOS 
KALNE

Chicagos slidininkų sąjunga 
turėjo iškylą į International 
Salt kompanijos 40,000 tonų 50 
pėdų aukščio druskos kalną 
prie Chicagos upės ir N. Branch 
gt. Ten turėjo progos išbandy
ti slides.

SVEČIAS PADĖJO POLICIJAI

Chicagoje besilankąs Bloo- 
mingdale miestelio policijos gal
va George Mueller pamatė ketu 
ris vaikezus, atimant rankinu
ką iš moters Lake ir Garvey ct. 
Jis paleido į juos keletą šūvių. 
Chicagos policija juos sučiupo. 
Vienas jaunuolių bebėgdamas į- 
šoko į Chicagos upę.

sius besiveržiančio jaunimo. Tas 
jaunimas yra vertas ir reikalin- ( 
gas paramos. Lietuvių Bendruo
menė Vokietijoje viena neįsten
gia tos gimnazijos išlaikyti. 
Šiuo metu joje mokosi 103 lie
tuviai jaunuoliai (59 berniukai 
ir 44 mergaitės). Nors paskuti
niu laiku, Krašto Valdybos pas
tangomis, yra gaunama para
mos tiek iš Federalinės Vokie
čių vyriausybės, tiek ir iš Wuer- 
ttemberg - Baden krašto vyriau
sybės, bet toji parama nėra nuo 
latinė ir ji tik dalį išlaidų ap
moka, reikalingų mokytojų ir 
administracijos tarnautojų al
goms; didesnė algų dalis ir vi
sos mokinių bendrabučio ir mai
tinimo išlaidos ir toliau dengia
mos tik lietuvių aukomis. Mais
to ir kitų reikmenų kainos Vo
kietijoje aukštos ir nuolat ky
la. Artėja žiema, reikia kuro, 
nes lentiniai barakai, kuriuose 
vyksta pamokos yra supuvę ir 
šalti. Suprojektuotas naujas kia 
sems pastatas, bet ir jo staty-

ATVEŽĖ FABRIKĄ IŠ 
ŠVEDIJOS

Swedish American linijos pre 
kinis laivas iš Danijos atvežė į 
Chicagą pirmą gliukozės dirbi
mo fabriko dalis. Fabrikas kai
nuos $250,000 ir bus pastatytas 
Union Starch kompanijos žemė
je prie Granite City, Bl. Fabri
kas bus automatinis ir elektro
niškai kontroliuojamas televizi
jos pagalba.

UŽNUODIJO RETAS ŽUVYTES
Nežinomas asmuo užnuodijo 

58 retas tropikines žuvytes gy
vulėlių ir žuvyčių parduotuvėje, 
5135 'Clark gt. Žuvytės buvo 
brangios ir jos įkainuojamos 
$1,300 suma.

AUKŠTAI IŠKILO BALIONAS
Chicagos Lane Technical mo

kyklos studentai paleido ekspe
rimentinį balioną atmosferai tir 
ti 46,000 pėdų į aukštį. Po ban
dymo paleistas su moksliniais 
įrengimais parašiutas įkrito į 
Michigan ežerą ties Zion mieste 
liu.

“Order now for the Holidays our Individual Wolds”
Visit our lovely old fashioned

FOBNTAIN ROOM and Bul.k Store at 
1X00 Chicago Avė., in Oak Park

Bulk Store 42 Bake St., Oak Park, IU.

PETERSEN ICE CREAM CO.
Fruit Punch Frappe

For Graduations and Wedding Receptions 
Individual Ice Cream Malda - Tce Cream Cakes

FOr Suburbau Dellveries
Special consideration for your cburch, club or school 

5835 W. Bake St. EUclid 6-6130, EStebrook 8-1760

Maloniai kviečiu draugus ir bičiulius atsilankyti į 
užeigos atidarymą —

GRAND OPENING
Penkt., šeštad. ir sekm., spalio 19-20-21 d.d.

4644 South Paulina Street
Būsite pavaišinti skaniais lietuviškais užkandžiais. Programoje 

puiki muzika ir šokiai.
STASYS DUBULIS, Savininkas

IŠARTI IR TOLI

KANADOJE
— Dr. J. Grinius spalio 7 d. 

skaitė paskaitą Montrealy apie 
rezistenciją Lietuvoje 1946-50 
m. Jo paskaita paremta tikrais 

! faktais iš lūpų pačių, faktus iš- 
gyvenusių liudininkų. Jis davė 
partizanų kovų vaizdus, kaip 
aktyvios rezistencijos pavyz
džius ir pasyviosios rezistenci- 

I jos pavyzdžius. Jis taipgi davė 
[ištraukų iš vokiečių, kurie Lie- 
| tuvoje gelbėjosi nuo bado, pasi- 
| sakymų. Paskaita buvo įdomi.

— Kanados Lietuvių Stu
dentų sk. Montrealyje spalio 5 
d. susirinkime dalyvavo 20 stu
dentų. Po metinės apžvalgos ir 
iždininkės žodžio, vyko naujos 
valdybos rinkimai. Išrinkta: Al
gis Mažeika -— pirm., Elvyra 
Mikalajūnaitė, Algis Rudinskas 
ir Eimutis Tekutis, nariai.

bai dar daug lėšų trūksta. Tuo 
būdu, Vasario 16 gimnazijos ir 
Bendruomenės vadovybės nuo
lat susiduria su trūkumais ir 
bėdomis, kurių pašalinimas būtų 
įvykdytas, jei būtų sutelkta dau 
giau lėšų.

Naujoji Bendruomenės tary
ba, turėdama minty visus trūku 
mus, labai nuoširdžiai ir karš
tai kreipiasi į viso laisvojo pa
saulio lietuvius būti duosniems, 
sustiprinti pastangas ir aukas 
šiam lietuviškoje ir krikščioniš
koje dvasioje auklėjimo ir jau
nimo mokslinimo židiniui išlai
kyti.

Vokietijos Krašto Tarybos var 
du, jos įgalioti, reiškiame vi
siems geradariams lietuvišką 
dėkingumą ir gilią pagarbą.

J. Valiūnas, pirm.,
Iz. Rugienius, vicepirm.

Buvęs viceprez. Nixon kalba te
levizijoj Burbank, Calif., rinkimi
nes kampanijos metu.

GRASINO MIRTIMI UŽ 
PLAKATUS

Policija ieško žmogaus, kuris 
pagrasino mirtimi Jūne Lyster 
ir jos šeimos nariams už tai, 
kad prie savo namų 1107 Ber- 
wyn av., buvo iškabinusi plaka
tus, reklamuojančius respubli
konų partijos kandidatus būsi
miems rinkimams. Jos vyras 
Todd Lyster yra respublikonų 
51-ojo precinkto kapitonas 48- 
tame distrikte.




