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KIM ERZINA RHEE SU NEPUOLIMO PAKTU

Komunistais įtarti artistai
bxm ir Coast Ouard helikopteris. adro* įvilkimui

Peikia taikias kalbas

tyli

JtotaMsrtšs ne su ūkininkais, o 
■ pekliniais Maskvos komisą-, Pagal nustatytą tvarką pasakiau 

1 pavarde, atstovaujamą laikraštį 
ir rusus paklausiau:

— Daug Pabaltijo ūkininkų iš-

Raudonieji pasijuto kiek ne
jaukiai ir delegacijos pirminin
kas atsiliepė:

— Man tokie ištrėmimo faktai

Sovietu delegacija Chicagoje 
klausta apie tremtinius Sibire

JUOZAS PRUKSJUS

Korėjos sujungimo nebūsiant

Pnei jiems įvykstant Chicago Cbundl on Foreijn

mas — padarinys santykių pa-
"» ~ - ... • , gerėjimo, išplaukusio iš Gene-

karinių dalinių paleisti vyrai

TOKIO, rugp. 17. — Kad niekas nesusbejetų. jog komunistai 
neleis Kerėjos suvienyti, š. Korėjos premjeras apie tai praminė 
įvairiausiais pasiūlymais.

Jo kalba buvo pasakyta ry
šium su 10 metų sukaktimi nuo 
Japonijos okupacijos pasibaigi
mo Korėjoje. Komunistų pusėje 
tas nuopelnas priskiriamas Mas
kvai. nes vis sakoma, kad Korė-

Ar Khn pasiūlymai rimti, tai 
yra ar jis tiki ką sako’ žinoma, 
kad ne. nes žino, kad jo pasiūly- 

’ mai nepriimtini ir nieko nebe
gali apgauti. B< t Jie tinka tam 
audiniui, kurj Maskva jau seniai

Dtas ril plakatas: „Blogai

Kim II Sung turi kalbėti apie ferenrija pradėjusi ataudų jieš- 
Korėjos suvienijimą, bet daro koti. Anoje purėje tik.ma, kad 

, tokius jiasiūlymus, kurio prie su- ] šis tas gali pasisekti, 
vienijimo privesti negali, todėl' 
jam ir jo patarėjams Maskvoje 
bei Peipmge nepavojingi Ir pa
tys jo pas.ūij*mai rodo, kad eina

Lenkai visai n“trynę 
vokižkus pėdsakus

BERLYNAS, rugp 16 — V.

Maskolius melavo per akis.
Jau buvau bešokąs su eile ki

tų klausimų, bet pirmininkaujan
tis norėjo spaudos konferenciją 
pravesti ..bendradarbiavimo"dva 
šioje ir daugiau klausti neleido. 
Gaila, kad nebuvo kito lietuviš
ko laikraščio atstovo: naujas

PORT WAYNĘ rugp. 17. — 
AFL priklausanti Amerikos Mo
kytojų Federacija čia pradėjo sa
vo 38-tą metinį suvažiavimą, ku
riame kalbėjos AFL centro iždi
ninkas - sekretorius Schnitrier

Uknboa škta inkai Sibire. Il

ir pradėjo draugiškai kalbėtis su 
Sov. Rusija todėl, kad adminis
traciją terorizuojąs biznio pasau
lis nori prekybos su Rusija.

tį

Rusas paairangęs atsakė, kad
nean rederation of Labo r nelik-

dėjęs. Toliau buvo paklaustas

mums duoda mintį šią sritį pas

Pirm, kongr. \Valter apgailes
tavo. kad liudininkai nepanorė
jo bendradarbiauti, nors irfd»ra

tais išvengė atsakymų pasirėmė 
penktuoju konstitucijos pakeiti
mu. Du surado ir kitų priežas
čių. V^l teatrališkais niuansais 
pagražintais baisais teigė, kad

ir liks nepasikeitę tol, kol milio- 
nai neišeis iš vergų stovyklų ir 
sovietų letena nebus nuimta nuo 
satelitinių valstybių.

NEW YORKAS, rugp. 17. — kad gauta žinių apie komunistų 
Antiamerikinę veiklą tirianti ko- celių buvimą senato ir kitų val- 
misija. čia atvykusi medžioti ko- diskų įstaigų tarpe. Renkama 
munistų visokių televizijos, radi- medžiaga ir rengiami vieši ap- 
jo ir teatro artistų tarpe, pirmą 
dieną susidūrė su dideliu iškvies
tų liudininkų pasipriešinimu.

fieši vyrai ir viena moteris ne
sutiko nieko daupau pasakyti.

klauf įnėjnnai.

Gal nebereikalinga
Adenauerio kelionė?

BONNA rugp. 17. — V. Vo
kietijos užsienio reikalų minirte-

kurie vartojami kalbant apie Vo- rėjo progos nuvykti anapus ge- 
kietijos vienijimą.

I Štai va Kim II Sung siūlo P. 
Korėjai pradėti derybas su juo 
dėl Korėjos sujungimo. Jis ne-' 
žada greito sujungimo, bet kad 
Syngman Rhee nebijotų, tai pra
džiai siūlo pasirašyti tarp abiejų 
vyriausybių nepuolimo paktą. 
Tuo pakto pasirašymu Kim 11 
Sung išgautų savo vynausybri 
Sjmgman Rhee pripažinimą, o 
jei jau Sjmgman Rhee tiek toli

ležinėa uždangos aplankyti da
bar Lenkijos valdžioje esančias 
buvusias vokiškas teritorijas. 

I žinios atvežtos liūdnas, nes ten 
1 sunaikinti visi vokiškos kultūros 
pėdsakai ir... nebėra vokieč.ų. Jų 
vieton įkurdinti bent 5 nu Ilonai 
lenkų iš rytinių sričių, kurios už
leistos Sov. Rusijai.

Naujieji gyventojai gyvena la
bai skurdžiai, nors lenkų admi
nistracija tvirtina, kad jie gy-

munistų pasirinkta tokia pat li
nija, kokia taikoma ir Vokieti
jai.

Kad susidarytų sąlygos atei
tyje P. Korėją praryti. Kim II

senose gyvenvietėse. Ir dar nau
jiena — Pomeranijoje nebesą ne
dirbamos žemės, ko labai daug 
būta po karo.

shingtoną n tįsta tyti

bu ui tai amerikiečiams atly-

kų JAV-se pritaikyti Rusijoje?
ta J1| patį keltuva Keltis t erei- lageryje prie Maskvos 

BERLYNAS, rugp. 17. — Iš

nauerio kelionės Maskvon for
maliosios ir ceremonialinės da
lies parengti.

Bet V. Vokietijos spaudoj im
ta abejoti, ar Adenauens iš viso 
turėtų Maskvon vykti, nes kelio
nė vargiai reikalinga tik dėl dip
lomatinių santykių kalbėtis. 
Mat, ris labiau čia linkstama ma 
nyti. kad ruakiai kitais klausi
mais gali visai nekalbėti. Nors 
Bosni visaip provokavo, kad iš 
anksto būtų susitarta dėl paei

šiaurinės Korėjos armijas iki mi
nimumo. kad vyrai galėtų užsi
imti ..taikingu darbu". Kim ži
no, kad reikalui esant jis gaus 
kiek tik non Kinijos kareivių P 
Korėjai pagrobti, todėl jam nėra 
jokio pavojaus savas divizija* 
sumažinti (geną u sakant civi- ; 
liuose rūbuose (išslėpti). O koks

ruja dėl amerikiečių paleidimo, 
nes toks ilgas tarimasis tarnau
jąs tik komunistų propagandai.
• Japonija iirmrt laukia labai 

gero kviečių, miežių ir rugių der
liaus.

Rugpjūčio 17 d.: šr. Hyann-

laks ssMnkn apie pora Rltn-

— Privalau tai padaryti,
— Kokias Ūkio sąlygas radote 

JAV-ae labiau panašias Rusijos 
ūkio sritims?

amenkleėių padaryta iki 1953 m. sutrinkime kalbėjęs pareiškė.

-Krtfe įspūdžiai IA kelionės?

to nelabai toli Maskvos. | tikrąją pavardę, tada iš komiai-
• JAV atominę bMiotek^ Ge- jo“ rekordų buvo išimta Ir pa- 

nevoje stropiai studijuoja tik oo- ' rodyta jo komunistų partijos ne
vietų delegacija Gaunasi jspū- ’rio kortelės fotografija.

MlvJ pradėdamas Council on

tfnkieČK klausima tuoj ver

įspūdis, kad bent du norės dau
giau kalbėt i.

Pirmos dienos Dūdininkai bu- tarimų darbotvarkės, tačiau Mas 
nerolų ir štabo karininkų yra m: George Tynė (tikroji pavar- kva nuduoda to nesuprantanti, 
tarpe 8.000 vokiečių, tebelaiko- dė Buddy Y arus), John Ran-I 
mų septvnlone sorietų koncentru 'dnfph Snrah Ciinnlnrhn-n iRnn- 
ei jos Stovy šiose Augsiųjų ui|»- dolpb žmonai Stanley Prsger

gardus kąsnis būtų, jei Syngman Lietuviškas: Saulcnia ir Si- 
Rhce turėtų norą keliomis divi- 
rijomis mažiau tada, kada ir 
amerikiečiai bus iš Korėjca pa
sitraukę < ir dabar nedaug jų ten

gitą.
Oras Chicagoje

Dalinai apsiniaukus, tempera
tūra viršum 80 laipsnių.

t Saulė teka 6 00. leidžiam 7:49.

niekas nerikiuoja. Ar Jūsų anks
tyvesnis prasitarimas, kad bus 
randama daugiau paskatų Rusi-

— Ką pirkaite iž JAV farmo- 
se matytų dalykų?

— Tai aptarsime sugrįžę. Ma- jos farmeriams. reiškia, kad bus 
nau, kad pirksime dabartinius duota daugiau laisvės pačių far- 
traktoi.ua su Diesel motorais,, merių iniciatyvai ?

— Paskutiniu metu Rusijoje 
padaryta daug nutarimų skatin
ti farmerių iniciatyvą. — sukosi 

Vienas gydytojas iš Aveicari- Maekevič.
jos paFlaūšė apie rwu!!ų toruee 1 ifalas rr-asksndas pabalnoję

rusiškai, o maskolius ..išverčia" 
j angių kalbą t kius paprastus 
žodžius, kaip Gera diena. Labas 
vakaras. Gerai Amerikiečiams

Astibolšmkiaio Moko ts.aeo Cklcaxo>« Sov. £aai>cs
“ckuunką ' doUeacij* iI5S>

BUENOS
Pereitas pirmadienis Argentino
je buvo neramus. Studentai pasi
naudojo Perono iš kalendoriaus 
išbrauktos šventės šventimu ir 
universitetiniuose miestuose ban

lygos bruzdėti buvo geros, nes 
daug žmonių buvo aplink bažny
čias. Būta susirėmimų su palici- 
ja, bet niekur nebuvo kruvinų 
riaušių.

Režimą.* tą dieną panaudojo

— Daug pirkaite?
— Kiek bus pinigų

gydomi.
— Ar manote, kad tokie abi

pusiai vizitai suartina tautas?

Muša

nenori karo. Kuo daugiau vieni 
kitus pažinsime. tuo bus daugiau

liui.
— Matėte Akina, kur famerią

tiškieji amerikiečiai su tokiu 
prielankumu sutinka kruvinos 
diktatūros delegaciją. Mažiau-

vau jautis aiškiai vengia rusams 
nepalankių klausimų Pabaigoje

koti

data padarytus .edus iš šalti bari 
čių. AmenkM-<\ai klyki a. foto
grafuoja!

Maniau, kad konferencijai pa
sibaigus dar bu; salima a.>rietu- 
papešiou. lodei priėjus pne Mac
kevičiaus paklausias:

— Kodėl negana* dabar nuii- 
žinoti į Lietuvą Latviją. Estiją?

— Kaipgi! Kas gauna leidimą 
lankyti Maskvą, gali nuvažiuo
ti... — vėl melsvo rusas.

— O kodėl j kis ūkininkų ar 
kitų ekskursija neatvažiuoja iš

mokslas nužudyti Peroną. Esą 
areštuota apie 100 asmenų, bet 
privatūs šaltiniai teigia, kad tas 
skaičius yra perdaug mažas.

Valdžios pranešimas teigia, 
kad sąmokslininkai planavo nu
žudyti Peroną, armijos ministre) 
Lucero ir kitus pareigūnus, pas
kui pa griebti radijo stotis ir ko
munikacijos priemones. Sąmoks
le esą dvasininkų, karininkų jr 
opocicinrų partijų atstovų Orga
nizuoti ginkluoti būriai ir telkti 
gins’ai. kūnų dalis surasta Gin-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— spaudos konferencijoje Fostcr Dulles vakar pareiškė, 

kad so % irtų pranešima*, apie *avo karinių pajėgų mažinimą 
galėtų būti ženklą.*, jog pradedamu* pripažinti Amrriko* ir 
jo* sąjungininko taikingos intencijos.

— Apv 20.000 indų oafcar drnvnut ratx, prie Port uoali mi, los- 
sulato Bumbt jaus mušte, reikalaudami vyriausybr s rn/ispių pnri 
Goa koloniją Drm&nst racijas iMaukč portuyajų (Milicijos landu
mas į ,.taik~imjus Zuisvinto/us''. Maiausiai 21 indai iuvo pirma-

Pabaigai dar mažas vaidini
mėlis. Amerikietis Btrohm sako-

Vėl atsiskubino pobūvio pirmi
ninkas Btrohm. J»pMį talsyds 
mas:

— Spaudos konferencija jau

karinnkai Vyriausi sąmokslo 
vadai — advokatas Amadco ir 
radikalų partijos veikėjas ir už
daryto laikraščio redaktorius To- 
nno, daugiau laiko buvęs kalėji-

derybose su kinais Gmetioje pažtinųos danų n' padaryta ta/iau joa 
konfriot bus vedamos tol, kol bus vtUies dėl amerikiečių ihlaisiini- 
mo susitarti.

— JAV drlrijacija praari* Crart'Ofr vykstančiai ahaninri

1

1

traktoi.ua


DIENILMmS DftAL'GAS. CHICAGO, ILLJNOT8

Chšcaga S?, ni Telefoną* I-Mayrtte 3 051'

Atlanto
Skiu'y

kautų Aidas

DR. JUZA ir KĘSTUTIS

OTDTTOJAl IR CIITRl ROA1

kia nuotaikingų stovyklų apra-

SKN

ai švykos dalyvi*. dėvės pilnas 
skautiškas tsntforma* Kelionė*

išlaidų. tačiau ateityje ruošiant 
stovyklas bei iškylas skautų va*

tonu išsiuntinėjo splinkraštj Ja 
n»c pranešama džiugi žnaia. kad

Aimkua
Šimkų.

KO ŽILAS OŽYS BLIOVĖ 
O TĖVYNĖ MANOJI

ŠAUKIMAS . .
PAVASARIO RYTAS
SPRAGILU DAINELE

Vaikų žaidybiniai reikalavimai. 
EI Žaidimų vedėjas ir F. žaidi
mų higiena. Antroje dalyje yra

dovytx i n> kiL» “painių' problemų 
pastogė* ir guolio r įkalu

A kad Skautų Sąjūdžio žurnalas 
' Mūsų Vytis“ didžiai pasitar-

ran. kūno metu paskelbta, kad 
visi kursų dalyviai išlaikė egza
minus. Nuo tos j«at dienos nau-

nimo įvykiai pan.-tyti ir bent 
dalina (u įsidėti pne LSB (mizici- 
jų su t v rtinimo !‘a rauliniame 
Skautų Biure CTiicigo* lietuvių 
■ krūtų ir skaučių tuntai orgam-

riauaias stovyklavimo tikslą* — 
lltuanistins įsisąmoninimas ir 
poilsis. Numatoma stovykloje 
leisti rotatoriumi spausdinamų

tų Jamborėje. I >žiaugiamtuu 
mums palankia proga, sveikina
mi jaunieji reprrsml antai ir 
j cm* linkima garbingai ir tikrai

Pirmajame rajone jamborėn 
vy katančiu lietuvių skautų vie-. 
neto n-prezentaein sms rrika- 1 
lama paremti surinkta $52 75

ALICE STEPHENS ANSAMBLIS 
PENUOUKON METI MIKAKTIVEMM PšMINEn 

GENOVAITE A LĖKSI t .'N AITE. Akooipaniatorė

vių akautai ir skautė* stovyk
laus p. Jonaitienės ūkyje Pat- 
choguc. I>ung Island. N. Y.

- \ t TI M ŽKiniMAI
Skautų ve.kimo pnjimnoy 

žaiamai jra pirmoje eilėje —

CT11CAGIŽX1V IŠKYLA f 
JAMBORFX

Rytoj, t. y. šio mėn 18 d.

Vcnvoi plokštele 
MES PADAINUOSIM 

NAKTIES TYLUMOJ 
RUGSĖJIS . .

trraliikiai* broliam utstuviui

jaunieji akautukai.-ės. viso apie 
130 brolių ir w*ių Stovyklai

KAD IK KARmTA 1SI.1 UI 
RKOIJt A

ll’igpjūė o pradžioje LSB I

m» A Kodėl vaikai ir jaunuo- jamboree meta, 
liai žadžia* B. žaidimų reikš-

linę Skautų Jamboree prie Nia
garos.

(Nukelta j 4 palj

totą knygna "Skautiški žaidi-

SPE> lALJJ’Tl

DR. IRENA KURAS

llrtni »n«o

GYDYTOJAS m CHIRURGAS

DR. ITSMIORAS

CAU. M E MOTORS CO

.'^prann

M"ll u.

Rrskife šfa. Drangtl****-..*•*•»* »• REMKITK dienr. "DRAUGĄ”I

JUOZAS NAUJOKAITIS

Kanadoje 
kuri

DR. V. R. TUMASOHIS 
GYDYTOJAS Ut CHIMCKI.AS

DR. P. KISIELIUS

DR. K. GUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1«S1 47tk StreM

LMKIKIVI milMA: KaMl-o ano I

IIM«, 
IMa •-«*«*

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHnttTRnĘ

Z.1ADLTS
GYDYTOJA IE CHIRURGE

įmotei ii® ė-ų ir.-i

Atlanto pakraščio — Hartfor
do, Walerbuno ir Worce»tcrv> 
skautai ir skautės sutarė šiais 
metais kartu stovyklauti Sio- 
vyklavietg pasirinko tikrai gra
žioje vietoje — privačiame East 
VVoodstock ūkyje pne ežero ir 
valstybinio parko. 3 mylios nuo 
garsiojo lietuviškojo Put namo. 
Stovyklauti pradeda rugpjūčio 

rų akautų.-čių bu* pravea'o* h-1 
tuaniatmm žinojimo varžyboa — 
konkuraaa.

Stovyklaus viename rajone
berniukai ir mergaitės, bet visiš-1 Vadeiva dėkoja vt*x m* aukoto- 
kai atakirai ir turės atskira* va- jam*, 
dorybes. Tačiau skautam* ir 
skautėm* bu* bendra* ■’ov'yklo* 
viršininkas. Juo būti maloniai 
•atiko visiems skautam*, o j'paė 
skautėm*, dar iš Lietuvoje akau 
tarimo laikų gerai žinoma puiki 
•kančių auklėtoja tr mokytoja, 
vyr. akaut. E. Putrytė iL'etu-1 
voa Saulių Sųjungoa įkūrėjo, 
Putvio duktė). Tenka tik pasi
džiaugti. kad savo Milkų* pave
dame visiškai patikimo vadovo 
globai.

Stovykloje bu* kreipiama* dė- įy-jnų bei puiku) nuotraukų 
mesya, kad stovyklautojai būtų 
sočiai ir skaniai maitinami Mais

Rugpjūčio tnėn gal.- praside
da pirmojo rajono vietovių *kau 
tiško.-, stovyklos. Rugpjūčio 27 
— rugsėjo 5 dienomis Bostono 
Žalgmo skautų tuntas stovyk
laus Loon Pond stovykloje pne 
Lakcvillc. Mas* Tuo pat la ku

RPECIA!JZl OJ Vii 
CniCAGON JCRV Rt DZLAI
Chicagos Baltijos Jūros tunto j 

jūrų budriai aar*u su amerikie
čiai* jūrų skautų vadovais stro
piai lankė lavinimosi kursus. Po 
kelių mėnesių teoretinių ir prak- j 
tinių darbų risi 24 kursų daly
viai laikė egzaminu* valties va
do teisėms gauti. Išlaikiusiųjų 
tarpe yra mūsų jūrų budriai J. 
Merkelis. J Balt ramonaitis. A. 1 
Krikš*olaitis. J Macijauskas ir 
P. Vadopalss

Rugpjūčio 1 d. būvu ukuniio-

kviestos ir suliko kelio* skautų.- 
čių mamytės. Taigi dedamo* vi
sos pastangos, kad stovykla vi
sas pšimamių stovyaiautojus ' 
ir tėvelius.

Visų vietovių *kautai.-tė* rim
tai ir kruopščiai ruošiasi sto
vyklai. Vietovių vadovybės turi 
nemaža rūpesčių (Atgyti palapi
nes, nes iki šio laiko buvo sto
vyklaujama atnenkiečų skautų 
stovyklose, ir palapinių teturėta 
tik iškylom* rengti. Be to kiek
vienas stovyklautojas individua
liai perkasi kariška lovute Nors 
šio skautiško inventoriaus pugi-

FU (JOVAiaasi

DAINŲ SKRYNELĖ 
HMM 6MJIM0 rtOKlTEU

Budri un a* 
šimuti.

vestuvių nveuaifkM 
Augitos rūšies fotegrafijes

JERKIRS
CURTVVI* GYDYTOJAS)

DR. ALDONA A. JUŠKA
MUTAIKO AKDCIUS

IŠTRAUKOS Ui BIRUTES

JrmeĮ Jun
AGNĖS DAINA IA “RADVILAS PERK' NAS

Iš II JO \"EIKSMO • PAGIRF-NV

GIESME KUNIGAIKŠTIENES BIRUTES GARBEI

ų taip pat ins’ruk 
t n A. Levanaa

<!•„ dvi (xi ik .ai akautininkų B 
kiantiuua ir K inneiaoa paruoš 
tas knyga* — žaisk " ir “Skau
tiški žaidimai“

Tremtyje ir iše-vijoje tiek 
akautai. tiek kitos lietuviško 
jaunimo organineijoa labai pa- 

Seserijų* ir Brolijos vyrausie- pažinimų tarptautinėje pkvtmė- 
aiemi (.kantininkams pritarus

DR. J. G. VALAITIS

j šias grupes A. Jutimų, atmin
ties ir kt. galių lavinimas. B 
Programiniai ia-dimai. C. Skau
tiškų kliūčių lenktynės ir D. Nak 
tiniai žaidimai

ši knyga būtina kiekvienai 
nkautų.-čių skilčiai ar jaun. 
skautų vilkiukų vienetui. Taip 
pat ji bus labai pravarti ir vi
soms lietuviškojo jaunimo sto
vyklom* bei lietuviškoms mokyk 
loma.

s 631 W M PI., Cbieago 9. m.
SKN

V. DURSTĄS.
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upe s tingai ir pigiai taisau

u I C l I Į| R s
Tele! — HUmboid 6-1038* T<‘ek>n*» Vlrgima 7-2411

.'.ovaujama. tačiau r.'■oficialiau 
stovyklaus trys lietuvių skautų 
skifiyn U Kanad. « JAV ir Ve
nesuelos.

iė* pr aidJti prie to darbo, kuria 
yra varomas LSB vadovybės.
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JAV 1JI Tint** sudėti*

' Vertindama* p nnuosius JAV 
Lietuvių Bendiuomenė■ Tarybos

KORĖJOS .DRAMA
PrM 5 metus prasidėjo Korėjos karas. Sovietų ir komunis- 

Uato KMjos apginkluoti ir įsakyti šiaurė* korėjiečiai panoro 
0kto jtgi atimti visą Korėją. J Korėjos karų greitai jai jungė 
Jsųttoto Amerikos Valstybės, pastanstos visų Korėjos karo 
aOą> bet kariavus os Jungtinių Tautų vardu. Po pusmečio 
■artą kovų komunistinį frontų Korėjoje praktiškai laikė ko- 
nsMMa Kinijos •savanoriai". Dar Korėjos karui tebeai- 
ųaaat buvo įžiūrėt*. jog griebtis karinių veiksmų komunistus 
ĮBkabao greitas JAV pasitraukimas ii Pietų Korėjos. Jung
tai ė uit na Valstybės savo neapdairumų turėjo apmokėti 
SjM gyvybių kaina Kai sovietų atstovas Jungtinėse Tautose 
art, jag taika* baigti Korėjos karų, prasidėjo Dgoa ir sunkias 
Įstabų derybos Pietų Korėja protestavo prie* derybas ir rei
kštom vtoą Korėjų sujungti ginklo jėga, kad panašūs įvykiai 
■ųartkaitotų ateityje. Pietų Korėja buvo teisi: Jungtinės Tau
tos Nsaris Korėjų ir komunistine Kiniją buvo paskelbusios ag- 
įmortata Bet Jungtinės Tautos nepanoro klausyti Pietų Korė
ja betos ir paliaubų siekė betkokia kaina. Po ilgų vargų ginklų 
Įritate* buvo pasiektos, paliekant Korėjos teritorijų perskeltų 
(Šri Mto ties 38 paralele. Paliaubų sutartimi sudaryta neutrali 
ama Abi Korėjos įpareigotos neruošti karinių įtvirtinimų, ne
dalyti nauju aerodromų ir LL Paliaubų sutarties vykdymo tik- 
ttotani sudaryta neutrali stebėtojų komisija, kuri turėjo ste- 
Mti stata ir visas kitas vietas, kur tik galėjo kilti įtarimas. 
Hdų Keaėja prvtestsvo prie* čekoalovakų ir lenkų įsileidimą į 
atatnląją komisijų- Pietų Korėja taip pat reikalavo, jog tos 
tatatyri veftšnas baigtųsi per kelis mėnesius JAV ir Jungti- 
ato Ihsta snaudė Pietų Korėjų sutikti su susidariusia padėti
ni Ir tikino, jog visos Korėjos suvienijimas galima* taiklu būdu.

PO DVIEJŲ METŲ

Pa dviejų metų Korėjoje padėtis liko nepasikeitusi. Nėra nė 
totom auto suvienijimų demokratinių rinkimų būdu. Atsakingi 
Jaagttaą Amerikos Valstybių pareigūnai ne kartų viekai pareiš
kę jog komunistinė A norės Korėja laužo paliaubų sutartį: fiiau- 
ria Korėjoje statomi kariniai aerodromai, didinamos karinės pa- 
jgas, sovietai į Siaurės Korėjų siunčia modernius ginklus ir 
ąnataatai lėktuvus P’etų Korėja pradėjo alarmuoti, jog 
tarta Korėja rengia nauju karų. Paliaubų sutartimi sudaryta 
atatoflMsririafirea kontoita praktiškai Įsikūrė Pietų Korėioi. 
JI sapKja nevykti j taurės Korėjų įtarimo patikrinti. ne* ko

rulsimus dr. Juozas Girnius "Al 
dų” vedamajame įneša kiek op- 

11 mizmo dėl balsavusiųjų skai
čiaus. Jis pastebi, kad jau ik 
anksto buvo aišku, jog Bendruo
menės rinkimuose senesnieji at
eiviai gausiau nedalyvaus Nau
jųjų ateivių kame kratote turime 
apie 30.000. ik kurių rinkimo tei- ' 
sę turėjo apie 20,000, gal net 
mažiau. Tai vtsdėlto daugiau 
kaip trečdalis rinkimuose daly
vavo. Autorius toliau rako:

— Toje vietovėje, ik kurios ra 
šau. bendruomenės susirinkimus 
telankė i gi 20 žmonių, o rinki
muose visgi dalyvavo ligi 200 
žmonių. Daugiau mažiau tai tin 
ka ir kitoms vietovėms. Yra tai 
ženklas kad kasdieninis apkiau- 
timas dar gali būti pralaužia- 
mas. kad tautinė sąžinė dar gali 
būti išbudinama. Reikia laikyti 
uždaviniu bent šiuos (balsavu
sius) 7,000 įtraukti į aktyvų 
tautinių žygių rėmimų. Atsirė
mus 7,000 galima daug ką pa
daryti!

Svarstydama* kis ošimų, kas 
laimėjo tonos rinkimus autorius 
pažymi, kad ik ■'Naujienų” reko
menduotų išrinkti 3. ik “Dirvos" 
rekomenduotų — 9 ir ik “Garse** 
skelbtų — 19 (ik jų 9 buvo dar 
rekomenduojami atskiro krikš
čionių demokratų sąrašo). Čia 
bendras skaičius išeina 31. kai 
tuo tarpu išrinktų yra 27. Tas 
padaugėjimas šiame apskaičiavi 
me atsirado ik to, kad kaikurie 
kandidatai buvo rekomenduoja
mi ir vieno, ir kito laikraščio

J Autorius, komentuodamas bal

autoriteto ilgesy daugiausia 
•vėrė paskirų taonfų pa įtrinki
me

— Išrinktųjų tarpe vta 7 ku
nigai (iš JĘ 3 prelatai). c t pri
dėjus vieną i* kun.fųi — aukš
tųjų mokyklų dėtu vtugu ijų tar
pe 4 L. Ene'kiop* įjua rvdak to
rtai). 3 sugiltoji karininkai i jų 
tarpe 2 generolai Kitų įknnk- 
tWjM Y™ - inUn.vriai. po viens 
mokytoja, le'ain nk* (antrasis 
teisininkas yra karininkuose),

i gydytoją, likusi* JI mažiau 
irofeaiškai ryški-

U to autorius Jaru d vadų.
kad stipriausio ats’ovavimo »u- 
s įsukė mokslas

Amžiaus atžvilgiu — išrinktų- 
jų tarpe 8 yra daugiau kaip 60 
metų. 4 tarp 90 ir 60 m., toliau 
— 11 išrinktų yra tarp 40 ir 50 
m. ir tik 4 žemiau 40 m.

Ankstyvesniųjų ateivių buvo 
išrinkta 6.

Toliau autoriui skatina nau
jai išrinktąją JAV LB vadovy- 
me pasitikėti ir n-iškis gerų vil
čių dėl jos darbų

Kų sake kasinėjimai apie 
Vttetaie. pradžių

Mūsų archeologas dr. J. Puzi- 
zinas naujame "Aidų" numery- 

I je įdomiai apžvelgia ligšiolinius 
archeologinius tyrinėj mus Vil- 

I niuje, kritiškai vert na lenkų da 
rytuosius kasinėjimus. Konsta
tavęs. kad trūksta istorinių kal
tinių Vilniaus užuomazgai nusta-, 

| tyti, jis daugiau kilčių deda į. 
proiatorės mokslą, apgailestau- 

I mas. kad ligšioliniai archeologi
niai tyrinėjimai Vilniuje dar la-' 
bei nepilnu Ji« ražo: “U dabar 
tunmų duomenų gal.ma spręsti, 
kad didesnė sodyba, vėliau da
vusi Vilniaus miesto užuomazgą? 
yra buvusi palei Nerį ir Vilnių, 
maždaug tarp dabartin o Žaliojo 
tilto (kur anksčiau yra buvusi 
brasta) ir pilies. Tyrinėjimai 
tame plote tikrai išryškintų Vil
niaus pradmenų klausimų“.

' suotojų nuota.kas, randa, kad bams čiauškėt L

Geriausia, ką mes galime gy
venime daryti, yra skleisti ge
rų. būti linksmam ir leisti žvfc b 

—Don Bmec 1
■■tottotai komisijos nariai atsisakė ten vykti, sakydami, jog 
gudai yra perdėti ir komunistiniu žodž’u reikia pasitikėti. Švei
carai b švedai, neutralieji priežiūros komisijos nariai nusiakun- 
šž jag temis jo* darbas neįmanoma* ir tų komedijų laika* baig
ti taktrfkai kontroliuojama tik viena Pietų Korėja.

LA IK KOMUNISrnNrcS ŽNIPC8!
N dviejų metų karčio* kantrybės patriotitokasis Pietų Ko

riju praaidi u tas Rhce paskelbė, jog atėjo laika* pranešti prie- 
Mraa konaįjai. jog ji paliktų Pietų Korėjos teritorijų. Pietų

—
kmti dabartinį kominformą ir sudalyti naują organizacijų, kuri 
apimtų visus socialistinius sąjūdžius, ftia pasiūlymas vakarie
čius nustebino, nes manoma, kad jis išreiškia Tito nusistatymų, 
kuris buvę* pareikšta* Bulganinui ir Chruščevui, besilankantiems ' 
Belgrade. Siūlymas išdėstyta* V. Vlahovič. žymaus Jugosisvijoa 
kompartijos centro komiteto nario ir užsien.o reikalų seimo ko- 

Į misijos pirmininko, kuris buvo diktatoriaus Tito patarėju Bul- 
ganino ir Chruščevo vizito metu Belgrade, Jugoslavijoje.

lartji *čn susiztačhisį prisž Švedijos ir žveicarijo* stebėto- ' 
M tot Lenkijos ir Oriraslovslrijo* priežiūros komisija* nariai 
Įstatai ša pato. Jie nenori stebėti, kas dedasi taurė* Korė- 
jrtt tat > šnipinėja Pietų Korėjos uostus. Komisijai ttsikraua- 
tyo tataa ultinuituinaa. Paliaubų sutartimi Jungtinės Tauto* 
ĮMiiadėjo priežiūroa komisijai apsaugą, kurią vykdo Jungtinių 
tonerita Valstybių ginkluotosios pajėgos Pietų Korėjoje. Prieš 
tnmtohia nti«i,«~)V*f»! Pb-tų ml’,!a pradėjo pulti ne-
■ntoosM* komir jn* būstines. JAV kariai gina vejamuosius šnl- 
įm. tarilirl tiiniilnnl rthnrtjs. Ptai pankasta mstus JAV.
toto* gtaU Pietų Korėjos, po psnkertų matų JAV kariai turi gin- 1 63 tęsiny*
■ tatotastafus šnipus utto tų, taria patys į petį kariavo tartu
■ l—1fciiFi*to Amerikos simpatijos Pietų Korėjos pusėje. 
Amerika gerai supranta Platų Korėjos norą išmesti iš krašto 
raatosausta agentus, bot Amerika laikosi įsipareigojimo ap- 
na|*ti bereikžmėB komisijos narine, žino momentu Amerikai 
įošM: urpstngi. Generoje pradėta kis ąitatMii'ijo, Genevoje ta- 
mtooa m komunistine Kinija dėl JAV piliečių išlaisvinimo iš 
Knijoa Jungtinė* Amerikos Valstybšs norėtų dar palaukti pa
togesnio momento, bet susi jaudinusi Pietų Korėjos minia ver
ta Ješkntl groto sprendimo.

Ką darys Jungtinės Amerikos Valstybės? Buvo gandų, jog 
JAV Įasfr?fiieius atšaukti i* Pietų Korėjas savo likusius kari
kai dažam* kūnų dar yra apie 100X100, jei Pietų Korėja nesi- 
taa tnukšmarusi Bet teisė yra Pietų Korėjos pusėje. JAV 
Pietą Korėjai yra davusios tam tikrų pažadų. Jungtinių Ameri
ka Valstybių pasitraukimas Iš Platų Korėjos galėtų reikšti 
■aaji karą Korėjoje. Jungtinėms Ameriko* Valstybėms Korė- 
?■> ZLAio atveju JAV luretų gr>au
l*i

Po pmkerių metų Korėjoje pasfkertojo drama. Drama, ku
rtėje dalyvauja draugai — amerikiečiai ir pietų korėjiečiai — taš- 
p abu aotikomunistaž Drama, kurios šaknys veda į nelaimingą 
jalssbų sutartį. Jungtinių Amerikos Valstybių padėtis šitos 
dramo* vyksme apverktinai nelaiminga: ji turi ginti tuos, ku- 
rt*o* briko ir savo priešui* Bš. Dsamyv

NAUJAS TITO PASIŪLYMAS
Jugoolavljo* diktatorius *Hto rodo kaikuriuo* .palankumo 

fenilu* Krrml-ui bei norą sustikyti su Kominfonnu, iš kurio Ti
ki 1948 m. pasitraukė. Tai matyti Iš Tito partijos pasiūlymo, pa- 
tatao Jugoslavijos kompartijos laikraštyje. Ten siūloma panai-

— Ne, ne aL Tą mintį pagimdė maakoliuko Niki
tos darbai.

— Žinbk, kad sugalvoti žmogžudystę, ir skatinti 
jai, ir gundyti, tolygu kaip Ir ją įvykdyti. Mirtina nuo
dėmė.

— Tolstojaus idėjos! Ta* *eni* savo dvare sėdi ir 
mokina nesipriešinti piktam. O č!a jo tautiečiai mus 
muša ir šaudo.

— Čia ne tolatojiAkoa įdėjo*, čia tau Dievo įstaty
mą primenu.

— Seni mudu, kunige, ir juokingi. Atvirai kal
bant. metaa mum* ten. iš kur negrįžtama Ne mum* 
gyvmimą berikiuoti. O mintam** vi* geidžiau j*iti- 
kinti. ar yra sermėgiuose laisvę mylinti dvasia. Jie. 
matai, bando dabar savo gajumą, kad ir turi arsenale 
tris kunigu* ir vieną daktarą. Jie dabar į bujorą tik 
ranka pamota. Reiškia: mes pstyn tu nsaitmok Tai 
žavi mane. Aa jiems revolverį paaukojau. Tai reiškia, 
vis vien kova mano rankomis.

Kunigas Bjrtamcae pssihsisšdsinss žiūrėjo i ligonį. 
Pan Gintovrt juokėsi begarsiu, nuoširdžiu ir baisiu 
juoku.

— Kunige. — staiga pasakė Pan Glntoal Iškil
mingai. pasitenkinęs įspūdžiu, kuris atšvtetė kleboao 
veide. — šaukiu tave veikti Prakeik maskolių* Iš aas- 
bonos bažnyčio>, kviesk žmonas sukilti ir mušti >■*. 
Lšepk bažnyčioj gisdotf Jesseae Poiaka me zgta*a_ 

'palauk, ne tą. >e kažin ką kitą ima dabar giedoti. Vto- 
nu žodžiu, tranoformuoki*, kaip Konrade*. Ražnyflą 
kelk kovoti su demonais, su caru Tavo vikaras jaunas. 
Sako, jo baisa* kaip Jerichono ėrtaltaa. Varyk ji atoo. 
brevioriaus į kovą...

SVrnONTMO PAEnčlAVTMAS

or« Laro p-C'i (Lo*>aU! įu pnr^aiLo. pabt>.
/ia«ia.a m inmtia. tlVS,

ATLANTO ORGANIZACIJA BRAŠKA
GEDIMINAS GALVA

Vakarinės Europoa 15 valsty
bių prisiuntė metinius pranto- 
mus ir nuomon ų |>areiškimus 
apie Siaurinio Atlanto organiza
ciją. Jie rodo, kad laisvieji eu
ropiečiai pradeda abejoti dėl 
NATO (North Atlantic Trvaty 
Organizat on) uždavinių. Po še- 
ėenų metų nesutarimo ir nuola- 
tin o klaidžiojimo patys europie
čiai pradeda kalbėti Maskvo* į- 
teigtais žodžiais. Vienos vslsty- 
bės guodžiasi, kad NATO paašt
rina politinę padėtį, kitos taria
si negalinčios pakelti apsigink
lavimo naštos, trečios aimanuo
ja. kad NATO neatliko užsimo
tų uždavinių. Jų dauguma pra
deda abejoti dėl tos organiza
cijos reikalingumo, kai tarp Va 
karų ir Rytų prasidėjęs politi
nė* įtampos atslūgta.

NATO pradeda irti iš vidaua 
To vyksmo priežastimi yra pa
čių vakariečių savęs apgaud.nė- 
jimo politika, nes su pavergė
jais pradeda kalbėti apie laisvę, 
o *u imperialistai* apie taiką. 
Kas rusam* nepavyko atairkti 
per devynerius metus politiniu 
spaudimu ir giasinimai*. laimė
ta išor ne laikj-sena ir tuščiomis 
kalbomis per tris pastaruosius; 
mėnesius. Jų propaganda panai
kinti atominius ginklus jau da-

i vadovybės klausimai. Apsigink-
lanma» sukėlė didžiausią nrsu- 
tar mą Prancūzai vis nuogąsta
vo dėl vok.eč ų apsiginklavimo 
Kai vukiečiami buvo suteikta 
laisvė guikluotea. Bundestagas >r 
Bundeaiat33 teleido Aiais metais 
ĮHiAaukti 6 000 karių JAV ne- 
š’esėjo europiečių apginklavimo 
pr.-gram.vs Anglai yra nusista
tę Eun>j»«i ž»-myne kariuomenę 
laikvti tik iki Vokiečiai apsigink
luos Ar anglai būdami Eun>- 
l>oj«- n*'paknrt<>s pas traukinio 
’ies l>unquerr;iic ’
V»Tn 4-
• • • • • jasaa K »*‘*to*

dar p.lnumojr ne-igyvendintas. 
Jis apima šiuos klausimus: ka
rinę strategiją, vadovybės suda- 
ryrrą. atskirų valstybių talkinin
kavimą. karinių pajėgų suorga- 
nizav mj ir atit nkamaa šaluti
nes organizacijas. Nė į vieną 
klausima NATO neišdrjao pilnai 
atsakyti. Svarbiausias klaun-

bu . rsmčiam netoli Paryžiaus, 
kad persvarai ytinas atominių1 
ginklų panaudojimas Vakari
nės Euro j kis gynyba yra netik-1 
ra. Iš suplanuotų 100 divizijų 
tik 48 tegali būti panaudotos, o 
L' jų 20 stovi neginamose srity
se Silpna NATO kanuomenė te i 
gaL laikinai spirta prieš rusus 
t k moderniškų ginklų persvara 
Tačiau laisvieji europiečiai ne- 

| nori, kad jie'būtų naudojami, ir Į 
naikinami vakarinėa Europos' 
kraštai besiginant nuo priešo.

Genevos konferencijos daly
viam* besiak irstant, Paryžiuje 

i paskelbta, kad modemiškas ap
ginklavimas prancūzams yra per 
brangus. Pusė prancūzų dali
nių. buvusių Schwabenlande ir 

I Schvrarzvaldc. paskubomis per- 
| kelti į š aurės Afnką. Prancū
zų parlamento gynybos komisi
jos pirmininką* Pierre Montel 
nurodė, kad esant reikalui, visi 
Prancūzijos daliniai, esantieji 1 
NATO žinioje, gali būti atšauk

ei ir pasiųsti į kolonijas sukilė
li ia m* malšinti.
I Tuo metu, kai NATO braška. 
Rusija vien Europoje laiko apie 
175 divizijas, kur y trečdalis yra 
mechanizuoto*. Prie jų dar rel-, 
kia pridėti 80 divizijų, esančių 
kituose komiu:>stiniuo*e kraštuo

mas stra'egijos aptarti* — li
ko visai atv ras Maršalas Al- 
phoinu- P>rre Ju n dėstė, kad 
pr ešą tegalima sulaikyti prie 
Rh*-ino Jo manymu reikia nu- 
matyti net tolimesnį pasitrauki
mą Gen. Hans Speidel. buvę* 
baršalo Rommrho generalinio 
štabo viršininkas Siaurės Afri
koje. dabartini* Vakarų Vokieti 
jos atstovas prie NATO, dar 
anksčiau dės* ė apie priešpuoliu* 
iki ateis sustiprinimą*. Ar NA
TO dabartinės pajėgos galės to
kius pnešpuolius daryti *

Nelankstumas

NATO didžiausia silpnybė — 
nepajėgumo* tvirtai apjungti 
tautine* kar.uomenes Kiekvie
na valstybė tun skirtingus sam
protavimus ir politine* nuotai
kas. fiitie skirtingumai paaireiš- 
kia ne tik valstybių užsienio po
litikoje. bet ir kariuomenėje, 
kur o* uždavinj** užtikrinti kraš 
to saugumą. NATO dalinių pa
naudojimas pareina ne vien nuo 
bendro generalinio štabo, bet ir 
nuo tautinių samprotavimų. 
Juos suderinti — nelengvas da
lykas Dar sunkiau susitarti dėl 
kariuomenės apginklavimo, ne* 
kiek venas kraštas nori saugu
mą pirkti pigiau S os oilpnj'bės 
jau iš seno yra žinomo*. Napo
leonas Bonaparte tiksliai apibū
dino sąjunginę kariuomenę: *Te 
gul stoja sąjunginė kariuomenė

bar tun pako*. se. vadinamuose sateLtuose mane”. Ta* silpnybes ge-
Nepajėguraa<» Ap^mgima* fino ir rusai, kurie nalaips-

Nrrr.M. valstybių sks čius 1SM9 NATO veik mui siekia vakariečius užnugdy-
priminė NATO generaliniam šta- vietoje *tumaoei. Ilgai svarstyti ti, o vėliau smogti.

Kunigas Byleu-iczc pakilo nuo kėde*.
— Užmiršai tu. kad aš dvasiški*: kad aš parapi

jos smdė* piemuo. Man tokiu* dalyku* skelbi. Viakas. 
ka* tau rūpi, žemiška Aš žemiško atsižadėjau dėl dan
giškojo. Aš tai viską esu išbandę* ir pergyvenęs, ir bu
vo tai žemiška. Tai aš^ialaidojau žemėje.

— Nesutinku. Tn kovn yra dvasia Dvasia ne- 
\ ai to AA-šlaLdš. A A* ■Jįjyiaaa k , (A. I

ženušėa. Tai kova. Tai dvasia.
— Tau reikia atlikti išpažintį, brangusis, susitai

kinti su Dievu, — švelniai pasakė kunigas, padėję* ran
ką ant ligonio peties ir pasilenkę* į jį. — Dabar tave 
tos mintys sūkuriu suka. O tada būtų lengviau, tai
kiau. tykiau. Ir tau. ir... man. Aš anądien rengiausi 
pa* tave kaip į dangau* pokylį, atbėgo Elzbieta, aako: 
ne Laikas! Kada gi laika*? Kada gi? Argi ne dabar?

— Aš tau išpažintą atlikau Aš tau paslaptj savo 
asmenišką ir skaudžiausią atvėriau. Aš ją dvidešimt 
penkerius metu* slėpiau Palikau negimus; vaiką; jo 
motiną apleidau Savo mylimą ajileidau, kurioj noko 
mano gyvybės tąsa. Aš daugkart norėjau nurimti. Sa
kiau: ;vykis. kūnų daug Norėjau galvoti, kad tas įvy
kis nėra svarbiausias msno gyirmme. O ji... žinai. . 
ėmė ate:<±.neti pas manr Dieną Avienų, vienuma, o ji.. 
ateina, ir budi, ir stovi grota. Juntu ją dienos šviesoj, 
kaip gy>*ą žmogų. Jutima* tok* — ranką ištiesiu, ir ją 
paliečiu... Tu mano paslaptį žinai. Kas gi daugiau Pa
sakiau tada kaip per išpažintį

- Tai nebūvu i*|>aouuUs.
— Tai man išpažinti*. Pasakiau tau. kaip Dievui 

pasakyčiau. Tu apeigų non? 1 beras ir be apeigų yra

— Tai nebuvo išpažintis, pasikalbėjimas tik Bren
di Į a klydimą, j ereziją Šitaip tu pasikalbėjimą su 
tardytoju, su Nikita, IšjiažintJmi vadinsi.

- Kada Dievas dvasioje, tada išpažinti*. Pastū
mėk tą staleli prie manę*

Kunigas Bylewicxe pastūmėjo stalelį. Pan Gintoart 
atitraukė stalčių, išėmė Uršulė* dazerotua.

— fttai mano gyvybė* tąso^ brandintoje
Nejučiomis kunigas Bylevricze paėmė dagerotipą 

JI* laikė jį rankoje. Nelauktai ir nusigandęs, ji* paju
to, kad ji globia dvilypi* jausmas: gailestis ir pavydas 
Psa Giatoartui. sustyrusiam dabar kėdėje keistame ne

bylume. Kiek palaikęs nuotrauką rankoje, ji* atidavė 
ją ligoniui Pan Gmtowt. nežvilgterėję* nuotraukos. 
;mrte ją stalčiau. Kaip ir verkdama*, kunigas Byleen- 
czr pasakė

— Nebūk voltrrininka*. mano mielas. Pnaiversk. 
Bendravimas su didybe suteik* tau ramybės.

— Mano gyvenimas iš manęs atimtas. Tik lūžiai
' ’ ' ’ i ui..j L«... Klaida Aš karš

to pilnas. Manu lankomi* Lcgu kili keršija. N aminu 
juo*, deginti, žudyti Aš to tenoriu. Už ką mano gyve
nimą sudaužė ? Aš .tai kovai aavo brangiausi suvemrą 
atidaviau, savo kovų revolverj Jeigu bajorija žuvo ne
jėgoj, supuvo, sermėgiai ateina kerštininkais. Jiems 
bajoru revolveris. Paklausiau tik: kas pikčiausias? 
Sako: Nikita. Sakiau: nušaukite jį!

— M a b la uju tave, pamesk piktas minti*. Dievas...
— Dievą* many, jis man duoda jė?U galvoti apie 

kerštą.
Keistame sustingime kunigas Byleuicze atsitrau

kė prie durų Jis nuo durų į>eįžegnojo iššaukiančiai žiū
rintį į jį Pan Gintowtą.

— Kai tik Dievas palenks tave susitaikinti su juo. 
šauk mane Dieną ar naktį. . be valandėles atidėlioji
mo Pax teeum. .

Senatviškai skubėdamas, kunigas Bylcwicxe sten
gėsi peržengti augštą slenkstį, o k o Jo* vis kabinusi už 
slenksčio, ir durys cyptelėjo kelis kart

— Išeini kaip pranašus. — ištarė ligonis išeinan- 
klebonui Jo hslie "kamb^-jn j- minčių sukelt 

aistrus.
Kunigas Bylewicze sustojo tamsiame plačiame 

prieangyje, kur kvepėjo drėgna žeme ir vantomis. Jis 
ištraukė nosinę ir pradėjo šluostyti aki* Ju<> stropiau 
ji* šluostė akis, juo gausiau ašaros sruvo. Ji* troško 
kito susitikimo su senu bičiuliu, kito pasikalbėjimo, 
susitaikymo Viskas buvo kitaip. Ir akyse buvo dygios, 
senatviško* ašaros Dar buvo didelė baimė, kad Pan 
Gintovrtui skelbiant neapykantą rusams, klebonas pa
jutę* *avy nuodėmingą tam pritarimą Tai buvo jaus
mo baisas Kodėi ta* jausmas akiai pajudėjo, kada at
sidavęs tikėjimui protas buvo nebylus?

Ar pasikalbėjimas su Pan Gintowtu nebuvo gun
dymo nuodėmė?

<Bu» dauriaai
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ŠIENO SLOGA (HAY FEVER)
Dr. A. V ALIS- LABOKAS

rugpjūčio

conditi>-

Lankytnjai j stovyklą nebus įiei-

SKAUTYDES KELIU

įstengti

Kiti būdai

■Įdedant. 20

nai, dykumos ir pajūrio pskran 
tės su stipriais vėjais, puėmn-

Rugpjūčio 28 d . s kmaiirn). 
lietuviai ūkautai, dalyvavę pa
saulinėje skautų jamborve bus

Am.-nkojc daugiausia Ai nli- 
ge sergančių yra Midų ėst val-

ir nuo Wcūando bus 
ženklais.

' ilsėjęs asmuo lengviau perneša 
dienos n- patogumus

deas Chicagoje yra šieno 
gon. arba šienhgėa. sei

Iškylos laikas — rugpjūčio 
26. 27 ir 2S d d.

Prekyboje yra daugel rūšių 
oro filtrų Vieni jų tik filtruo-

ilgai, kol n 
augalų

taip čiaudo Karštomis ir vė
juotomis dienomis jų stovi* jm 
prastai pablogėja, nes šilima 
ir vėjas padeda žienadulkėm-* 
plačiau pasklisti urą. Vėjo

anksto, kc lėta mėne- 
šienbgė* šėtonui pra- 
Reikahnga apie 
‘•t -l-in* k»« ?

tybėse (Cabfomia.
Waahington Montana. 
Nebraska. Utaha.Artzo
Mcaico ir centrinė dalis C«4o-
rado. L y. D?nv?r miesto apy
linkės i. Be to. Fl>>nd<« pajū
riai. Maine valstybės Atlanti 
pakraščiai ir šiaunnė <ialis M ir. 
nesota. VVisconain ir Mxhi-

nori ir turi galimybę
Jamboree anksčiau.

Bieliūno ūkiu < 
na r^ainsudo-

gan valstybių. Todėl, aergan-

mušalu neturi jokių žilių ar 
kitokių alergenų. iš medika
mentų vartojami antihistami- 
nai ir corttzone preparatai.

net dengtą »<V». 4 ra*u* 
— keliaudami šutomo b<1 tuose, 
tramvajuose, apie 20 m tų pra 
leidžia miegodami šiuos a»- 
skaičiavunus skelbia 1‘tcturrTat laikotarpm y-ra pats tin

giausias turintiems šienligę, 
mm maždaug tuo metu prade
da žydėti žolė* ir augalai, ku
rtų Žiedą i ui k ės sukelia šiem*

gal* pcsinau-

CH1CAGO 8 ILL.

aa taus > r

doti malonia. ilgų 
vili gija 
ih nligės

V A I-A * 1A/B Pir i» uuu

gulėję 

MARUOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

tų imti atostogas rugpjūčxt 
rugsėjo ir spabo

slytosų tarpe, prie kūnų prikišu tymas gyvrnam<iar ir darbo pi 
■o ir n»ww«- Chicagi. C*a »i- iai|>--sc r-testrosAatins oro r i- 
dutimškai kas penktas žmogus iras susna iki 99 procentų <>r- 
kenčia nuo šios ligos plūduruojanč ų dulkių Ypač

Šieno sloga yra alerginė U- naud.nga turėti or»» filtrą ran
ga. Ja suserga žmonės, kūne gamojo kambario lange 
yra jautrūs, arba alergiški tam me kambaryje oras tus 
tikron medžiagisn (įvairios kil žias ibt ak rg rrų) ir i 
mėa dulkėms!. fticnligę suk - galės ramia i iš&inu goti- O til 
ČMDČsoa dulkelės vadinamos 
alergenais

ftienligės pasireiškimo forma 
yra dvejopa. Vienuma ji )>aai- 
retekia tik atėjus tam tikram 
■czonui. tai sezoninė šienligč. 
Km nuo jos kenčia per ištisus 
metus, tai nuolat -nė arba va

Sezonine šienlige suserga tie 
asmens, kūne yra alergiški 
(jautrūs) tam tikrų žolių u
žolių ir augalų žiedadulkėm* ' 
Prie tos grupės augalų pnkliu 
■o piktžolė "ragaevd' , kūkalis, 
šeivamedis, žaisti jos. akirj*- 
taa. kana|>ės ir kiti Atėjus jų 
žydėjimo laikotarpiui, bilionai 
mikroskopinių dulkelių pasklin

vcngti kontakto su jonus Pa
tekus tom* dulkėms | akuoja
muosius takus, pali k tas j pir
miausia pajunta niežėjimą no
syje. Greit po to |>stnn kirti no
sies ir gerklės gleivinė, atsiran 
da dusinant a. arba konvutay-

oro drėgmę i dehumidifi.Ti. dar 
kiti — filtruoja, išima drėgmę 

i ir atšaldo orą <air 
neri Ypač ef'ktingi 
filtrai, kūne kartu 
drėgmę ir orą atšaldo.

Didžiausia augalinių dulkių 
koncentracija ore yra priešpie
čių metu, t y tarp 9 vai. ryto 
ir pirmos vai po pietų. Norint 
išvengti augalinių dulkių kon
takto. tuomet ir varginančių 
šs-nligės n lakinių. patartina 
tumia valandomis pasilikti na
rni". neiti laukan. Esant reika
lui keliauti, patartina keliauti 
naktimis, nes tada alergenų 
ore yra žymiai mažiau.

mu iš akių ir. kartais, ausų ui 
gulimu. Nuo tos Itgos žmogų, 
kenčia daug labiau, negu nuo 
paprastos aštrios 
gydant jt tęsiasi 
pasibaigia minėtų 
kėjttno periodas.

Kaip šienligės

Vėsiomis, ūkanotomis ir lie
tingomis dienomn. serganti ji

gydyti, būtent, antihteta- 
minai. Tačiau jie ncapsiugo 
nuo šienligė* susirgimo, o Ūktai 
laikinai palengvina jos reiški
mus Be to. antihistaminiai vai 
irtai kartais duoda pašabmų.

l" i nemalonių ir net kenksmingų 
' | veikimų, todėl juos vartoti tik 

du,‘ gydytojui prirašius .Sunki * 
šienligės atvejais efektingų re
zultatų pasiekiama ru cortizo- 
nc ir mcticorten.

2U0 mylių atsiimo.
Kaip išvengti šienligė* kan

kinančių reiškimų* Yra du pa
grindiniai būdai. Pirmas būdas 
— pasišalinti arba išvykti vi
sad š*cnligės s-zonui j vado
ves, kur nėra lirnligę sukelbm- 
<-ių aM.< tvaip laiay uie g •

IMr vivm* būdas šienlige 
s-rgantrnu p*g Ibėti yra ski?- 
pijiman. Sku-p juno tikslas pa
daryti pacientą nejautriu šien
ligėm alergenams. Tam tikslui 
leidžiama po oda šienligės aler
genų ekstraktai w didėjančio
mis dozėmis, kol pagaliau pa
cientas pasidaro nejautrus ar
ba skiepijimo programa prade
dama iš 

diervs Skiepi urnas yra sėk
mingas. jei pataikoma (leisti to 
alergeno ekstraktą, kuria nor
maliai jam sukelia šienligę.

čiaia nuo jūroa. Gana pala n- Visuotinis na t ki n imas (degini- 
kioa sąlygrm šienligės kertėto- mas) žolių ir augalų, kurie 

nų vėla- skleidžia šienligę mikrlianč-as 
Orrgon. dulkei**, galėtų turėti tam tik 

Idaho. rą reikšmę tos ligos linu k mi
na. N w mul

Nuolatinės a-ba vismotir.- 
nčs šienligės pricžistim yra 
(vairios namų dulkės. kailiai, 
naminiai gyvuliai. plunksnas 
dulkės kylsnča* iš minkštų 
baldų ir matracų, kurie dažni) 

N O O
AUGšTAS DIVIDENDAS UŽ TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 

PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOSU NAPHMS

10O': temokė/> taup>lojama indėliu* ir •. mada r^ick.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
G234 South H’csdrrn A trane JOHN PAKLL. Per^

yra jut kimšti jūrų žolėmis No rugpjūčio 20 d. 2 3u vai. po 
rtnt pasigydyti nuo žios rūšie r tų. kada (vyksta jan.boree atida- 
žirnlig&s. reikia pašalinti lig s rymas. Pradedant rugpjūčio 20 
priežastį. Ola daug gali padėti d jamboree galima lankyti kiek- 
kru<>|Alus kambarių išiahmiLa vieną dieną nuo 2 vaL p. p., iš- 
(švara), įrengimas oro filtrų, skyrus penktadun). rugpjūčio 
nusikratymas naminių gyvulių 
< katės, šuny a i. pagalvių ir ma- 
trasų apvilkimas plastiniais už 
valkalais. išmi t -nas iš kamba
rio minkštųjų baldų, arba jų

11 vai bus pamaldas, kurias 
laikys pakto, kun J. Kulba; 2, 

.yal po pietų — skautų ir visuo
menės paailinksmii.imas p. Bie
liūno ūkyje. 6 vai p p. — akau-j 

i tų laužo programa lietuvių vi
suomenei. kur kviečumi pax.ro-1

proga susipažinti *u jamborve 
dalyvavusiais lietiniais skautais 

į A Venesuelos, Bostonu. M on He
lio ir kitų vietovių.

V-suomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti pasilinksminime ir 
•kiutų laužo programoje.

Iškyloje kviečiamos dalyvauti

rna per Niagarą važiuojant Ri- 
ver Road kebu Quccnstono link.

Nakvynės vieta — p B‘cbū- 
no ūkia, kuris yra apie 6 mylios 
nuo VVrllando pne kelio R R. 1. 
Važiuojant pro Niagarą, reikta 
važiuoti Queen Eliza br t h ketu 
apie 3 mylias Fort Enc Imk ir 
prie Montrose H o ūse išsukti ir 
važiuoti R R 1 kebu Wcllando 
link. Kelias nuo Qu<-en Eliza- 
beth kebo 
atžymėtas

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

irir* gantas šiomis 
-Draage". 2334 So. Oakley Aw

no ūkyje yra numatytas atski
ras stovyklos rajonas. Sesės kietais viršeliais $1

aplankyti 
pranešame, kad p 1 
nakvynei galima bus pasinaudo
ti nuo rugpjūčio 20 d iki rug- 
pjūė o 28 d . t y visą jamboree 
lankymo laiką Tačiau atvykę 
turi turėti savo susiekimo prie
mones. patys pasirūpina maistu, 
palapinėmis ir t t

DARBO TEISES ŽODYNĖLIS 
Spaudai paršuošė Pr. kutaitis 
iv.uut srintit nri i*» iruia

Lsidiay* 11’ ps*l Katra 1100.

5*05 S. \VESTERN AVT

SUTVARKYKITE LAIKU SAVO AUTOMOBILI
Complete Auto Service

W Kllfl *MTU 
' visu irrvnku 

a ot ONijų 
k UUGIAU HA ■ 

MlNINGlAUSlA 
TAUPYMO

■ ENDCOvi

IAJ-47T*

Į Kaip žmogus praleidžia 
savo gyvenimą

| Vidur maksi amerikietis vy
ras gyvena 66 ra amžiaus, o 
moteris — arti 70 metų Put 

litavo gyv.nuną apie 3 metus 
' praleidžia rūkymui.
metų darbui. 4 metus

p Bieliūno ūkyje. Visos iškyia- 
vimo sąlygos tokios pat kaip ir 
■kautam*. Informacijos ir kitais 
reikalais N agaruje galite kreip
ti j psktn. P. Balsą. 2434 Bclle- 
vur St.. tek-f. EL<m 4-4757; 
Weilande | J. Bieliūną. R . R.l 
HelUnd. tOf UciUnd 5906.

llllllllllllllll

galite n«H

Pradeki t Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti iieje lletuvKkofe 

Maigaje BRIGKTOH SAVINOS aud LOAN!

BKIGHTON SAVINfiS AND LOAN ASS’N 
4071 Archer Avė., j vakaras nuo Calilomia Avė. 

CHARLES ZEKAS, Sec’s

OFISO VALANDOS;

SEGHETTITRAVEL BUREAU

H TURIME
Pūdome ai ule-. uua

Skjną

ROOSEVELT FURNITURE 
COMPAHY, INC.

2310 W«t KmmuH Road 
TeJeL SEeley 3-4711

Nas> 1365 modelio PrtgMair* tsMy-

Pastsaudakfts Mate nupigUmate U 
IĮ* rašteLigrvšrtv KMAUTVivv
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Racinr

uumatyti dar-

ir rėmimas

labai

būto tikslia*

taps ir svarbus uždaviny*. 
Įsa Mdamum jvykdinti reiy

tai >» 
pi lik -

r it**. Jak 6a turėtų būti 
teordbaa kalt Grutė* veikla*

svarbu. kad 
išjudinti žitn-

D* ogiau negu 
im yra dabar

. . , __ , . . aui velk* vuamrffumnfa vynaamas tikslą* __ ___ , _ .
__ ., ,______ . rknanantnč tarytayn MsvyMs išlaikymas ir . _ ,

* mm ■ w-_—

Draudimo įstatymo 20 m. sukaktis l

.Iraik-‘~ [l iūdimo |dit- durklą 
• 1425 S.

jų žmonų palupus vi*
— MI I m*n. Patym*-.

—  — A —*X-»- Bk — Ba

nių draudimas ypatingai rOii- 
naai usšUmša ir vaikai* tais

dtenrakttb draugam. chicago. hj,dvodj

Senatvės ir 
mo programų 
Draudun** ptaty.ru 
* 20 metų sukaktj.

bininkaa yra minpv A,nn<licn 
pašalpos vidurki* rnški su 
dvejai* vaikai* yra S1S5 į mi v

tai (statymas veikė $255.
gyvreum. Ji* pižymi. * Žiūrint j alellj 

■din--- žmonių da- ;
daugiau negu 400 i

$90 ik

_________ ______ j per acluinčiuz
20 oietų gali būU 03 nuiionail 
amenkM* rų apdrausti pa ja1 
Socialiaio draudimo programą

\ ■iiiM.purti. i* Baaaia*, Cslif. i Xrw Yorką K. V. Alia u. 44 IU

mo bodas praėjusiais metais da
vė gerus rezultatus, ne* tokia
me m-duHiamc miestelyj* buvo 
surinkt a daugiau 600 dol &ruo 
metu valdyba tam darbui kruop
ščiai ruošiasi (r Jieško galimy
bių. kad šiais metais būtų gali
ma surinkti jei m- trigubai, tai 
bvnt dvigubai daugiau Tenka

dybno p rmminku yn M Gofen-

' tik savo energija, ^m‘1 dažnai ir 
pridiila vienų kitų dei mtinę iš 
savo kišenės L-nkimc gero pa-

darbe J. C.

Remkile (lien. Dranfa’
Hartford. Conn.

mfl. asmenų 65 metų, tai j drBacij, Kvaiša v imas I
yra 4 it 5, turės teis; gauti I
pašaipas — »*•*•'<• s*»o pa< iš-i 1-RKSA Moterų Sąjungos ir 
kimų T. E. ’v-nton (Smi-.in-.a- Octuvių Darbininkų Sųjungos 
iriu n- iaaaro.-muu ž niu anie rengiamas bendras didiui i* iš-

vinį kas, P. Kajakas. V. I’uzė- 
na*. St. Vilinakaa, B. Rač kaiti*.

P. Pole-

< Baškauako namus >

“Penai jo* ir
Pr. Aula*

Hartfrodo be tuvių rtėienė. P. Baltruk-.nu Ild. Kra

nus. Be šios rinkliavos valdyba 
aar sudary s 
jais numato aplankyti visus lie
tuvius. o taip pat aukų reikalu 
krei(«ts ir su Laiškai*, t. y per

aukų laputi ir au
BRUNO’S KEPYKLA

S339 S. UTVANICA AVĖ.

Cor.n. Libhthotme 6 do1Hartford.
Grovė, Glastobury Rd.. Station

■tuoZia | Arti® 'Mjalaf

’ pigiu m varGiti 

PERKRAUSTAU 
BALDUS 
VJfTTOJE IK Iš TOU tU 

K. EIDUKONIS

BABY SHOP
(Archer

t ei BI 7 -2SS9
* Cahf.i

a ei (miPasigėrėtina, kad rėmėjai su
pranta ddelę lietuvių gimnazi- 

J ir mielai au 
koja. Gražiu pavyzdžiu gali bū
ti A. Lucku*. J. Bytautas. St.

APIE L B. EKONOMINIUS REIKALUS i Bus (vairių užkandžių, kaitų'jo* rėmimo reikšmę

iMami Aamknjr jau turi ti HA** bei kita* materialine* 
šakų » demokratiniu būdu gėrybe*, jieškoti būdus ir pne- 
kbžtų Urtuvių Bendructnc- mones lietuviško* kultūros už

Tokiem* kult Granams

kmžmtaa. iž*nnko L^ kfek>.

tm, Bmdruomenė. pirminiu- 
■- - -r u___ a lma P«i*ryU- Tai turėtų paiė-
** » tart*. t-i«jna*Valdv4'|U Ekonominė tary-a.

. «« aobdarumo mokesčio tol' pM* laku bus »udirvta U _____. ....
'“tr“ “‘•r 

_ - . . . mamA. atlikti, kokiu* numato
padaryt* taryta ir jos

Stclgiamojo Kultūros Fondo

pasaulyje. o
tiktai apy-

l gėrimų. gros geras orkestras

priaukota Ir pa-jau >Ta kuopų 
rūpinta gana vertingų daiktų.

Kadangi lietuviai myli dainų, 
tai pikniko pajvairinimui bus 
lietuviškų dainų mėgėjų daininin 
kų grupių dainavimas po 3 pa
čių pasirinkta* dainas. Pagal 
kom:*ijo* nutarimų grupėms bus 
skiriamo* premijos.

Norinčio* konkurse dalyvauti 
vyrų, moterų *r mišrios grupė* 
(nemažiau 4 asmenų), atvyku-

Masalas, kurie patys pasisiūlė 
būti Vasario 16 gimnazijos rė
mėjais.

Būtų gražu, kad visi būreliai

ruoti dainavimo vietoje iki 4 vai 
p. p. Jeigu lytų, pikniku jvykai 
tuo pačiu laiku Hartfordo bet.' 
parapijos mokyklos salėje. 339

Žvižtimo, 
mokyklos, tal-

kai > savo uždaviniu* 
ir laiku.

išlaikyme

ksf m Hku-.iaj įsijungtų •

našesnis L*

Taryta tari remti kiekvie.ių
K - 'H — - • 1 •

•* 1 . x *X*>

jn tikru su»ip-«tę ir vieningi.

ku-

Pradžių jau suorgam- 
’ veiku kulturuo, šv*t-

bet gimnazijai reikia ir naujų 
rėmėjų. Z. Strazdas

Brockton. Mass

Rugpjūčio 19 ir 20 dienom s

nnkbavą Brockton** mieste. To
dėl skyriaus valdyba -kreipiasi j

lietuvius. prašydama talko*. Ga-

minė taryba savo pajamų ski
ria 20'. Kultūros Fondui. L:.e-! Vasario 16 g mnazijai nuo<1* a&v f Kbuuuiuv r uiiuuj. k-s.c— | vumiiu j v k nuu <T A TYRAI flt N,
tuvių pareiga būtų p ar cm t si- 1054 m. rugsėjo 1 iki 1955 m. PATAISYMAMS 
vo ištekliai* minėtų dviejų js- gegulės mėn. Hartfordo rėmėjų V*UTATg)ME
- r ~ 1 - * KAmvIia RT r- 1*1 nariai aiiknin Viacom V RCSIŲ1 būrelio Nr. ĮSI nariai aukojo

Televizijos Aparatai!
pt-n Zrn'lh ArL

S 8800

Jos. F. Sudrik, ln
3241 So. Halstcd St

■TATYBA1 IK NAMŲ
1,

medžiagą

CARRMOODY
LUMBER CO

CHICAGO 8. ILL.

MALDAKNYGE
JAUNl'OIJV MALDOS

K un. P. Kirvelsltia
• TELE1 IŽUOS 
t. NEŠIOJAMI RA

— ■ >! IJilAMI IUII.I.M —

KN.iw

.urnnra

CHICAGO &
TAISYMAS

A BENl’LIS atlieka į va irius 
l<r r kraustymus ir pervcėimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Trlrf. SU 3-2146 
ai ha BĮ. 7-7075 

1KH5 CANALPORT

T.V. aad IHAMONDS. M ATCHEM ■ |

OTCLCvisior
-o* i i (sales- Service
COMRAD'AS FOTOGRAFAS | e

________  1130 So. HaL-ted — DA 6-6887

I. TELEVIZIJOS
TCLCVISIOn Radio Aparatu Taisymas 

Service) KąžuuncA* Ir garantuotas darbas
M. RIMKUS. *517 S. Savyer St.

ex*lrbe — rr^ta.ė*. 
Jaunavedžiam* dno-

414 We$t 63rd Street
TsL EMg. 4 5ZZ3 arba E N g. 4-M4O

NLO LISI^ENEJVSIŲ 
SKALDANČIŲ 1AJZDŲ 
nt atvieų odom ijgų

i»*tv za izj>v 
■*<1*0 Ir naki

4tl©vinim* <Mm Ir p*rplyAlm<

OlūUnaoi

F-*

5616 W Esldy M. Chicago S4. IB I

SAFKTY OF YOUR 
SAVINOS _

PERKRAUSTYMAJ — MOVING
Pigus sąžininga* darban. Visi apdraudimai Iš artimų ir 

U>'imu distancijų. ftauMit* sekančiai:
/•ĮV *4,& * IJTCANICA AVĖ, CH1CAGO. UJU

ANTANAS VILIMAS
Teleiouaa — FTUmtiar 6-1882

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00 

I R

Paskolos Duodamos Namą (gijimai 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Western Avė. Chicago 36, UI.

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, IU.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

UNIVERSAL SAVINGS G LOAN ASSN.
1800 S. Halstcd St. Chicago 8, 111.

MES PERKRAUSTOME JOSŲ 

baldus saugiai keletą bloką 
arba kelias dėtimi mylią

2146 So. Hoyne Rvcnue Tci. Virgiui* 7-7097

Biznifrianis apMmka skelbtis Drauge

5

5

ptaty.ru


DIENRAfrrtS DRAIKIAI, ORCaGO TLUN0T8 Tr*<inJld»ih, rogpjū* □ 1*. 1K5

KAIP YRA SUDARYTAS AUGALAS
JONAS MIŠKINIS. Aimterdam N Y

CLASSIFIED & HELPWANTED ADVERT1SEMENTS
Ilgai žmonėms nesupranta

ma buvo augalo gyvenimas 
Kmonėa negalėjo numatyti, 
kaip jis auga, minta, kvėpuoja, 
kol pažino, kaip ir iš 
sudarytas v.dux 
Ištūrėti augalo sudėtis 
akimis. L- padidinamųjų

tiesiog

siaekė patirti, kas yra 
viduje ir tarp jų aiencl.ų 
svarbiausia ir pirmiausia 
skysta gleivė su plūduriuojan
čiomis joje smulkutėm.s kruo
pelytėmis Mokslininkas 
kuris pirmas pastebėjo 
gkivy. pratm.'ė ją prot 
lua u kiuopelytr pla.itldų

celės 
Visų

M U.

MarąueH* Pirko Tivg MarljM* BmNt. 5-11 
nuBilrdžiii kvloili visut dalyvauti

MARIAN 1I1LLS SEMINARY
įžiūrėti tų run nikių 

kūnų jis yra suxi.ii- 
nitais mokslininkus

u C I a r e n d o n

Pr. »t»»plizmoj»- kuone

nejsteng\a 
dsl.Lų. ii. 
rę* 1682 
šaaipigi p.rmulinis j»a»-art •-?
<bdinvmuaji.ua stiklus augalo 
sudėčiai tirti, u jo akimis atsi
vėrė neregėti kgi tol daiktai. 
Dsbsrt niae laikiis pn taisai

ni* gurvelui. vad.nam .s c lėz 
t randu* dya Kai su prutoplaz-

ryškėjo. kad ji esanti gyva gle

n .I.NAS YRA SKIRI AMAS TĖVU M UtUONV 

STATYBOS FONDU.

P>knikas prasidės 1 vai. po p>L

PUNCH PRESS 
OPERATORS

DIMESIO, NAMŲ PIRKLIAI!
Pirkite naują 5 ar 6 kam

barių **ranch** namą nuo 
815,200 iki 820,000 — pa
gal "contract** sąlygų.

Skolą mokėt kaip nuomą. 
Susitarimui laukite staty
toją — TLrrace 2-5999.

BITLMNO a IDtODEUSG

d namie ji mikroskopai, ištobu
linti: jie padidina ii ū rimus 
daiktus jau nebe dešimtimi*, 
bet tuksiančius kartų. Miknos- 
kopų pagalba žmogus gali st<- 
tėti tokius daiktelius, kurių pt 
prasta akis nieku būdu nebe
pajėgia įžūrėlL

būstinė Celės p. dygsta kam
barėliams. kuriuo*- gyvrn* 
vos protoplazmos laš liai

gy-

Bus skan.ų valgių. gCrunų. b ingo. dnvtnų padalini
mas ir {vainos progos paaJinksminimuL

Average eamings ovrr $2.00 
per bour 40 bour week; b bėrai

Engbah.

atisakykite m*.

Protoplazma savo celėje 
gyva maitinasi, kvėpuoja, 
ga B- to. protoplazma c.lėje 
juda. Tačiau jo* judnio mec 
negalime {žiūrėti, n<-s c.l.ų sie
nelė* dažnai 
skaidruojanėių

kol 
au-

Visa lietuviška visuomenė kviečiama praleisti *ek- 
tnadiei.) gražiame Tėvų Marijonų Seminarija Sodne ir 
kartu prisidėti prie pastatymo naujo vienuolyno.

Autobusai K važiuoji 1* vai. po plet auo Gimimo
Pant ies Atvač. Uižiijčiaa GHth ir So. Washtrtiasr Ale.

BORG &. BECK
5950 W. 66th 8L

Peraonnel olfice open VENTA REAL ESTATK
STANDMO BUILDERS, IRC £?

plonutės ir 
plastidų

RENGĖJAI
Kmobraim.

OO1J> STlMPKR DARBA 
ilki prus* Darbingais. patiki

P. STANKOVICIUS
RBAL EBT. ir DTBUR. BBOKKŽD 

LIETUVIŲ AUDITORIJA

Taip tiriama augalo sudėti* 
Augalo sudėčiai ištirti išp.au- 

nama aštriu p diuku iš bent 
kurio* augalo dalies plonutė! judesius matome panašiai kaip
skaidri plokštelė ir tuom t ji ramius u[ė* vandera judėji- 
žiūroma pro mikroskopą. Pasi-1 mus, kur viršum plaukia paša

liniai kūnai. J u Ja arba teka 
protoplazma labai lėtai: kar
tais praslenka valandos, k.l 
plastida nuo vienos celės sie
nelės nuslenka ilgi kitos. B.t 
yra ir tokių augalų, kuriuose 
protoplazma juda gana spar
čiai. Protoplazmos judės; gali
ma gerai p įstebėti vandeniniu 

Sis 
augalas plačiai paplitęs Siaun- 

AmcrikoS valstybėse ir

rodo, jog augalas yra suaida 
ręs iš daugybes nevi r n oda di
dumo kaip ir dėžučių, panašių 
j korio šcŠAŠones akeles. Jei 
me* sumanytume iš vidurio

šio* gretutinės akelės liktųsi 
be sienų. Kaip tarp dviejų 
kambarių yra bendra siena, tai 
kiekviena korių akelės sienelė 
— bendra dviem akelėm.
čia u augalo sudarymas tuo *ki- nta
rlasi nuo konų. kad kk-kn na lajP Ial atkeliavo ir j Lietuvą.

l.o, iš pc ramiausios uogos. Vai
sių akoms parima 
tų tose sultyse 
obuolys saldus nuo ataimiešu- plokštelių albumus galima gau
sio sultyse cukraus, arba rūgš- ti visame pasaulyje ir pa* J. 
tu* nuo atsimiešusio* rūgšties. Karvei), 3322 S. Halstcd St..

Ihdeli augalai yra susidėję iš 
daugybėm celių. bet gamtoje 
yra daug ir tokių augalų, kūne 
tun lik vieną c.lę arba jų ne
labai iaug t.turi.

OPEROS SOLISTE 
nuo atrni-š- V. JOM AKAITE 

medžiagų: gyvena New York*, o

PAJIEAKOJIMAS

UETtJVig STATYBOS 
BENDROVE

Kai kūnuose Lietuve* upebuo- 
Išėmua viena dėžutę *• JW g»hn»a buvo užtikti, 

grvtutin's! B gyvenant celėse protoplaz 
sienelėmis. m*1- P*l> ccl* S*11 tapti dides

nė. išsiplėsti, išaugti; jos p*vi- 
dalai gali pakitėti, šieneUs pa
sidaryti storesnė* ir kietesnės. 
Iš tokių storomis ir stipru >mis 
sienomis celių yra sudaryta 
medžio liemuo, nešuto gliau
dąs. slyvų ir vyšnių kauleliai 

1 Protoplazma savo sienose gab 
padaryti skylučių ir tuo keliu 
susisiekti su savo kaimj-nėmia 
Jeigu protoplazma iš.tna kar- 

! tais iš savo c?lė* arba numirš- 
Į ta. tad celė ne beeina didyn, ne- 
bestorina sienų ir pavidalo ne
be keičia Kai kadj protopliz

augalo dėžutė turi nuosavas 
šiene)?*.

pasiliktų su aavo 
nebūtv suardytos.

Tos augalų dėžutės r*!inid 
celės arba narveliai. Ce’ėi 
prie viena kilo* gluosniai pri
siglaudę. n?lyginant. mū-o ply
tos. Ar mes išplautume pi <ki- 
telę iš stiebo, ar iš lapo. ledo. 
Šaknies, visur mes matytume.

PAJIEAKOJIMAS

RADIO PROGRAMA
NUO PIKMaD na PENKTAD

REIKIA FABRIKO 
DARBININKŲ

1S-35 m. amž. Nuolatini*. 
Ino laiko darbaa. išmoksite 
eruoti moderniška* “electro- 

įsteiki! Uetuvftką tventovg nic” mašina* didžiausioj "pla*-... _ _. MJd_,

Chicago. m. TeL Y Arda 7-0677

Savo Raooose ! tie arelding" dirbtuvėje, 
u-est daly.

917 S. W«*lre» Am
TAjdor 9-2489

WAXTED —
• Tallsr

• Pan Urna ffls Olerk
• 8vttek Beari Oparalor

DISTBICT SAVOM * LOAR

inGrvTLT raDmt

REGISTERED NURSES

BUILDERS, INC.

įvairia patarimai staty-

Ptalnavimas nemokamai, 
■tykos reikalais kreiptis

ANTANAS LUKAS ir SŪNUS

BUIUHNO OONTBACTORS

ja senus. Kreipkitės:

M TRIMIS SIMM

ronux RK.ai .Ti

PKOGOS-OPPORTl NITIES

VYKLA veikianti 31 metas 
CRasrford 7-212C

nROHEHIV IK MftNoH KHAC- 
L*Vg *elf - aeerlee. mod-nuMi

MAKųirm. parai:
Parduodams UQl'OR ŠTOKE IR 
TAmMA. tarom* dld-t* .prrv

SMlėjuaio* iš tokių celių. Mūro 
šieno* iširtų ir sugriūtų, je gu 
plytos nebūtų cementu ar kal
kėmis sulipdytos Taip lygiai ir 
augalas subirtų, jeigu celės ne
būtų viena su kita suklijuotos 
Taksa* augalų subirimas j ats
kirus trupmChus atsitinka kitą kūnų "augalų sėk-1
kart varnuose, krušnios o :uo 1(j- k<ip bnomr dt41inti, ( 
buosc. kriaušės ir kt Gerai |tų MUSO3 |r lr
■uvinntos bulbės dažnai su- , at>1(r,una lr lml dyfU| 
kinta j trupinėlius kurie vra ’ , .. t , lit, į..-

je, sukietėja, b: t ne-1

Tuji mrdz aga, kuri suii- , Celių tuštumas pripildo ce
lės sultys. Tai varduo, kuria
me yra atmiešta cukrus, rūgš- 

| č ų druskos ir kitų jvairių me- 
Celč* sultis mes visi

medžiaga.
CeU

Ilgai ir kantriai trko botam- džiagų.
kam* tyrinėti mikroskopuose gerai pažystame iš skystimo,
visokiar augalų c?les. kolei pa- kurs išt'ka iš perplauto obuo-

Kraotivl, kuri inkis »«»o jnrk. am« naujieną !• d<naių, nsnuj 
r-uo~ • rr.lnwT.fi ir butui f«i|aaonti mr-itisc^ »r»

D. JURJONAS & CO., INC.
3524 So. Halsted St. Tolei. Blihop 7-3371

!**!>• r j» a o |s*š ktj |>Bairink imą jorerjan© t»/ų grVtnt. kiim ir 
raiKeg as-rtifų. kurių ne kr»utu'’W T»n |>b! cbm

ole paintj aimoms khiucrfi nų ir dalij. Kaino*
l'-r to kaa Mikailą k ra 4iiiau.š tam tikra* kirkia prrkių ši|«niaki- 
iM'Ji •’š liulrlr L išulai'LB Sekite i>|«iraj uialdm ų |»rrktų •k**ibmu* krau
ta*’ • 9 lai Is'UOM*

KAZIK FURNITURE Co.
1506 W. 63rd St., tai. PR 8-1331

GAJIIMAMK SALI0X0 B1LH1

jvoaaa m mažus nata RAziaaictAi

PIRMADIENIO saE ase J—S

WOPA

Fa it Relief

ASTHMA

Only

toto ar 
Ali MUG STOSIS

Gauta nauja aiunta knygelių

Chicago 8. Dlinois

CHIC.PGOS

CHICAGOS VADOVAS

COMMUNTTY 
MEMORIAL 

GENERAL 
HOSPITAL
Sprtnca Hoad St H« 

LA grasiu; iu.

JURGIS GLIAUDĄ

ai OI landos

V834 Rnvth Oakley Airnne 

CHICAGO 8. ILL

OrrybSs.

ŠILDYMAS

IMO SOUTH ŠOU OOURT 
ir ĮSOS 80. Slrt COURT

ir OLympic tA4*t

NAMŲ SAVININKAI!

mą. Visokių rūšių dallydės dar-

Pinigus su užsakymais siųsti

Pasiskubinkite JsigT.11 re i kalia

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalhn-ni. Sn^udS! p*, 
rengė Pr. Ralalth PeriiAržjo tei- 
•ė-aa Alfoaae F. Wrlk Kaina

me butu*. Garažu* statome ir 
taisome. Nemokamai apakaičtuo 
jam*. HU-6-3247.

ulpakalr
IMMSl/tl

ibnuomvojama

PMGYKITE DABAR

Papltžias dovanojo 
Teresei Neamatmaltei
tv. Kryžiaus relikviją

venimą— kaip ji pergyvena Kn
atam Kančia*, kaip jai pasidats

>j TEREAE NEI

Kelečiaua viršelis. Knyga didelio 
formato, SM pus. Kaina SSOO.

Pmkaitt

Pirkit Apsangss Bonus*
Skrlbkitės '‘Drauge"!

6

6

bdinvmuaji.ua
rr.lnwT.fi


CHICAGOJE

n r. u

rimi vamoekims ib

PUŠKORIUS

Teist CEdarcrett 3*6335

4330 34 South Catlfornla Ivemio 
Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SUKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

UODfiSIO VALANDOJ 
fosk/t*

28.000 Birų kraujo ir per parų 
jį kūne pakeičia 3.200 kartų 
Kaulų aaegenyse gimsta apie 
mHiardns kraujo celiulių. Kvė
puoja Smogus apie 23.000 kar
tų, įtraukdama! 12.000 litrų 
aro, prr plaučius įvarydamas 
apie 30.000 Otrų kraujo ir per 
inkstus apie 1.440 R. Viduti- 
nižkai kasdien suvalgo 1.75 kg 
maisto ir ižgerta 1.40 1L skys
čiu. Orgamsmaa p a g amma 
1,80 K. seilių ir 1 1L prakaito, 
bei LA0 k. virėkmamųjų sul
čių ir tėvyste vienų deėuntųjų 
arklio jėgos.

Akių vokai sumirkėte ja 12.' 
240 kartų, galvos plaukai pa
auga pus* milimetro. barake skaito ne daugiau už vyrus.

6812 S0 WESTERN AVĖ. 
CEICAGO, ILL 

Telefonai

Kkua. b«> pnannol** tį vakarų Laeiuviez kofdyAnje. 3434 
W. SSOi SL iMidotmrė* )vrt> ***« . rngp 30 d_ «4 koplvrio. »>» 
vai. ryto bn» atlydėta* i KC. Adnan petspijo* bainiėi*. 70tt> ir 
Wadiimav Anų kurioj. (vyk* crduluign* |«iualdo. ui velionir. 
melų. Po pamaldų bu. nuli dėta. | Ar. Kaaimirro kapine*.

SooMrdliai kvieėiam* viaoa: gimine*. draugo* ir puliatamua 
dn>yv*ati Aiov laadaCarėae.

kkaėjo prisS Losimi 
•ffl ir Raraftb prleA Mar- 
tansų |MC».

nacių 
submannų U-505, kury atga
bentas j Chicagų ii xt vi pnc 
to muzėjsus. Knygutė ilius 
truota paveikslais — ■ kaip tas 
submarinas buvo paimtu j ne-

JULIUI DAMBRAUSKUI (DUNBAR) 
mirus. Jo Seimai gilių užuojautų reižkia ir kartu liūdi

GENTV TR DR POAKAUR ftETMOS

1CT7 l'avr t.. 
Clmrland r.

žbne: žmona Antanina (Ziudrinu, dukterys.
sėsto: Jaosa* ilikf* Ltatovo)*). Viktorą*. Fra

"moteris ne žmogus'*, tenka 
dėl to [aitrbAi kai kurios mo 
tcriėkoe paros skirtumus.

Moters Širdis per parų plaka 
110,000 kartų kvėpuoja 25.900 
kartų, suvalgo 135 kg., tėvys
te vienų keturioliktųjų arklio 
jėgos. Užmigti ima 16 min. ir 
miega 8 vai. 40 min. žodžių 
per parų pasako bemaž tris
kart daugiau nei vyras, bet

PETKAS BILIJONAS
S CAI^FGSMA AVrATE TrL LAžayms 3-337Z

Dipl. Mišk. MEČIUI JAMEIKIUI 
rus, jo žmonai, sūnui ir dukrelial gilių užuojautų 
kkia AL Ir VL Baleto

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
DM2! S. *fl( lill. VN AVĖ. Trd. COm

Plečia veikimą
Bažnytinių statybų kitką 

JAV-se liecpos tnim i) buvo rv 
kortinis: siekė $66.000,000.

Visokių dalykų pasitaiko po — 0,6. nagai — vienų penkt i- 
satria Visokių yra ir žmonių. dslj. žmogus Ugi užmig*mo. 
kurie moka juos apskaičiuoti, jei neserga n miga ir yra ra- 
Aatai. vienas kalų žurnalas n|« autinė*. prai-ldžia 13 m. 
apskaičiavo, kas nutinka vidų- ty miega apie 8 vai Prr parų 
tįsės dydžio žmogui ir jame ps ratrypėto> MŽ*aur*a 4 klm. 
čiame vienos paros metu. Kiek kebo. (Mana 3.000 talkių kr 

' * perskaito apie 6.560
Žmogaus kūnas re ik liauja 

bent 80 gramų proteino, 8 g.’. 
drustona, 1 gr. kalkių. 15 m*U-

STEPONAS C. LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS KOPLYČOS:
2424 W. 69th St.............................. REpoblic 7 1213
23(4 W. 23rd Place........................Vlrginia 7-6672
10756 S. Michigan Avė................PUIIman 5 1270

. ■«> . . K i I ll* II 
\ldotin Lllkmiūt 
lilimur.h Milnlu'l

Garsėja litluris 
sportininkas

Chicagoe laikraščiai plačiu 
raže apie pasižymėjus) lietuvį 
sportininkų E. Mik.*) Ji* gra
žiai pasižymėjo [ įskut nėsv 
Cuba ir \Vhlte Scx rangtynė- 
ac. Mikės žaidžia su Cubs

Tai bent mokesčiai!
Naujajam Prudential ben

drovės namui. pamatytam 
Ctueagoj?. vakftnės įstaigos pa
skyrė mokėt* mokesčių pi 
$1,015.549 per metus. 8u> pa
statas yra augėčiausia* Chici- 
goje, jo pastatymas kainavo 
$19 milionų.

A>*iMilinsq palsma- 
vimas diena ir nak
tį. R- įkalė laukite

PIHiOTE TIESIOG 2iUG 
MB. NELSON

— SAVININKO —

6AINT CASIMIR
MONUMENT CO

MI4 We$t lllth Street

(410 Sa 50th AVĖ. 
CICERO, ILL 

— GRovehill 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2(69

I tų r 1. YMb — ketvirtų. 
hdagMėjk J. VIUuėts baigė 
■tnsjl ■ 6Vi taikų ir Ju- 
htidmi titanoįt m 6. JO- 
to! PWN tėvyėaa surinko 
•^3%. Bns S dalyviai.

Gumt. Ohio 40. B 700 
į kagme kvalifikavus* 

■j* aabtenai ir 3 po ty- 
mūs taikų P-bės bus

Gyveno 7TVM S. Wa*htenaw Avė. Pttaajieet fl-M241
Mirr ruer ** *1- 19&5- vai. ryto, rolaokf* SI m. amžiana 

Onai !*■«■>oje. Kilo i* lkwi rįli apb*r„ Paginu, 
Vėanats ėsi—» AnmUr ikryv— 42

Pandiko >1 įdėliam, nnlifidi— tTra, E*iJija (Ikaferovolakai- 
t*l. broli* Prunertka* ■■ 4n—. puabroli* Joną* K*rw<a n M- 
ina, giminaičiai: EJrua Pojman *u kūną ir Aodneju* Pupli* *a 
Išima, tvegen* Dama* Dobrovolskį* *a Amma. 2 Ivagvrko* Emi
lija Trban ir ImAndijn AaguaCinavičient ir jų Iritnoa, 2 krikilo 
dnklery. — ėlovvnee Wiiliam ir Elena JmuapaviėiSU, kiti gi- 
misda. draagni ir pat|*tami.

PnklaW Lm<. KaartaAo Pnialpaa Klubai ? tarnai h į Kd-

VASAITIS — BUTKUS 
1444 Koutb MMb AV1L, CICERO. ILL. Tai. OLyvpto Z-IOOJ

minų A. U mgr vitaminų B. jus ižletdn knygutę 
vaisių su vitaminais C nuo 70 
ligi 100 gr., 0.002 mgr. vitami
no D ir 3 mgr. vitamino ė.

Čia buvo kalbama apie žmo-

JONAS
Gimč !**<» ta. ragarjn 

Knrtiaga* »^<lr. (i)irnn 

Palaidota* 17 d

Pasiliko

Kūrenamųjų dejų bendro c 
P optes Gas UgM A Coke Co. 
gavo leiitenų Herach-r> Kan
tatos i|ijMaitos pastatyt*
naujus rvaervaarur ir d • ba 
tor apie 40.000 O cagns Ari
mų galės gauti dujų apė-Jdymų

Mxliko 4i4r|tam« r«oliG4i 
sbr.ua Jotuaik marti Jad»» 
kili K»ni»n/a drauffel T* 
ariu l^atutojaa liko 
ulF I *ul«1<»kJr*n6 eu klmn

PETRONELfc 
MOCKAmENP.

o> %en«> 6:33 H <ir» • ii Si
T»-t WEnlwnrth 4 4* 4 8

Mirė ru<P 14 d. 1*6 6. « 
ral r>to. aulAtakua <4 m ai 
įkais* Giri* U'tUTejr k. Jo

|aania id'to ui %»lbon/-a a>« Lų. l*n 
P«* mn Iii ų liua nuljih'la ) Nv. 
Kavlmlrrn kapln*** 

>U<k4irdl>al k* lea'litmr t laitu 
riniinta. draugus Ir paliaUDius 
Jųly'au!! a*«w^ laidoj'** 

•'■toėMto Ir uasarti
laidoluvlų 4iF*-k t *»rt us P J 

Ilkd.lLAA Trl___V arttB T i >1 1

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUUTV DIREKTORIAI

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitagi Avmm 

TeL YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

M-s turime koplyčias 
vi«rCTe CTuesgne ir 
Roselando daljve ir 
tuojau pa t urna u jame

ANTUONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

A. a. Aldona LekoLkt*. 
*ui«wa ir Jani*p<>ux» !.<* 
me/i^ “Drnoc''” *A*iti-| 
Kniiau, «•« tian,
■n* liaudim Kanirui.

ANTANAS M. PHILLIPS
K Lrrt CMC t AVĖ Trt. Y Ardo 7-3441

PETRASP.GURSKIS
GS9 M-t ĮSU STREET TeL UMny 33711

7

7

sbr.ua


X Imigracijų* murėjau* rci- 
lu sekmadienį, liepos mė 

di»-T ą t< hvir.jos prog-raino- 
įvyku pimos diskusijos

TreSadienla. rugpjūč© 17 19%

/ mtzr.
X Dail. P. Kmidčnns mirt pir

madienio vakare 5:30 vai Ncu 
Yorku. Memena) ligoninėj) Pa
šarvotas Garšvos koplvčiuį Lai
dojamas ketvirtadienį Velionis 
sirgo leukemija. paskutiniu me
tu jautėsi geriau, bet vėliau su
sirgo plaučių uždegimu. DaJ. 
Kiaulėnas gimė 1909 m. mokėsi 
ilgesnį laiką užsieny ir buvo ži-, 
nomas. kaip vienas geresnių dai
lininkų. Jo žmona taip pat daili
ninkė. Gabumais mene pasižymi 
ir dukrelė. Velionis anksčiau gy-1 
ve n o Chicagoj pas seserį E Vil
kienę. kuri jį ir atsikvietė į JAV.

tarybos N**vv Yorkt 
Imigracijos muzėjus

DIENRAŠTIS DRaUCas CHICaOO, TLLUVOTH

Imigracijos muzėjuus naciuna- 
na- 
s e-

j atstovai. vadovaujant 
Mr. \Vaklo Allcn. kuris y. a 
Mayflovver draugijos generali
nis gubemnt<»riu>« M der to- 
riumi buvo Bill Wntts Lietu
viams diskUhijo.M- atstovavo

MiirZjan*.
tid. AkIuiiiu 
.1. Minamo

Į 1 
|

toms įna-
OVę 

treku 1 
įvairių I

Indiana, 
prasid .'a rytoj, 
baigsis sekma- 

Urbaitis kalbės 
metu, kuri bus 

Šio sąjū ž o

ateivių nuopelnus ir 
bendrą Amerik »s ge 

Ši organizacija taip pat 
stiprinti ryšius tarj>
taut:nių grupių, sudarančių A- 
merikos tautą. Lietuviams la
bai svarbu, kud būsimame mu
rėjuje būtų tinkamai ir pilu ii 
atvaizduotas lietuvių 
įnašas šio krašto gerovei 
kult ūrai.

KAS, Lj IR KI R
rugpjūčio 20-21 dteoomia pne fra 
iaua Lake Geneva ežero Uiacuii 
am valstybė ja A paisto jtmo net 
yra buvusi vieno mUtonunaua vi
la dabar vadinama Korei.n Ca»*Je 
Uvykstamo šcšUuUen.u rytą nuo 
Dariaus ir Girėno paminklo kUr 
ąuette parke 7:30 valanda. Viai 
atudenttai bei jų bičiuliai kūne 
nori iškyloje dalyvauti iki Lictr 
tadlrnio Ly. 18 d. 11 vai vukan> 
registruojasi pas valdj b« luina 
V. Valatkaitį 2115 W .*>0Ui M 
GR 6-2881 ir N. kalknuakaiiy XI

lyvly skaičius yra ribo>-«
C.LS. valdyba

— Baito Cldcago* Apskriti** 
Valdyba yra gavusi Iš Ctucafo* 
miesto valdybos leidimą į. ra ve. u 
viešą rinkliavą gatiėac. Rinkliava 
įvyk* tm. rugsėjo mėn. 18 d.

Prašome Chicagos lietuviškų or 
ganisacijų padėti pravesti rinklia
vą ir atsiųsti savo atstovus j au- 
sirinkimą, kuria įvyks ateinamų 
penktadienį, rugpjūčio 19 d.. 8 » 
vakare. HoJ|vwood Inn (mtc^Msr 
2417 W. 43rd St. kur su Baitu ap
skrities ir skyrių valdybų narai* 
aptarsime rinkliavom prsvrdimu 
reikalą.

BALFo ChJcagOM Apskritie* 
valdyte

Nuaidėjo smarkus rankų 
plojimas. lydimas “ilgiausių 
metų” tos dknoe solenizintui 

Sia?rė’.,^^erik°fl ambB“dorhJ preL Ignacui Albavič ui. po to 
Įka< parapijos klebonas kun. Jo
ms Bružikas. S. J., pranešė, 
kad tarp svečių yra du dideli 

diplomatinę a:<_atėlę. j bažnyčios fundatoriai:
j minist rio įpr Ignas Albavlčius ir prel 

____ i Balkūnas. Pr. I. Ignas 
Laba*, malonioj ir Albavičitm savo vardinių pro- 

praėjo gv ankstyvesnių aukų, dar 
1 įteikė 300 dol. šv. Ignaco lan- 

ir gui bažnyčioje įtaisyti.

IŠ ARTI IR TOLI
PRANCŪZIJOJ

Ričardą* Račkį s Ingė 
atiiviv Paryžiaus Politinių Mokslų In-

ir Apaštališką nuncijų.
Lietuvos ministeris Pietų A- 

merikai Dr. K. Grauž nir su
ruošė <" * 
kurią be užsienių i

, dar atsilankė įvairių valstybių jona3 
į diplomatai I 
j---- nuotaikoj ]

Misijos dink t o- keletas valandų besikalbant su 
Prancūzijoje, išvyko ato- žymiais Urugvajaus

I atstovais. į Rugpjūčio 1 d. brangūs sve-
1 _ ^’veno |čia« išvyko J Argentinos šašti-
1“ Bu.no, Ai.-e.,
kasdien laikė neseniai pastatę-1 
toj Marijos Širdies bažnyčioje. ■ ■ ■ i —c-—
šv. Mišias, o sulaukus šv. Ig- ząąWT/'l 1 TU 
naco š”“*'*a : ■ Kili >1š'IkIs>
Brizgys 
pontifikalines šv. Mišias ir pa
sako įspūdingą pamokslą.

Vysk. Brizgys pašventina' 
Vyčių organizacijos vėliavą ir vvay) 
du naujutėlius šoninius 
rius: veną 
Jėzaus Širdžiai, 
Juozapui. Didysis altorius jau mjs kulkomis į krūtinę, 
buvo anksčiau Montcvideo ar
kivyskupo A- Barbieri pašven
tintas.

Vežant ligonei poniai Konst. 
J Ūsienei, bažnyčios didelei ge
radarei, šv. Komuniją, iš šoni- rankose liepė vienam automo- 
nėe. gatvės išlindęs sunkvež - bilistui jį pavėžinti, 
mis smarkiai trenkė j kun. Jo- mas. 
no Giedrio. S. J., vairuojamą policininką.
mažą. seną automobiliuką, trauka buvo rasta 
Ekscelencija buvo sutrenktas, žudymo vietos. Spėjama, 
o kun. Giedriui truputį sužeidė 'detektyvas Murphy buvo pat
ranką.

Po sumos liepos 31 d. įvyko 
parapijos salėje iškilmingi pie
tūs. Juose buvo pagerbti sve
čiui ir 
elniai 
kurių čia priskaitor^a labai 
daug.
250 žmonių, kuriuose buvo pa
sakyta gražių ir turiningų kal
bų. Prel. V. Tulaba net sugrau
dino klausytojus, kai pradėjo 
pasakoti, ką jis girdėjo iš vie-lmis laiškais ir vienu telefono 
no grįžusio iš Sovietų nelais- Į pašnuk:mu reikalavo S2.5OO 

k ■ kad butų padėta į mašiną, pa
statytą prieš minėtą restora-

1 ną. Policija nužiūrėjo keturis
■ įtariamus vyrus, palaukė, kol 

jie išims pokeiį su tariamais 
jų reikalautSLia pinigais ir juos 
areštavo. Areštuotieji yra 
16—18 metų. Jų pavardės: R. 
Jacobs, W. Maxwell, B. Ander-

I šen ir R. Kolvvajtis. j

L'titut© ekonunijos skyrių. At- 
einančiais mokslo metais tęs 
studijas Paryžiaus un’versite- 
to Teisių Fakultrtc.

— Kun. F. Jucevičius, Lietu-Į draugiškoj 
vių Katalikų 
rius 
stogų į Vokietiją.

— V.vtanta* Deltuva 
susirgo ir šiuo metu 
Saint Claude ligoninėje 
žiuje.

— B. ir A. Venskai šiuo me- 
jubiliatės piger- tu atostogauja Normandijoje 

yra žinoma Prif‘ Manto.
asme-
tuvo' AUSTRALIJOJE

*r Ja* į — Ln2_ Andrius GasiOnaa, 
I Kelly ir Levvis sunkiosios in
dustrijos įmonių Mclboume 
jrnsk irtas mechanikos skyriaus 
vyriausiuoju inžinierium. Tos 
įmonės centras yra Mclboumo 

I priemiesty Spring Vale, o ga
minių fiarduotuvės visuose di
desniuose Australijos miestuo
se. Inž. Andrius Galiūnas yra

I baigęs Šiaulių Valstybinę ber
niukų gimnaziją, studijavęs 
Vytauto Didžiojo Universitete 
ir Šveicarijoje baigęs a u gš tą ją 
technikos mokyklą.

—Vitalius Linkus, gyv. Ade
laidėj, po 6 metų gyvenimo 
Australijoj, turi prekybos įmo
nę vestą 6000 svarų. Laikraš
tis "The Good Ncighbour” įsi
dėjo didesnį aprašymą apie 
Linkt), prieš 6 metus pradė
jus) gyvenimą Australijoj su 

svarais.

X šv. Pranciškaus Seserų 
vienuolyno naujoje koplyčioje 

30 d. įvyko retus iškil- 
Motinos M. Biptistos 

iš Ch ieagos > 50
vienuoliško gyv nimo hu- 

Auksinio jubilėjaus

mes: 
i Laur.naitės 
m
kaktis.

X Kun. Petras l'rbaltis kal
bės Krikščioniškos šeimos «ą- 
jūdžio suvažiavime Notre 
Damc universitete. 
Suvažiavimas 
trečiadienį ir 
dienį. Kun. 
kunigų dienos 
ketvirtadienį.
(Christian Family Movcment) 
tikslas yra išlaikyti sveiką proga seselių vienuolių jubilia
te? ikščionišką šeimą. Sąjūdis 
yra tarptautinis. Suvnžiavim*. 
tikimasi sulaukti apie 200 ku
nigų ir 350 vedusių iš visos A- 
merikos. SuvažiaVimo vnd >vy- 
bo kvieč:a juo susidomėti ir 
lietuvišką visuomenę.

Rrnkamasi 
‘■Ramunos’ 
\Vashtcniw 
iš ten bus

7 vnl.
klu' < 

gatvių 
vairu©-

te buvo pagerbta aukso vaini
ku. Seselei atvykus į Chicagą 
aplankyti savo giminių, rug-1 
pjūčio 7 d. Snnrskių namuos? 
įvyk© viešas 
bimas. Jubiliatė 
mokytoju ir šiaip ryški 
nybė. Motina .M. Baptistą 
pažįstamų pasveikinta 
atminimui įteikta giežių dova-j 
nų. Kartu su motinėle Baptis-> 
ta Chicagoje lankėsi ir seselė 
M. Angelą Visus atsilankiu-, 
sius šauniai pavaišino M. Du
są k ( Katnuskaito) ir narni) šei
mininkė A. Snarskienė drauge 
su dukrelėmis Terese ir Ade
le.

X Chicagos IJrtuvIų Futlio- 
lo klubo futbolininkai Ulevehn- 
dan išvyksta šį penkta Jienj 
rugpjūčio mėn. 19 <1. ir t n da
lyvaus šeštadienį ir sekina l;»*n( 
jvykstar.čiose š. Amerikos liet 
žaidynėse, 
vak. prie 
(69-tos ir 
kampas) ii
jama lengv. mašinomis.

Sporto mėgėjai, kurie ren
giasi vairuoti lengv. mašino
mis Clevelandan stebėti V-aias 
S. Amerikos žaidynes ir gal 
paimti drauge sjMirtininkų. yrii 
prašomi apie tai pran.*šti E.!-Į 
vardui šulaičiui, 1330 So. 51st 
Avė., Cicero, te!. OLympic 2- 
4992.

X San Marino n-npuLlikor 
piliečiai, gyveną Amerikoje, iš
važiavo j San Marmą dalyvau
ti valdžios rinkimuos*.

Jeigu už metų-kitų įvyktų 
Lietuvoje rinkimai arba plebis
citas. kažin kiek Amerikoje gy
venančių lietuvių gulėtų (teis, 
turėtų) juose dalyvauti?

X Perl. v. Tulaba, Šv.
K’>!..........

šiandien 9
kalbės

Kol gi j s ' tojo 
ruošia jam|6Mi

Ki-
R<>-

aun'lii 
gydosi
Pary-

i valstybių
Svečia*

CHICAGOJE
Nušovė detektyvų

Požemio geležinkelio (sub- 
stotyje prie Roosevelt 

alto- Rd. banditas nušovė detekty- 
dedikuotą Svenč. |Vą William Murphy. 34 m. am- 

antrą šv. žiaus. Jis mirė peršautas dvie- 
J ieš

komas Richard Carpenter, 26 
m. amžiaus. įvykdęs keletą ta
vernų apiplėšimų. Manoma, 
kad jis buvęs tas, kurs g-e t 
po to nužudymo su revolveriu

X Cblcago Tribūne sjvo ve
damuoju priminė prez. Eisen- 
hovveriui, kad jis neišnaudojo 
vieno labai gero ir stipraus ar- 
gum nto Ženevoje — neužuk- 

Įcentavo stipriau sovi.tų veid
mainystės — nepasakė ji ms: 
"If the soviet union wantcd to 
makc contribution to pcace .. 
v.hy did it cnforce a rule on 
its east European 
the Baltic statės, 
Germany which vvas 
by its vietims almost 
ally? Why did it not 
its troops to Russia ? 
it sanetion and support the ag- 
gressive tenJencies of 
munist Chica?”

sakyda- 
kad jis tik ką nušovęs 

Carpcnterio nuo- 
netoli nu- 

kad

satellites, 
and East 

d t: sted 
univers- 
withraw 
Why Jid

com-

c

X Bronius Ir Marija
I ’al. gvveną Si ux

taip pat tai buvo tradl- 
kolonijos Onų pietūs.

Pit-luuae dalyvavo apie

męs nuo nusikaltėlio jo doku
mentą au nuotrauka ir tada 
atpažintasai banditas d; tekt y 
vą nušovęs.

Moterų skriaudikai 
I Pirmadienio naktį. J rytą. 
J Chicagoje buvo užpultos dvi 
mergaitės. Trys vyrai vieną, 
26 melų amžiaus, užpuolė pa
plūdimy ties 70 gatve. Pirma 
jos pal>*dovą primušė iki są
monės netekimo, o paskiau du 
ją nuskriaudė. Antrą mergaitę. 
3G m. amžiaus. Wo©dlawn apy- 
Lnkėai. g nuimdami revolveriu 
keturi vyrai priverti įlipti į 
nešiną ir važinėdami p.> pieti
nę Chicag.4 dalį nuskriaudė 
pakartutinai. Tida ją išmetė 
ties 57 gatve ir \Voodlnwn. To
kie baisūs įvykiai Chicagos 
mieste privertė įstatymų leidė
jus pagriežtinti nuostatus prieš 
nusikalsiančius seksualinius iš
krypėlius.

Kiečiau griebs seksualinius 
nusikaltėlius

Illinois senatorius Korahak 
vienoje savo kalboje Chicagoj? 
pareiškė, kad seksualiniai nu- 
akaltėliai, atlikę bausmę kalė
jime, dažnai išeina dar bjau-1 
resni. Dabar išleistas naujas* 
įstatymas, kuriuo tokie r.usi-

i kalteliai galės būti laikomi ka- sirgimų polijo ilga. Šiemet ii 
Įėjime ar gydymo įstaigoj, kol viso Chicagoje susirgo 126 
bus matoma, kad jie j>asitaisę. žmones poliju ir trys iš jų mi- 
Ir išleidus 
statytų įstaigų ar asmenų prie-' 
žiūroje. Tik kai jie įrodys, joj 
gali nesudarydami pavojaus I 
gyventi bendruomenėje, jie bus 
visiškai paleisti.

— Tačiau šiurpu, — kalbėjo 
senatorius, — kad taip moLd 
tedaroma apsaugai nuo tokių 
nusikaltėlių atsiradimo. Tiktai 
priimti įstatymus, kuriais dau
giau žmonių bus sukišama j 
kalėjimą — to dar nepakanka.

Prašo annijg nepardavinėti 
stipraus alaus

Chicagos parkų distrikto va
dovybė. po to baisaus įvykio 
kai kareivis nužudė 17 metų 
mergaitę, kreipėsi į kariuome
nės štabą su prašymu, kad 
daugiau karių krautuvėje ne
bebūtų pardavinėjamas 3.2 
procentų stiprumo alus. Penk
tos armijos vadas gen. Gay 
pažadėjo šį klausimą išstudi
juoti.

Areštavo raudonųjų 
talkininką

Penktosios armijos vadovy
bė areštavo Edvardą Kirby, 24 
m. amžiaus, kurs, būdamas 
raudonųjų nelaisvėje Korėjoje, 
komunistams teikė žinias apie 
kitus amerikiečius belaisvius, 
sukliudė tris bandymus pabėj- 
ti ir sumušė kitą belaisvį^

Pabrangsta kirpimas
Nuo nips 1 d ChicngoR kir

pyklose, kurių čia yra 2,500, 
plaukų kirpimas pabrangsta 25 
centiis ir dabar kainuos šio
kiadieniais $1.75, o šeštadie
niais ir dienomis* prieš šven
tes — 52.

jie bus palikti nu- rč. Praeitais metais šiuo laiku 
poliju susirgusių buvo 154 ir 
penk*. iš jų mirę.

Išsikelia Wilson bendrovė
Wll*on skerdyklų preziden

tas James D. Cooney parciikė, 
kad jie uždarys savo skerdyk
las Chicagoje ir jas perkels ki
tur, o savo turimą žemės plotą.

flumuiiiiiinnnunnuunnuiniiiimuiii

LITHUANIAN RECIPES
Bariuko JUZE DAŪŽVARDIENŽ

oeptij rrynal UotovUkų T»l<1q gami
nimui analų kalboje. Ponia iMutvar- 
dl»n», kuri Šalnai pasakodavo ape 
llatuvUkua vaisias per Chlcasoe ra- 
dljo Ir telerialjoa Motin, rarlnko *a- 
flue Idnmlauelna llernvltki) vairia 

DtlAiaA.': |uoa K«I1»

Sugavo 4 jaunus 
banditus

FBI sugavo keturis jaunuo
lius. kurie norėjo apiplėšti 
Paul Brigante ir jo žmoną, sa
vininkus Salad Bowl Pizzeriz, 
3300 N. Mariem. Banditai tri-

URUGVAJUJ
— Vysk. V. Brigya, prelatai 

Ignar, Altiavičlu.*, Jonas Balko
nas, Romos Sv. Kazimiero ko
legijos rektorius, prel. Vladas

Čilės ktin. lomu' 
lankėsi Urugvajų-1

Plauši-
Citj. 

šių© mi tu utvyko ) Chi- 
praleisti atostogų. Apais- 
pis g minės 

So. Grcen St.

mojo rektorius, 
ir 15 min. vak. 
Margučio radiją. 
Rėmėjų draugija 
priėmimą šį sekmadienį < rug- 'lankyti daug draugų bei pažįz- 
pjūčio 21 d.) 4 vai. p. p. Sv.'tarnų, gyvenančių Chicagoje. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo pa- ir po savaitės laiko išvyksta 
rapijos salėje. 44 ir California atgal į savo nuolatinę gyvena- 
ave. }mą vi tą.

p?r|cug4
Kcr liūs, 

2a Ja ap-
svečiai pataikė i

į jį ss

Chicagoje.

Knrdau*kas 
j*-

Gaila, kad 
labai šaltą laikotarpį, nes čia sius
žiemos mėnesiai: birželis, Įli
pa ir rugpjūtis gana šaltoki.

Vysk. V. Brizgys buvo pri
imtas audiencijoj pas Urugva

jaus užsienių ministirj, pas

Rusijos vergų stovyklose.
Fotografai ir filmuotoje* 

gaudė įdomiausius ir svarbiau- 
momentua, kad Urugva

jaus lietuvių kolonijoje pasilik
tų nors paveiksluose šis pir
mutinis ir gal paskutinis toks 
svarbus istorinis svečių atsi
lankymas. ,, I

16 naujų susirgimų poliju 
fiio savaitgalio metu Chica

goje įregistruota 16 naujų su-

92.00
Utaakymua karta ra t>lnl*Bte aiuaklla:

l>tPitnHH«WIWimWWIW|!Wm|imn»nen

VISA . LIETUVIŠKA VISUOMENĖ SUSITIKS DIENRAŠČIO DRAUGO DIDELIAME

Metiniame Išvažiavime
Rugsėjo mėn. 5 tą dieną (Labor Dav) 1955 m. — gražiajame OAKS DAR^F, prie 119-tos ir Archer Aveime, Lemom, Illinois

Sį Šiais metais dienraščio DRAUGO metinis išvažiavimas įvyks dideliame ir 
mk gražiame Oaks darže. Pirmą kartą kai lietuviai susirinks šiame erdviame darže 

su milžiniškom patalpom.
įR Labai lengva nuvykti j ši naująjį daržą, jei esate buvę praeitame mūsų 
gį*i piknike. Šis naujas daržas randasi ant to pačio kelio, bet tik penkiom myliom 

toliau į vakarus, prie 119-tos gatvės ir Archer Avenue.
Šokiams gros JURGIS AKELIS su savo orkestru; veiks bufetai ir kiti pa- 

la marginimai. Bus linksma ir jdomi dienos programa, kuria visi, seni ir jauni, ga- 
O lės pasidžiaugti.

Dramos artistai, ALFAS BRINKĄ, JONAS KELEČIUS ir ALGIMANTAS DIKI- 
nis, vaidins “Patyrimai Sovietų ūkininkų Delegacijos Amerikoje",

Rezervuokite žiu metu Labor Day (Rugsėjo man. 5-ią dieną) dienraščio 
DRAUGO piknikui, kur visa liotuviika visuomene susitiks pasisvečiavimui ir 

GĖJAI
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