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Popos męlčse 
kinko bedieviškam 

komunizmui

b

KRAUJAGERIS YAGODA METUOS UTUItp i TMIPTAUTINĖIIHIM
PAKLIUS I TEISMĄ

Sakoma, jis nusikalto diktato
riui Stalinui

VYSKUPAI GINA M0-
Hwklas'■U-—
BERLYNAS, bai. 3. — Na-

GLOBOJA ISPANU
BvaikusM

500 SUSiniOKUSIŲJU ŠVENTOJO 
H TĖVO AUDIENCIJOJE I

"VVASHINGTON. — J. Val
stybių ir Kanadog pasaulinė 
spauda vedamaisiais straips- 

^niais didžiai palankiai atsilie
pė apie Šventojo Tėvo Pijaus 
XI išleistų eneiklikinį laiškų 
bedieviškojoi komunizmo reika
lu.

Spauda pareiškia, kad Jo 
Šventenybė šiuo dokumentu 
nuplėšė sovietui kaukę, su 
kuria jis turėjo pretenzijų sie
kti darbninkijai gerovės. To
liau pažymi, kad Popiežius ne 
vien pasmerkė bedieviškųjį ko 
munizmų, bet dar nurodė prie
monių, kaip su juo turi būti 
kovojama.

‘ ‘ Ypač j spūdingas ’ rašo 
Pbiladelphijos “Inųuirer”, 
‘‘yra būdas, kuriuo Pijus XI 
nutraukia komunizmui, kaukę 
pareikšdamas, kad komuniz
mas nėra darbininkui bičiulis, 
bet didžiausias priešas.

“Popiežius Pijus XI vaiz
džiai įrodo savo pasišventimų, 
naudai pigiai apmokamų visų 
vargšų darbininkų. Jis rūpi
nasi jų likimu, spaudžiamie
siems reiškia gilių užuojautų 
ir dažnai įspėja spaudėjus, 
kad jie susiprastų ir paliautų 
kėlę nekrikščioniškų pseudo e- 
konomikos doktrinų”.

New Yorko “American” ra
šo.: ‘

“Pasaulis dar pilnai nesu
prato, kas, ištikrųjų, yra ko
munizmas. Dabar patyrė apie 
tai iš Popiežiaus enciklikos, iš
leistos katalikams, tačiau ne 
jiems vieniems; krikščiomilns 
ir ne vien šienus, bet visiems 
tikintiesiems Dievų”.

Montrealio laikraštis ‘Star’ 
tarp kitko pareiškia:

“Popiežiaus enciklikinis lais 
yra nepaprastai įspūdin- 
dokumentas ir turi būti

MASKVA, bai. 4. — Dik
tatoriaus Stalino įsakymu pa
šalintas iš komisaro vietos 
garsus čekos viršininkas krau 
jageris H. G. Yagoda. Šį kar
tų Yagoda buvo paštų ir te
legrafų komisaru. Sakoma, 
susekta, kad jis “be jokio 
reikalo perdaug uoliai ėjo

sižymėjo baisiausiu kraujage- 
ringiunu.

cių autorit 
darinėja ir 
kas mokyki^

Prieš trejus metus jis pas žengdami
kirtas

polaipsniui už- 
tikina katalikiš- 

tuo būdu per-
Šv. Sostu pa-

ŽENEVA, bai. 3. — Čia turi 
vyriausiųjų būstinę tarptauti
nė unija gelbėti Ispanijos naš
laičius. Unija atnaujinta įsi
siūbavus Ispanijoje pilieti-

vidaus reikalų komi- i<iarytų konliordatų. Katalikų' niam karui ir radus, kad te 
ir jo kontrolei pavesta +nXian I- 4nli«i. ! nni nn&lniAin nlrAjAins L-nuL-nr-sąru ir jo

Popiežiui einant pro klū
pojančias jaunavedžių eiles, 
viena jaunamartė pakilo ir 
puolėsi prie Popiežiaus pa
bučiuoti žiedų.

Sargyba jų sulaikė nuo to 
žygio. Popiežius dar pilnai 
nepasvedkęs ir reikalingos 
nepaprasto saugumo.

VATIKANAS, bai. 4. — 
Šventasis Tėvas Popiežius 
Pijus XI vakar į audiencijų 
priėmė ir palaimimu 500 nau- 
javedžių.

Yra paprotys audiencijų 
laiku bučiuoti Popiežiaus žie
dų. Sargyba tačiau iš kalno 
įspėjo jaunavedžius šį kartų 
to nedaryti.

vyskupai tašiau ir toliau sten- nai našlaičių skaičius kaskart 
giasi kovoti prieš nacių Sėli-‘didėja ir nėra kas galėtų jais 
nių. Ir bus kovojama iki pas- rūpintis.

Šį organizacija rūpinasi ly
giai abiejų kariaujančių pusių 
vaikų likimu. Tūkstančiai naš
laičių ištraukta iš kovos apim
tų sričių.

Tautų Sųjunga 1924 metais 
patvirtino Unijos programų. 
Iki Ispanijos karo organizaci
ja, galima sakyti, buvo be vei
klos. Šiandien gi plačiai vei
kia.

Unijos globėjai yra ir žvmie

visa sovietų policija.
Prieš kelis mėnesius jis

paskirtas į žemesniųjų vietų 
— paštų ir telegrafų komi- 
sarijatų. Dabar ir šios po
zicijos neteko.

Kalbama, kad jis bus pat
rauktas į teismų.

savo pareigas.

Yagoda per dvylikų metų 
buvo čekos viršininku ir pa-

GEN. FRANCO ARMIJA 
APSUPA BILBAO

kutiniųjų.
Paskutinėmis dienom:s ka

talikų vadai paskleidė parapi
jose vyskupų bendrų ganyto
jiškų laiškų, kuriuo tėvams iš 
aiškinama, kad nacių autorite
tai, uždarinėdami katalikiškas 

; mokyklas, varžo katalikams 
! laisvę ir teises, kas yra griež
tai priešinga konkordatui.
I “Kam vaikai priklauso!” 
klausia vyskupai laiške. Ir at-

Madrido radikalai praneša apie sako: “Pim^ausia Dievui, an

savo “laimėj i mus” tra> ’>ums’ tėvams; trečia,
jei vaikai katalikai — Katali- 

MADRIDAS, bai. 4. — Bažnyčiai. Šių tiesų nie-
Kaip paprastai, radikalų va- nepįj wjni!yti.

“Vadas (Hitleris) ir reicho 
vyriausybė pripažino Bažny
čios įtakos naudingumų švie
time ir žaidėjo palaikyti esa
mas ir kurtL.fiaujas tikybines

SALAMANCA, Ispanija, 
bai. 4. — Nacionalistų armi
ja, generolo E. Molą vado
vaujama, apsupa ir nuolat 
smarkiau žnybia BiLbao, bas
kų radikalų ginaimų miestų.

Nacionalistai yra jau tik 
už keliolikos mylių nuo mies-

dai praneša apie savo “lai
mėjimus” kituose frontuose. 
Jie džiūgauja, kad pietvaka
riniam fronte “pliekia” na
cionalistus. Girdi, apie 10,- 
000 nacionalistų, kurių dau-

to. Radikalai išmušami .gumaF itab^JMMulouaaztėb-ap
kasų ir atsimeta į miesto 
ribas.

Bilbao radikalų vadai mies
tų ginti pašaukė visus vyrus. 
Kelinta savaitė radikalai ne
turi duonos; turi vos mažų 
kiekį kitokio maisto.

Nacionalistams svarbu pa
imti Bilbao. Gausinga armi
ja būtų pasiųsta f kitus fron
tus.

siausti ir sunaikinti.
Anot radikalų, nacionalis

tai atsimesdami naikina ke
lių tiltus ir padega miškus, 
kad tuo būdu sulaikyti “nar
siųjų” milicininkų žygiavi
mų.

Be to, radikalai skleidžia 
propagandų apie nerimų na
cionalistų valdomose srityse, 
o ypač Marokoje.

įjųfiShtų" labai 
nenaudinga, mįsų vokiškai 
valstybei uždaryti katalikiš
kas 'mokyklas. Priešingai, šių 
mokyklų išlaikymas yra patri- 
jotinė pareiga.

“Neteisybė, kad Katalikų 
Bažnyčia siektų skaldyti vals
tybės vienybę. Teisybė yra ta,

ji katalikai. Jų tarpe yra kar
dinolas Schulte ir kardinolas 
Maglione, taip pat Westmins- 
terio arkivyskupas Hinsley. 
Unijos prezidentas yra dr. 
Chr. L. Lange iš Norvegijos. 
Generalinis sekretorius W. A. 
McKenzie iš Škotijos, žymu
sis katalikas.

STKIKININKŲ RIAUŠĖS; 
GUBERNATORIUS PALEI

DO KALINIUS
ALBERT LEA, Minn., bai. 

3. — Sustreikavo keli šimtai 
darbininkų American Gas Ma 
eiline kompanijos fabrike, 

kad katalikiškose mokyklose į Streikininkai priklauso unijai 
vaikų širdis įdiegiama broliš- Independent Union of All Wor

IŠ DARBO LAUKO
WASHINGTON, bai. 4. — dėjimo” streikų subsidijo-

Senate svarstoma rezoliucija 
smerkti “sėdėjimo” streikus.
Senatorių dauguma pasisako 
už rezoliucijų. Prez. Roose
veltas yra priešingas rezoliu
cijai. Jis žada greitu laiku 
įteikti kongresui bilių, ku
riuo turi būti pramonės© nūs- AViASHINGTON, bai. 4.— 
tatyta darbo valandos ir at- Rytoj numatomas vyriausiojo

muose General Motor fabri
kuose, FLint, Mich. Hudson 
Motor kompanija siūlo savo 
11,000 darbininkų didelį at
lyginimų ir atsisako pripa
žinti bet kokių unijų.

lyginimas.

KANSAS CITY, kan., bol. 
4. — Užsibaigė trumpas “sėT 
dėjimo” streikas Fordo auto
mobilių fabrike.

teismo sprendimas Wagnerįo 
darbo įstatymo teisėtumo 
klausimu.

AKRON, O., bai. 4. — Sco
tt parduotuvėje sustreikavo 
pardavėjos. Keliolika mergai- 

CHICAGO, bai. 4. — Taxi- čių pasisakė prieš stpeik^ » 
cab šoferių uauj&i suorgajjj^ pųrilikoK^ parduotuvėje sitei-
zuota unija susiriša su Ame
rikos Dfarbo federacija.

kininkėms išėjus pikietaotl.

“MAŽOSIOS SANTAR
VĖS” SOLIDARUMAS
BELGRADAS, bai. 3. — 

“Mažosios santarvės” — Ju
goslavuos, Čekoslovakijos ir 
Rumunijos — užsienių reikalų 
ministeriai čia .uždarė savo 

plačiai skaitomas ne tik kata- konferencijų ir paskelliė ofici- 
likų, bet ir protestantų ben- a]^ komunikatų.
druomenėse. Popiežius ne vien 
smerkia komunizmų, bet, dar 
svarbiau, nurodo mums, kaip 
turėtumėm prieš komunizmų 
kovoti. Jo Šventenybė pažymi, 
kad komunietų vadai žaidžia 
su darbininkų jautrumu, žadė
dami panaikinti neginčijamus 
jų išnaudojimus. Tad ragina 
krikčionis , darbdavius pripa
žinti darbininkams priklauso
mas teises, o tuo būdu komu
nizmui bus užduotas smūgis. 
Tai geriausia priemonė prieš 
raudonosios bangos pavojų”.

Ottawa (Kanada). “Citi
zen” rašo.*

“Jo Šventenybė Popiežius 
ir vėl pasiūlė civilizuotų ben
druomenių žmonėms savo iš
mintingų nurodymų, kaip nu
sikratyti komunizmu. Negali 
būti geresnės priemonės prieš 
komunizmo per ši amų griovimo

Pažymima, kad. visos trys 
valstybės ir toliau lieka vienos 
kitoms ištikimos, kad jos y- 
ra patenkintos Jugoslavijos 
padaryta draugingumo sutar
timi su Italija ir Bulgarija, ir 
kad toliau laikosi Balkanų 
valstybių su Turkija sų ryšio. 
Tačiau atsisako jungtis į poli
tinės ideologijos blokų.

Šį blokų siūlė valstybėms 
Hitleris prieš komunizmų.

NEW YORK, bai. 4. —
Pieno kompanijos tarpusaviai 
kovoja. Kai kuriose miesto 
dalyse pienas parduodamas 
po 3 centus už kvortų.

laikymasis socialio teisingumo 
kelio. Todėl visi darbdaviai tu 
ri pasiskirti šį kelių ir juo 
drųsiai žygiuoti. Tuokart ko
munizmui nebus progos dnrbi-

revoliucijų, kaip kad tvirtas! ninkus apgaudinėti”,

ŪKININKAI DŽIAUGIASI 
PAKEITI SĖKLAS

BIRŽAI?— Daugelis Biržų 
apylinkės ūkininkų, ūkiškos 
spaudos paraginti, pakeitė sa
vo sėklų — kontroliuota sėkla. 
Daugelis minėtų ūkininkų ap
skaičiuoja, kad iš pakeistos sė
klos gaunamas 50 nuoš. dides
nis derlius, kaip kad yra gau
namas iš savo sėklos. Visi 
džiaugiasi, paklausę gerų pata 
rimų.

Vivian Johnson, 16 m., vos 
išgelbėta iš tvenkinio Garfie- 
1d parke.

ka meilė, kas yra geriausias 
užtikrinimas bendruomenės 
ramybei.

“Taip pat neteisinga, kad 
Katalikų Bažnyčia keltų luo
minę kovų. Nepasiduokite 
skleidžiamiems šūkiams, bet 
tvirtai laikykitės banžnytinio 
švietimo malonės”.

1 ŽUVO nt 1 SUŽEISTAS

Illinois universiteto du stu
dentai pasidirbdino bombų iš 
kokios tai sprogstamosios 
medžiagos ir norėjo išbandy
ti sprogimų. Bomba prieš lai
kų susprogo. Vienas studen
tas žuvo, kitas sužeistas.

San Francisco ginti. Civiliai San Franci sea kontrakte
riai turėjo sukonstruktuoti specialų sunkvežimį ir išbandyti 
kelio stiprumą, kad nugabenus į vietų šių 70 pėdų ilgio 16 
colinę patrankų, sveriančių 151 tonų. Patranka pastatyta 
San Francisco miestui ginti nuo priešo.

kers. Kompanija gavo iš teis
mo “injunetion” prieš strei
kuojančius darbininkus, kad 
jie nestatytų kliūčių kompani
jai vesti darbus su nepriklau
sančiais unijai darbininkais.

Streikininkai nepaisė “in
junetion” ir šerifas areštavo 
keletu darbininkų. Paskiau pa- 
šerifai piuolė minėtos unijos 
streikininkų susirinkamų ir po 
susikirtimo suimta dar dau
giau darbininkų. Iš viso 54 už
daryta čia į apskrities kalėji
mų, o fabrike atnaujinti dar
bai. . 1 ! v

Neužilgo iŠ artimų mieste
lių suplūdo šimtai darbininkų 
gelbėti vietos streikininkams. 
Užpuolė fabrikų, ten dirban
čius darbininkus ir pašerifus 
ir sunaikino dalį mašinerijų.

IŠ ten riaušininkai pasuko į 
kalėjimų. Tuo laiku buvo atvy 
kęs gubernatorius E. A. Ben- 
son. Kad išvengti kraujo pra
liejimo, gubernatoriaus įsaky
mu paleisti visi įkalintieji. 
R'aušininkai nurimo.

Vėliau pranešta, kad guber
natoriui tarpininkaujant, grą
žinta taika. Darbininkai grįš 
į darbų.

LANSING, Mich., bai. f— 
Gubernatorius Murphy pra
neša, kad rasi, šiandien Chrys 
lerio korporacija susitaikins 
su United Automobile Wor- 
kers unija.

DETROIT, Mich., bai. 4.— 
Darbininkai nutraukia “sė-

AVILMINGTON, Del., bai. 
4. — Visam mieste streikuoja 
trokų vežėjai.

STREIKININKAI NUBAUS
TI PABAUDOMIS

ANDERSON, Ind., bai. 3. 
— Alladin Industries, Ine., 
Alexandria fabrike darbinin
kai sukėlė “sėdėjimo” streikų 
ir paneigė “injunetion”. Dar
bininkai priklauso United Au
tomobile AVorkerg of America 
unijai.

Nutraukus streikų kompani
ja kreipės į teismų su civiliniu 
ieškiniu Iš streikininkų, reika
laudama 100,000 dol. atlygini
mo.

Teismas pripažino jai 9,850 
dol. ir išeikvojimų tos sumos 
iš darbininkų suspendavo su 
sąlyga, jei darbininkai toliau 
neperžengs teismo ‘ ‘ injune
tion”.

PASIGAILĖJO BANKO 
PLĖŠIKŲ

ALBERT LEA, Minn., bai. 
4. — Po įvykusių riaušių dar
bininkai susitaikė su Ameri
can Gas Machine kampani
ja gubernatoriui tarpininkau
jant.

REIKALAUJA GERINTI 
TRANSPORTACIJĄ

Ispanijos radikalų žiniomis, 
ten nėra nacionalistų, tik i- 
talai.

EVANSVILLE, Ind., bai. 
4. — Penki plėšikai įsilaužė 
į Haubstadt State bankų. Jie 
nieko nepešė, nes panaktinis 
pasisuko. Pabėgo.

Panaktinis sakosi jis galė
jo nušauti nors vienų, bet pa 
sigailėjo.

State gatvės (miesto įmo
nių centre) prekybininkai iš
kėlė reikalavimų būtinai ge
rinti miesto transportacijų 
gatvekariais ir viršutiniais 
geležinkeliais, kas ilgus me
tus vilkinama ir nieko nevei
kiama.

Reikalauja kai kurioms 
miesto dalims grųžinti pen
kių centų gatvėkarių patar
navimų. Gerinti centrui ka
nalizacijų, kuri jau 80 metų 
sena. Praplatinti State gat
vę ir parūpinti atitinkamas 
vietas pastatyti automobi
lius.

I

Užvalgius kokio tai mais
to susirgo Victory Memorial 
ligoninės, AVaukegane, perso
nalas — 24 slaugės ir patar
nautojai.

ORAS
CHICAGO SRITTS. — ftij 

i ndien debesuota, vidutinė te
mperatūra.

Saulė teka 5:26, liedžiasi 
6:19. , J
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Kalbant Apie Ateitį

Vienas “Garso” bendradarbis, apsvars
tęs mūsų tautinius reikalus Amerikoje, daro 
tokiu išvadų, su kuria reikia sutikti. Jis 
rašo:

“Kaip iki šiol, taip ir ateity, išeivių 
tautines gyvybės palaikymas daugiausia remsis jų pačių susipratimu ir pastangomis. 
Metropolija čia dnug galės padėti ir paremti 
įvairiais būdais, o daugiausia savo nuolati
ne ir tikra materijaline ir dvasine pažanga. 
Kada Amerikos lietuviai, ypač. jaunesnės 
kaitos žmonės, atlankę savo senųjų tėvynę 
parsiveš kuo geriausius, kuo maloniausius 
įspūdžius, tas tikrai labai daug prisidės 
lietuvystės gaivinimui ir Lietuvos meilės pa
laikymui.

Kaip jau aukščiau pasakyta mūsų tau
tinę gyvybę ir toliau gaivins ir palaikys 
mūsų sukurtos religinės - tautines institu- 
dtjOs, mūsų laikraščiai, mūsų organizacijos 
ir draugijos.

Čia pirmoj vietoj kreipiame dėmesį į 
L. R. K. Susivienymų Amerikoj. Pereitų ru
denį, būtent, lapkričio 22-rų dienų L. R. K. 
N. A. sulaukė 50 metij gyvavimo ir veikimo 
jubiliejaus. Tų jubiliejų minėjo Sustvieny- 
mo centras, apskritys ir kuopos. Kitos aps
kritys ir kuopos dar tik prisirengia tų ju- 

. biliejų minėti. ,
Čia ne.nanau apibudinti, kiek Susi vie

numas per tuos 50 metų nuveikė, nes laik
raščio straipsny nėra galimybės visa tai iš
aiškinti. Visa tai nuosekliai^ ir smulkmeniš
kai bus išaiškinta “Susivienyino Istorijoj” 
parašytoj organizacijos garbės nario kariau
ninko prof. F. Kemėšio. Ta knyga taip grei
tai pasirodys iš spaudos, kaip greitai susi
darys reikalingas fondus jos išleidimui, čia 
noriu paraginti kiekvienų lietuvį tų knygų 
užsiprenumeruoti, nes tai yra svarbus tur
tas. Ta knyga atvaizduoja netiktai Susivie- 
nymo praeitį ir dabartį, liet ir pirmuosius 
ateivius, jų vargus, kovas už būvį, organi
zavimosi pradžių, pirmųjų parapijų steigi
mų, bažnyčių statymų, pirmuosius laikraš
čius, profesionalus, biznierius ir t. p. Iš tos 
knygos kiekvienas pamatys, kų nuveikė mū
sų pionieriai daugumoje atvykę iš kaimų 
nuo arklo ir akėčių, daugumoj bemoksliai. 
Pradžioj vieno kito inteligento vadovauja
mi, jie sukūrė didelius dalykus, dėl to, kad 
jie tūrėjo gerus noras, didelius pasi ryž i- 
tnūs apginti ir išlaikyti savo tautystę ir vi- 
tfthig galiniais būdais padėti savo senai tė
vynei, kurių tais laikais trempė maskoliai.

“Iš praeities savo sūnūs te stiprybę se
mia” — sako mūsų tautos bitinas. Iš tik
rųjų, jeigu dabartiniu laiku ir ateityje gy
vuotų tokia dvasia, toks pasiryžimas, toks 
pasiaukojimas savo tautos ir tėvynės reikalams, tai nebūtų klausimo apie išeivijos iš* 
tautėjimų ir sunykimų svetimtaučių jūroj. 
Mūsų pionieriai, pradžioj negausingais bū
reliais išsisklaidę po milžiniškos Jungtinių 
Amerikos Valstybių plotus nensiminė, ne
sirengė mirti tautiška mirtimi, bet kuo vei
kiausia ėmėsi organizuotis į draugijas. Kai 
atsirado kelios draugijos, kilo sumanymas 
jas visas suvienyti į vienų organizacijų ir

. tokiu būdu gimė mūsų Susivienynias.
Taigi rankų nėra ko nuleisti, tik rei- 

kia erganiznotis ir veikti.
Stipriausia ir pastoviausia Amerikos lie

tuvių organizacija yra LRKSA Jis rūpinasi 
netik tautiniais - religiniais, kultūriniais 
mūsų tautos reikalais, bet rūpinasi savo na
rių ir jų šeimynų šelpimu ligų, sužeidimų ir 
mirlnų nelaimėse”.

žmonės, bet ypač jaunieji, turi stiprų palin
kimų imituoti tai, kas aplinkui dedasi. Kris
tus, įspėdamas tuos, kurie piktina, turėjo 
galvoj taip pat tų žmogaus likimų pamėg
džioti. Jis skelbė, kad pasaulyje papiktini
mų visuomet bos, nes žmonija elgiasi pagal 
tų sekimo įstatymų, kabiausiai paskatina 
sekti pavyzdžiais paprastai tie žmonės ar 
įvykiai, kurie sugeba entuzijasmų sužadin
ti. Kad kino turi tokių galių, netenka abe
joti. “Joks išradimas jaunime nesukelia tiek 
entuzijazmo kaip kino, kuris patiekia akiai 
aibes vaizdų ir ausiai gyvų žodžių ir dargi 
tokiu būdu, kad sudaro tikriausių gyvenimo 
iliuzijų”. Jei kino, kaip dainai atsitinka, 
yra tik biznieęių ir atsakingumo nejaučian
čių žmonių įrankis, aišku, jis turi tapti lin
kusiam visa pamėgdžioti jaunimui papikti
nimu. Ypač dėl to, kad kino, kaip rodo pa
tyrimas, daugumui lankytojų sudaro pavojų 
netekti individualybės. Garsinių judamųjų 
paveikslų jis yra pratinamas kartu su kino 
lankytojų mase galvoti, džiūgauti, kartu ir 
veikti. Atsparumo jėga, kuria vienas ar ki
tas dar priešinasi masės įtakai, pagalinu 
taip susilpnėja, kad tampa visai neveikli. Iš 
čia aiškėja, kodėl, pav., gangsterių filmos 
jauniesiems daro tokį gilų įspūdį. Gangste-

mano balanos
Morires

RUSŲ KARIUOMBNCS MANEVRĄ!

fcv. Boaco darbai ir gyve
nimas daug kuo ir utiunis gal 
būt prieinamas. Genia maža
me Italijos kaimelyje Pied- 
inont. Iš tėvų tikrai skurd
žių. Ne tai, kad apie kokį

uiaršon nužeria. Kol galuti
nai jo nei ženklo nepaliekti.

Pirm pasaulinio karo Ru
sijos kariuomenė, kaip ir ki
tų Europos valstybių, dary
davo manevrus. Tada Lietu
va rusams buvo manevrų te
ritorija. Rusijos valdovams

Apie šimtas metų tam, kai širdies neskaudėjo mindžio-
tūlasai Jotim McAdam ško
tas pradėjo galvoti apie ak-

jaut apsėtus svetinius laukus. 
Manevrai dažnai prasidėda-

ten mokslų, bet rtei apie hie- meninį kelių. Jam rodės, kad vo Lietuvon sostinėje, Vil-
nkiausį kūno apdarų nei kal
bos būti negalėjo. Galima sa
kyti, oru mito, o vėjais pri
sidengė. Betgi, paprastai, to
kie žmonės esti pakantrūs ir 
sveikatoje tvirti. Bosco tų 
visų gėrybių turėjot net ir su 
kaupu. Kų nutvėręs, parme
tė; plačiausių griovį peršo 
ko; į aukščiausį medį insluo- 
gė; bėgiojo it kiškis; nardė

tenka į aukštesnį mokslų. Ga
lutinai įsišvenčia į kunigus, 

riai atrodo jiems lyg karžygiai, kurie kine Jau kunigu būdamas, o ir tai
mus stebina ir kurių vaikišku žaidimu pra
dedama sekti. Išvada suprantama: saugoti 
priaugantį jaunimų nuo tokio kino, kuris 
jų linkimų imituoti gali palenkti pavojin- 
gon pusėn.

visų neapkenčiamas akmuo, | niuje. Iš Vilniaus apylinkių 
tinkamai priruoštas ir stro- rusų kariuomenė žygiuodavo 
piai paklotas, galėtų sudary- į pietvakarius per Lietuvos 
ti tinkamiausi kelių. Tokiuo žemę. Eidavo pėstininkų pul
keliu kai štanga būtų galima 
nutiesti ne tik miestų gat
ves, bet ir tolimiausius kal
nus, pelkes ir pašlaites. Pra
džia, suprantama, buvo sun
ki. Mažai kas tokio kelio lau

kai. Jodavo gvardijos, kava
lerijos, dragūnų ir kazokų 
brigadom. Artilerija arkliais 
veždavo sunkias kanuoles. 
Tuomet rusams nereikėdavo 
gauti leidimo iš pavergtos

it žuvis. Visai netikėtai pa- stų ir kai kada visai neiš
brendamų klampynių. Tai vie 
nok jisai nenusiminė, o tik 
toliau savo sumanymų stū-

kė. Daugeliui užteko papra-į Lietuvos. Jie patys buvo vai 
dovai nuvarginto krašto.

Raitieji patruliai bei žval
gybos grupės jodavo toli pi-

Vėl Apie Žmonijos Mažėjimą
Italijos fašistinė vyriausybė daugiau rū

pinasi, kad gimimų skaičius nemažėtų, negu 
bet kuri kita vyriausybė. Mussolini veržėsi 
į Etiopijų dėl to, kad italams esu perankšta 
namie. Dabar pasirodė, kad Italijoj gimimų 
skaičius visgi mažėja. Dėl to esu susirūpinę 
fašistų vadai ir tyrinėsią to priežrištis.

Dr. F. MčGuckin, Anglijos žinovas žmo
nijos mažėj/mo klausbnu, pareiškė, kad po 
100 metų Anglijoj teliksių penlft milijonai 
žmonių, jei dalykai tuo tarpti ttepagėrės. 
Dabar Anglijoj yra 44,500,000 gyventojų.

Kodėl taip dedasi, kad giminių skaičius 
mažėja! Vieni sako, kavl to priežastys esan
čios ekonominės. Jei žmogui nėra užtikrin- ! 
to rytojaus, tai kaip jis gali galvoti apie 
didelę šeimynų? Dr. McGuckin nurodo, vie
nok, kad ekonominiai klausimai nenulemia 
gundymų skaičiaus. Pasaulis nėra per tiiš- 
tai apgyventas. Ekonominis žmonių pageri
nimas nedaug prisidėtų prie klausimo išri
šimo. Šiais laikais normaliam šeimyniniam 
gyvenjmui trukdo noras turėti gyvenimų be 
rūpesčių, be pareigų, be atsakomybės. Iš 
kitos pusės žmcneins rūpi karjeros, geri 
laikai, lengvesni divorsai. Vaikai čia tokio 
gyvenimo eigų trukdytų. Todėl kad daly
kus pakreipus pageidaujamon pusėn, sako 
Dr. McGuckin, reikia žmonių mintis, jų no
rus ir troškimus pakreipti norimon pusėn.

mė. Ačiū jo ištvermei, šian
dien akmens vieškeliu jau 
galima veik visų pasaulį ap
važiuoti. Dėkinga žmonija jo 
išgalvotų kelių ‘ ‘ mcadam 
road” dabar vadina.

sėkmadienių pavakariais su
traukdavo čielas minias ne
kaltais ir gražiais savo špo
sais. Ilgainiui, matyt, Apvai- 
zvlos ranka pataria jam ge 
ros sveikatos galimybes arti
mo meilei ir Jo garbei pa- į
versti. Taip ir būna. Pakry-( L’pė Rhone-Rainas, kų pla u 
psta vien tik jaunimo labui. I kia Prancūzijos ir Vokieti- 
Bet kadangi ypač išmatos ir d08 ^arPe» gana smal ki. Ypač
trapesnio pobūdžio vaikėzai 
daugiausiai prie jo žėrėsi, 
tat į juos ir atsikreipia. Su
sigraibęs tokių liūlių apie 
dvidešimt, pradeda pirmų sa
vo išlnėginimų. Tik tiek ir 
reikė! Už keliolikos metų, jų

KnygynuKfatsimas

B»|«iHjos lietuvių laikraštis gvildena 
knygyno klausimų. Jis rašo: “Knygynas šių 
dienų žmogui taip pat yra reikalingas kaip 
laikraštis, pirtis, elektros šviesa ir mašina. 
Kiekviena žmonių bendruomenė savo kul
tūringumų pažymi knygyno įsitaisymu. Ne
rasime mes šioje ar kitose šalyse bent kiek 
skaitlingesnių ateivių bendruomenių, kurios 
neturėtų savo knygyno”.

Teisingai pasakyta. Deja, tenka pažymė
li, kad pas mus čia, Šiaurės Amerikoj, ne
daug tėra lietuviškų knygynų. Seniau Vy
čių kuopos ir kai kurios kitas draugijos 
knygynus įsisteigdavo. Dabar tai išeina iš 
mados. Tikrai gaila. Reiktų ir pas mus iš- 
naujo imti judinti knygynų steigimo klau
simų.

rmiau ateinančios kariuome
nės. Žvalgai turėdavo suras
ti priešo pozicijas. Žvalgybos 
būriai dažniausia sustodavo 
kaimuose, kartais savaitei ar-

keliu, ir jį reikėdavo pave
žėt. Pėstininkas, užlipęs ant 
prikrauto vežimo, užkeikdavo 
tik begyvų arklį ir jo savi
ninkų. Suprantama, kaimietis 
nesiginčys bu kariuomene. 
Ginkluoti kareiviai buvo ir 
yra visuomet tvirtesni už ūki
ninkų.

“Ateina maskoliai”, saky
davo kaimiečiai. Ateidavo to
ji nelaukiama caro armija. 
Atžingsniuod&vo sudulkėję 
pėstininkų pulkai. Atjodavo 
gvardijos, kavalerijos, dragū
nų ir kazokų brigados. Veš- 
davos daug kanuolių. Lietu
vos vieškeliai buvo siauri. 
Tegul būtų ir platūs, karei
vis nevisuouiet maršuoja ker 
liu, kad ir manevrų laikais.“ 
Jis daro reikalingų praktikų, 
kad karo metu galėtų priešų 
netikėtai sutikt ir nugalėt. 
Negana dar to, nei vienas ka
reivis nepageidauja žygiuoti 
dulkėtu keliu. Visur, kur tik 
kelias nebuvo tiesus, pėstini
nkai ėjo, raiteliai jojo, art.ile-

ba ir ilgesniam laikui. Kari- rija važiavo tiesiai per kai-

Kiltai ir Jaunimas

“Osservatore Romano’’ duoda Aire Ir 
Dax vyskupo, Msgr. Matliieu, straipsnį apie 
Teino (filmų) ir jaunimų. C’la patiekimuos 
kai kuriob įdomesnės straipsnio vietos: Visi

prie dabartinio miesto Avig- 
non net ir visai pašėlusiai 
krinta. Žiloje senovėje, kuo
met tik valtimis žmonės irs
tėsi, čia labai dažnai valtis 
apsiversdavo, o žmonės pri- 
gerdavo. Šv. Bernardas neka

ninkai įsikraustydavo į kai
miečio samanotas bakūžes. 
Kareiviai sulesdavo į kluo
nus. Kareivių arkliams naktį 
ir kiemas buvo užtektinai ge
ra vieta, bet karininko ark 
lio nepririši kieme prie tvo
ros. Jam reikia tvarto, kur 
yra kaimiečio gyvuliai. Rei 
kėjo kaimiečių gyvulius iš
varyti iš tvartų. Karininko 
žirgas turi visuomet būti šva
rus, nuvargęs turi atsigulti 
ir tinkamai pasilsėti. Tvartuo 
se gi jau nėra taip švara. Ka

skaičius ja,u buvo iššokęs į skenduolių reginiu suju- 
šimtų tūkstančius. Gi šian- bintas, sumano nutiesti tiltų 
dien veik kiekviename kraš- *r taip keleiviams persikėlių 
te pasaulyje joMačbas toliau P®r palengvinti. reiviai, atlikdami savo parei

gas, tvartuose pripildavo gra
žaus balto smėlio. Į tvartus 
suvesdavo ūsotų karininkų 
arklius. Arkliai ir tvartuose 
negali būti sotiis pogrftužę 
tvoros arba tvarto sienos. 
Jiems reikia pašaro. Karei-

varomas. Tėvai • Saleziečiai1 Tų *r Pa^aro- jwn mirus, dė-
jau ir Lietuvoj tokių įstaigų 
įsteigę turi. Jųjų siekis, su
prantama, ne tiek geras ir 
pažangius vaikėzus, kiek ma
žai kam ar ir visai netiku
sius į naudingus vyrus išau 
gintų Sakau, vyras, nors, gal, 
geriau būtų galima juos dar
bininkais užvardinti. Kadan
gi jie daugiausiai tik rankų 
darbo esti mokomi. Ir patu
kui, reiškia, rankų darbo vai
siais ir minta O tokių auk
lėtinių šv. Bosco pradėtose 
patalpose, po visų pasaulį iš
mėtytose, jau gal būt arti 
milijono.

Garsūs Egipto piraanidai, 
apart kitų dalykų, ir paties 
žmogaus gyvenimų gerokai 
atvaizduoja. Piramidas panė
ši šiaudų kūliui. Iš apačios 
piritus, o paskui ptunažėli 
stiebiasi į gana smailių vir

kihgi žmonės jo kūnų pri
glaudžia mažoj koplytėlėj čia 
pat prie tilto tam tyčia pri
ruoštoj. Ir, suprantama, lai
ko jų aukščiaūsioj pagarboj. 
Po penkių šimtų metų, jau
gerokai šv. Bernardo apgriu- viai, užėmę ūkininkų kluonus 
vusį tiltų betaisant, žingeidūs I ir matydami kaimiečio šienų,
darbininkai užsimanė šv. Be
rnardo karstų atvožti ir jo 
palaikus aipžiūrėti. Ir kaip 
nustebo, kad po penkių šim
tų metų 'laiko, — akmenims 
sudūlėjus ir plienui fcutru- 
pus, šv. Bernardo kūnas il
sisi tai it rodos vakar ten 
padėtas!

John McConnick, airių te
noras, vienų kart Bostone ga
tve eidamas, susitinka Hėn- 
ričo Garaso, ne tik italų, bet 
ir viso pasaulio numylėtų te
norą. “Na ir kaip sveikas 
pasaulio tenoras! ’ ’ šypsoda-

neleisdavo savo ir komandie- 
rių arkliams alkia kęsti. Už 
savaitės, arba dešimts dienų 
laiko, patruliai bed žvalgai 
išjodavo įsivaizduojamo fro
nto link, apleisdavo lietuvių 
kaimų.

Kaimų gyventojai žinojo, 
kad neužilgo ir jie bus įttfcu- 
kti į rusų manevrus. Amuni
cijos sandėliai ir karininkų 
bagažai reikėjo vežti kaimie
čiams savo arkliais. Kartais 
ir kareivis labai pavargdavo 
eidamas laukais ir dulkėtu

raiečių apsėtus laukus. Kada 
kariuomenė praeidavo, netur
tingo žmogelio arimai ir ap
sėti laukai pasilikdavo lyg 
plentas, o kai kur buvo išarti 
kanuolių ratais. Javai būda
vo sumušti į žemę.

Kariuomenė sustodavo, pri
ėjus arti lietuvių kaimų. Tuo
met subaubdavo kanuoles, pa
sirodydavo parako dūmų ve- 
spetai, nuskambėdavo šautu
vų traškėjilnas, sudundėdavo 
žemė, subarškėdavo kaimuo
se pirkių langai. Kaimiečių 
širdyse palikdavo neišdildo
mų bauginimo įspūdį.

Praėjus manevrams kaimie 
čiai eidavo apžiūrėti savo a- 
riamų ir apsėtų laukų. Pake
liais viskas sunaikinta, iš
mindžiota. Pasodintus jaunus 
berželius rasdavo be viršū
nių. Raitieji kareiviai juos 
kardais nukirsdavo. Tikras 
būdavo karo laukų vaizdas.

Praėjus manevrams, pieme
nėliai ieškodavo suvinyrų. 
Rasdavo tuščių ir pilnų šo
vinių. Kartais arti kelio mi
škely rasdavo ir mirusį rusų 
kareivį.

Tai toks buvo lietuvių li
kimas savo gimtame krašte. 
Šiandien rusų kariuomenė 
jau nemahevruoja Lietuvoj 
Tad, ačiū Diėvui ir mūsų 
vynės narsiems ir garbingiem 
ms sūnams.

Adv. N. Vahuina

šūnę. Reiškia, kai žiūri nr mesis užklausia McCormack.
prieini prie piramidė ir ap
žiūrinėj! nuo žemės, negali 
atsistebėti jo tvirtumu. Ro
dos, kad jis ir pačius unitus

“Taip, kaip ir airių basas”, 
atšovė Caruso. Vadinasi, ant 
kiek Carasų McCormackas iš
aukštino, ant Cnrusas prieš

Iš Tėvų Krašto
ass

Sėdėjimo streikai yra naujanybė. Todėl 
aišku, kad vienodos nuomonės šiuo laiku tuo 
klausiniu būti negali. Vieni sako, kad sė
dėjimo streikai yra legalūs ir leistini, kiti 
sako, kad tokie streikai neleistini.

Mums katalikams svarbu ir įdomu ži
noti, kų tame klausime pasako dvasiškija. 
Taigi Seattle diecezijos vyskupas Gerald 
Shaugnessy pareiškė, kad sėdėjimo streikai 
yra leistini, jei streikuojantieji darbininkai 
yra kontroliuojami, jei nuosavybė nėra ga
dinama ir jei daromos pastangos susiderėti 
ir susitaikinti. .

Kai kmn toks vyskupo pareiškimas pa
sirodys nepatinkamu.

sutvėrė. Betgi, juo aukščiau Į MčCormackų nusižemino. Nu- 
ir dažniau kilnoji smakrų 
virtų, tno greičiau ir aiškiau 
pradedi įsivaiaduoti ir jo Že
miškų silpnybę. Ant kiek nuo 
žemės baltus ir galingos, ant; 
tiek prie viršūnės smailus iri
silpnas. Taip ir Staugus. Kol j Kad ir su šluota, bile va 

jaunas, stovi it piramidas ****

Sukultūrinta 7,569 ha. Lietuvoje žalieji pio- 

Pievą ir Ganyklą

1 sižeminiinas, kai gėlė: visur
gardžiai kvepia.
airr-TTTr-ira-.n r
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Surinko BCgitas

Žaliųjų plotų kultūrinimo 
klausimas Lietuvoje visados 
bus gyvybiniu reikalu. Lietu
vos žemės ūkio kėlimo dar

iai — pievos, ganyklas ir 
durpynai — užima 1,276,030 
ha. Tame skaičiuje yra pievų 
696,130, ganyklų — 443,99!) 
ha ir pelkių - durpynų — 
135,910 ha.

Turint galvoje, kad aria-bas pareina ne vien nuo arti
mųjų plotų, bet taip pat nuo i ma žemė sudaro daugiau kaip 
sukultūrinimo tų plotų, ku-I du trečdaliu visos naudoja-

Ne vteh įmonė*, bet ir pht
sai laikas apie jį it kokį die
vaitį sukinėja ir laimės lin
guoja. Prasenusj, it vajos pa
geltųjų ir nuvytusį lapų, vis 
kųotoliausiai gyvenimo uiUO-

Geres piemuo, geras ber- 
nas; geras bernas gaspado- 
rius.

Vilkas senyn, vilko dantys 
aštryn.

Neuisižadėk buvoti, teks 
ir .pernakvoti.

rie mažai arba ir vieni ne
naudojami. Tas klausimas ky
la kartu su gyvulių ūkio 
klausimu. Gyvulių Ūkio kėli

mas žemės, būtent 69,6 nuoš., 
žalieji plotai sudarys 47,3 
nuoš. darbo apie 1,275,760 ha. 
Išskyrus kai kurias užlieja

mo klausimas neįmanomas be'mas paupių pievas, dabar šių 
pigių ir gerų pašarų. Geriau-1 plotų našumas yra žemas, kn- 
aleji ir pigiausieji pašaro tie 1 rtais tik apie 35 centneriu* iš 
kojai yra žalieji plotai. Pa- hektaro.
gal 1935 ui- statistikos duo-’ (Tęsinys 4 pusi.)
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DRANGAS

Mažųjų Skaitytojų Skyrius
JUOZUKO — “VYRIŠKUMAS”

Būk Mano Mažoji Sužadėtinė
(15 Sv. Agnietės Gyvenimo Aprašymo)

— Agniete yra ragana, — 
paaiškino kaimynai nelaimin
gam tėvuk — Dėl krikščioniš
kų kartų ji taip kalba.

•Gerai mąstė sau miesto vir
šininkas, aš ją priversiu auko
ti dievams, jei ji kartais pri
klausytų tai nepakenčiamai 
krikščionių tikybai. Tada ji 
mano norams bus lankstesnė.

— Pilk dievams smilkalus, 
tarė apsiniaukęs miesto virši
ninkas grąsinančiiu balsu.

— Ne, — atsakė jam Agnie
tė ir padarė savo švelnia ran
kute ant balto veidelio kry
žiaus ženklą.

— Tai būsi skaudžiai kanki
nama ir gyva sudeginta.

Agnietė nepabūgo. Tiesiai ji 
stovėjo viduje šėlstančios mi
nios, negirdėjo ir nematė jų. 
Ji klausė vien Jėzaus balso, 
kuris širdyje jai maloniai kal
bėjo. Ji meldėsi: “Padėk man, 
Viešpatie Jėzau, sustiprink 
mane!”.

Agnietė maloni šveni mer
gaitė vos 13-kos metų. Tokia 
maloni, jog Jėzus vien sau ją 
norėjo pasilaikyti. “Būk ma
no mažąja sužadėtine”, buvo 
Jis jai pasakęs. “Būk šioje 
pavienos nuodėmės, išlaikyk 
savo sielą skaisčią be dėmės. 
Būk tyra, kaip dangaus ange
lai kad tyri. Kadangi tu vien 
man priklausai, tai niekuomet 
nepasižadėsi jokiam vyriškui”.

— Taip, — buvo atsakiusi 
Jam mažoji Agnietė, — aš 
vien Tau priklausau, mano 
gerasis Jėzau!

Bet Romoje 291 metais, taip 
pat ir anksčiau ir dar ilgai po 
to, buvo paprotys paūgėjusius 
vaikus tarp savęs sužiedoti.

Miesto viršininko sūnus, pa
gonis, pamatė kartą Agnietę, 
kaip ji maloniai ir droviai grį
žo namo po pamokos.

—• Tėte, — tarė jaunikaitis 
namie/ — šita mergaitė, ir nie 
kas kitas, turi būti mano suža
dėtinė.

Gavęs progos jis priėjo prie 
Agnietės ir jai išdėstė savo 
reikalą. Bet ši tvirtai ir nes
vyruodama tam nepritarė “Aš 
jau susižiedavusi”, ramiai 
jam atsakė. “Jėzus Kristus 
yra mano mylimasis”. Bet ne
gi galėjo tą suprasti pagonis 
jaunikaitis?

Parbėgo namo ir apsirgo iš 
susikrimtimo ir nusivylimo. 
Kas yra tas Jėzus Kristus, 
kurs man drįso kelią pastoti? 
— mąstė pats sau vienas.

Pasišaukė pas save Agnietę, 
visaip jai gerinosi, darė vilio
jančių pažadų.

Bet Agnietė nenusileido. 
Pradėjo grasinti žiauriu kan
kinimu. Agnietė nepajaudina- 
ma. Ji pakelta dvasia maldau
ja Dievą pagalbos.

Ir angelas ištiko jaunikaitį, 
jog jis kaip negyvas sugriuvo 
ant žemės.

— Tokia ragana, — šaukė 
žmonės.

— Ne aš tą padariau, bet 
Dievas man padėjo, — atsakė 
paprastai.,

— Ar sutinki prašyti savąjį 
Dievą, kad mano sūnui vėl gy
vybę grąžintų, — paklausė ją 
tėvas suspausta širdimi. — 
Tada aš tave paleisčiau.

Agnietė maldavo savo Suža
dėtinį. O jaunikaitis atsikėlė 
ir tarė,: “Tėra tik vienas Die
vas Jėzus Kristus!”

Tada sujudo minia: “Į ug
nį, į ugnį tą raganą!” Jie vil
ko medžios, krovė didelį lau
žą. Agnietė buvo į liepsnas į- 
irtesta. Bet jos skleidėsi į šalis 
ir nelietė nekalto mergaitės 
kūno.

— Budeliui atiduoti, galvą 
nukirsti, — niršo žiūrėtojai.

Tiesiai stovėjo Agnietė ir 
nenuogąstavo. Jos baltutis vei 
das dabar liko dar baltesnis. 
Ji žiūrėjo į dangų.

— Paskubėk, — tarė ji bu
deliui, — kad greičiau nuei
čiau pas savo sužadėtinį Jėzų.

Kada sutemo tėveliai palai
dojo savo mylimą vaikutį, O 
Agnietės siela nuskrido pas 
Jėzų, j būrius tų, kurie am
žiais gali su Juo džiaugtis.

Vk. Sk.

DOMUKAS SAVIO
Aną vasarą teko man būti 

svečiuose vienoje katalikų šei
moje. Nors neilgai teviešėjau 
bet spėjau susidraugauti su 
jauniausiu — Vytuku. Kartą 
mudviem po sodą bevaikščio
jant, Vytukas paklausė;

— Ar yra mažų vaikų pas- Į laikraštėlius bei knygutes, pa- 
kelbtų šventaisiais, ar šven- matysi, kad daug yra vaikų,

dar ne, bet mama išrašysianti. 
— Taigi, žiūrėk, Vytuk, — tę 

siau toliau, — anie šventųjų 
gyvenimai rašyti užaugusiems 
žmonėms, tai mažiems vai
kams nedaug rasi pavyzdžių, 

i bet skaityk vaikams skiriamus

ar
taisiais tegali būti tik suaugę 
žmonės?

— Na, kodėl gi, Vyteli, šis 
klausimas dabar tau į galvą 
atėjo?

— Mat, — skambėjo atsaky
mas: mama vakarais skaito 
šventųjų gyvenimus ir ten vis 
— popiežiai, vyskupai, kara
liai, o mažų vaikų aš nesu gir
dėjęs. •

Man buvo malonu, kad toks 
mažas pipiras taip atsidėjęs

kurie nusipelnė šventojo var
dą Vienus jau Bažnyčia pas
kelbė viešai, kitus dar tik ren
giasi paskelbti.

Mudu sutarėva: jis 
šys “Šaltinėlį”, o aš 
tengsiu parašyti apie 
šventuosius. Praėjusią
rą parašiau apie vieną berniu
ką Livuką. Dabar rašau apie 
kitą berniuką, Domininką Sa- 
vio, kurį žada paskelbti šven
tuoju. »tt<!

klauso mamytės skaitymų. Aš Domukas gimė 1842 m. ba-

išsira-
pasis-
mažus
vasa-

jį paklausiau, ar skaitąs “Šal
tinėlį”. Jis prisipažino, kad

landžio mėn. 2 d. nedideliame 
Italijos miestelyje. Jo tėvelis

buvo neturtingas, pūslėtomis 
nuo kalviavimo rankomis pel
nė sau ir šeimai kasdienės 
duonos kąsnelį. Tėvučiai nu
jausdami, kad Dievulis juos 
apdovanojo nepaprasta dova
na, džiaugėsi savo mažu sūne
liu. Ir buvo ko džiaugtis. Vos 
kelerių metų Domukas jau 
mokėjo ryto ir vakaro poterė
lius. Niekuomet jų neapleisda- 
vo. Vieną kartą, pamatęs tė
velį besirengiantį gulti, pa
klausė;

— Tėveli, ar jau kalbėsime 
poterėlius?

Tėvelis būdamas tą dieną 
suvargęs buvo užmiršęs pote
rius, taigi jam malonu pasi
darė, kad jo sūnelis taip gra
žiai mokėjo jam priminti už
mirštąją pareigą. Pagrobęs 
subučiavo savo mažulėlį ir at
siklaupė poteriauti.

.Vasaros metu bežaisdamas 
su vaikais, žiūrėk, Domukas ir 
bėga bažnyčios pusėn. Vaikai 
manydami, kad jis ten turįs 
kokį žaislą, irgi pasileisdavo 
paskui. Nubėgę rasdavo Do
muką prie bažnyčios durų be
simeldžiantį. Ir jie atsiklaup
davo pasimelsti. Vėliau Do
mukas išmoko šv. Mišioms pa
tarnauti.

Taip gražiai jis užsilaikyda
vo bažnyčioje ir prie altoriaus, 
kad žmonės, kurie buvo bažny
čioje, sakydavo: “Iš šio vaiko 
tikrai bus kas nepaprasto”.

Domininkas labai norėjo 
mokytis ir manė būti kunigu. 
Dešimties metų įstojo į Kas
teto o vo keturklasę mokyklą. 
Tėveliai, būdami, neturtingi, 
negalėjo jam nusamdyti arti 
mokyklos buto. Todėl jis turė
jo kasdien suvaikščioti po 8 
kilm. Gražiems orams esant — 
— tai pusė bėdos, bet kiek Do
mukas rudenį ir žiemą išken
tėjo, tai tik vienam Dievui tė
ra žinoma. Kiek daug tekdavo 
nukęsti nuo išdykusių vaikų, 
kurie nenžtariantį jų blogų 
darbų Domuką visaip skaudin
davo. Nežiūrėdamas jų tyčioji- 
mosi, Domukas ramiai ėjo sa
vo keliu. Dažnai tekdavo jam 
išgirsti:

— Žiūrėkit, šventasis eina, 
nenori nė su žmonėmis susi
tikti, kad nesusiteptų.

Ne šventasis, bet mamos 
skverno pasilgo, — paaiškino 
kitas gudragalvis gatvės ber
niukas.

Po trijų metų Domukas įs
tojo į didelio vaikų priete- 
liaug kun. Bosko mokyklą. 18 
pirmos pažinties kun. Bosko 
pamilo šią nekaltą sielą. Čia 
ir vaikai nebuvo tokie išdykę 
Matydami Domuko pavyzdin
gą elgesį pradėjo su pagarba 
į jį žiūrėti. Domukas ir vertas 
buvo tos pagarbos. Pamokų 
laike sėdėdavo susikaupęs ir 
stropiai sekdavo mokytojo žo
džius. Pertraukų metu — jis 
linksmiausias žaidimų vadas. 
Kai jis vadovaudavo žaidi
mams, visi vaikai žaisdavo. 
Peštukus greit išskirstydavo 
nuliūdusius palinksmindavo, 
pakviesdamas į žaidimus. Štai 
kaip jis kartą sutaikė peštu
kus.

Kartą du dikčiai berniokai 
susipykę nutarė ginčą išrišti 
akmenų pagelba. Domininkas 
net pabalo tai išgirdęs, bei ne

galėdamas kitaip jų sudrausti, 
pasisiūlė bfiti jiems teisėju. 
Tie sutiko. Nuėjo visi trys į 
paskirtą vietą. Berniokai bai
siai vienas kitą keikdami sus
tojo muštis. Domininkas atsis
tojo jų tarpe, pakėlė aukštyn 
kryžiuką ir sušuko:

— Pirma pažiūrėkite į Die
vo paveikslą, o paskui pirmu
tinį akmenį meskite į mane.

Šelmiai berniokai nuleidę a- 
kis ir nei vienas nedrįso pir
mas sviesti. Domuko paragin
ti padavė vienas antram ran
ką ir pasibučiavo. Gražiai pa
dėkojo Domukui ir prižadėjo 
daugiau taip nebedaryti.

Domukas netingėjo ir mels
tis. Ištisas valandas klūpoda
vo mokyklos koplytėlėje, ir 
draugai pasakojo girdėję jį 
šnabždant: “Jėzau, aš Tave 
myliu, aš Tave myliu”. Pana
šiai garbino ir Mariją. Prieš 
jos šventes gražiai gėlėmis pa
puošdavo josios altorių. Sutel
kęs apie save draugų būrelį, 
įkūrė Švč. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo draugijėlę, kuri 
ir dabar tebesilaiko kun. Bos
ko įsteigtose mokyklose.

Neilgai Domukui teko džiau
gtis kun. Bosko malonia globa. 
Dievulis panorėjo jį pasiimti 
pas Save. Gydytojas pripaži
no jam džiovą ir liepė važiuo
ti namo. Kaip gaila jam. buvo 
skirtis su geruoju kun. Bosko, 
su draugais, palikti mokyklą 
ir koplytėlę, kurioje su Jėzumi 
tiek laimingų valandų pergy
veno. Draugai išlydėjo su aša
romis. Apsiverkė ir jis varg
šelis, bet. atsiminęs, kad Die
vulis žmogui tik gero nori, nu
siramino. Namie neilgai sirgo. 
Mirdamas savo mamytei pasa
kė: “Mamyte, o kokius gra
žius dalykus matau! Kaip gra
žu!”

Mirė turėdamas 15 metų. 
Manoma greitu laiku paskelb
ti jį šventuoju. Dėdė Jonas

Juozukas sudėjęs koją ant 
kojos ir parėmęs galvą alkū
nėmis sėdėjo giliai susimąs- 
tąs. “Kas man reik daryti, 
kad užaugęs būčiau tikras vy
ras?” — galvojo sau Juozu
kas. “Labai noriu eiti su drau 
gaiš žuvauti ir šiaip pažaisti, 
bet čia... kiekvieną šeštadienį 
turiu dėžę malkų prinešti arba 
mamytei pagelbėti. Noriu bū
ti vyras, bet gai šie darbai ne
tinka vyrui dirbti. Eisiu pa
klausti tėvelio, gal jau nerei
kės daugiau indus plauti, nei 
malkas nešti:”

Beeinant sutiko mamytę ir 
tetą.

— Juozeli, ar jau prinešei 
malkų? — paklausė mamytė.

— Dar ne, mamyte, — ne
drąsiai atsakė Juozukas.

— Tai pasiskubyk, nes reiks 
ir žinių pririnkti tetai. —

Nors ir nenoroms, tačiau at
liko Juozukas motinos paliepi
mą, manydamas kad gal jau 
bus paskutinis kartas.

Pririnkęs žirnių, nunešė tė
tei, kuri padėkojus pagyrė jį 
už jo darbštumą ir pridūrė:

-------TĮ---------------------------------

Žiogas ir Pelėda

Pelėda, gyvenusi drevėje, 
buvo pratusi, kaip ir visos 
pelėdos, dienos metu miegoti, 
o naktį medžioti Apsigyvenęs 
jos medyje žiogas ėmė truk
dyti jos miegą nuolatiniu sa
vo čirškėjimu. Pelėda kelius 
sykius prašė, kad jis atsižvelg- 
į jos ramybę ir liautųsi čirš
kėjęs. Žiogas betgi nemanė 
klausyti pelėdos. Pagaliau pe
lėda nebeteko kantrybės ir su
manė prigauti žiogelį. Vieną 
dieną jinai šitaip į jį atsiliepė:

— Klausyk, prieteliau! Tam
stos dainos, tikėk manim, yra 
labai gražios 1 Tamstai dai
nuojant, aš negaliu užmigti. 
Sumaniau tad pasilinksminti 
sveiko draugystėje. Esu gavu
si nepaprasto gėrimo — gal 
užeisi pas mane! Išsigertume, 
pasikalbėtume...

Tokie saldūs pelėdos žodžiai 
visai apsuko žiogeliui galvą. 
Išgirdus apie nepaprastą gė
rimą, net seilės pradėjo jam 
varvėti. Ilgai negalvojęs, pri
ėmė jos pakvietimą. Bet vos 
tik žiogas įšoko į pelėdos dre
vę, ji kaip bematant sučiupo 
jį ir prarijo.

Niekados netikėk saldiialie- 

žaviais priešais. (“E. P.’1)

— Gerai, vaikeli, gelbėk sa
vo sergančiai mamytei —

Juozukui įstrigo žodis “ser
gančiai”. O parėjęs namo pa- 
stebėjo, kad jo. mamytė tikrai 
silpna ir išbalus. Metęs savo 
išsvajotą vyriškumą — ėmėsi | 
darbo, o mamytei liepė eiti1 
pasilsėti. Netrūko jam darbo: 
nes kas ieško, tas ir ratida. 
Užbaigęs namų ruošą išėjo j 
lauką pagelbėti tėtei ravėti 
daržą.

Nors jis girdėjo vaikų šūka
vimus iš žaidimų bet tas jį' 
dabar neviliojo. Juozukas dir
bo sau linksmai švilpaudamas. 
Jis linksmas, nes jo tėveliai 
džiaugiasi ir didžiuojasi savo 
geru sūneliu, kuris nugalėjęs 
savo tinginį tikrai vyriškai 
žengė į ateitį.

Didis tas, kurs nugali tautę
Didesnis tas kurs nugali pa

saulį.
Didžiausias tas, kurs1 nuga

li pats savel
Onutė Venckiūtė,

Šv. Pranciškaus mok. 
7-to skyriaus mokinė,

Minersville, Pa.
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DYKAI
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A. Lei
4716 S. Ashland Avc

Laiku Atitaisė

PIRMOSIOS KOMUNIJOS ATMINTIS

Vienam prancūzų kaime gy- j nešiojau ant krūtinės dieną ir 
veno karininkas, atsargos ka- naktį — taikos ir kovos metu.
pitonas. Jis pasižymėjo nepap
rasta kariška drausme. Būda
mas katalikas jis švietė didžia 
Bažnyčios meile ir klusnybe. 
Bažnyčia, sakydavo, tai mano 
motina, kuri rūpinas mano 
sielos išganymu; tai kaip aš 
galiu Jog neklausyti.

Kambary, kur jį atlankyda
vo svečiai, kybojo kryžius, o

Daug kartų buvau pagundų 
puolamas; įvairios negražios kntl8"<irai,p,. 
mintys skverbės į mano galvą;
mano valia silpnėjo ir nedaug 
stigo, kad būčiau nugalėtas.
Bet, atsiminęs tą brangų lapą 
ir draug pirmos Komunijos 
laimę, ranka glaudžiau jį prie 
širdies, prašydamas Dievo pa
galbos. Tuomet netikusios min 
tyg dingdavo, o geri, maldinai

Jonukas priėjęs prie mol 
klos durų pamanė, kad di« 
per graži sėdėti mokyk J 
kambaryj kai visa gamta 
kte šaukia jį su ja džiaugti

“Mokytoja vakar klausė 
dėl aš toks išbalęs, štai 
dien tikrai manys, kad serj 
— pamanė sau ir nuėjo į 
kus. Bet tuoj nusibodo 
vienam vaikštinėti ir ej<

šalia jo rėmuose vienoje pusė 
je — pažymėjimas gauto kapi- pasiryžymai jų vietą apimda- 
tono laipsnio, antroje — pir- vo. Ir taip tas lapas padėdavo 
mos Komunijos atmintis.

Šitas daiktas, sakė jis rody
damas pažymėjimą, yra mano 
kariškos ištikimybės Tėvynei 
ženklas, o šitas, pajuodęs, ma pas būtų įdėtas į karstą ant 
no prakaitu įmirkęs lapas, bu-j krūtinės, kaipo paskutinis lift- 
vo mano karinėse prietykiuo- dijimas jo ištikimybės Dievui.

man keliauti amžinybėn.
Prieš mirdamas, kapitonas

prašyte prašė, kad tas jo pir
mos Komunijos atminimo l«-

Sutikęs Antanuką 
jį eiti su juom, bet tas 
Įėjo ries turėjo namus 
Toliaus ir Petrukas iš 
atsirado bet ir tas jau 
užsiėmęs darbu.

Nusiminęs sugrįžo į 
lą ir nepastebėtas atsis 
vo vietoj, bet tuoj 
veidas nes sąžinė buvo/ra

Joana Kilaitė,
ŠŠ. Petro ir, 
mok. 6 skyr.

Chic

se neperskiriamas draugas: jį

Paukščiai Išgąsdino

Vieną gražią rudens dieną 
su motute išėjau grybauti. Nu
ėję į mišką, radome daug gry
bų, ypač baravykų. Baravykai 
man labai patiko; dideli, gra
žūs, juodgalviai. Grybus be
raudamas, atsilikau nuo motu
tės ir nemačiau, į kurią pusę 
ji nuėjo. Išsigandau — nė ba
ravykai man neberūpėjo. Sus
tojęs ėmiau klausytis, ar ne
šaukia mane matutė, bet nie
ko negirdėjau, tik vienas kitas 
paukštis rėkė. Viena paukšty
tė, ant šakos tupėdama, rodos, 
į mane žiūrėjo ir šaukė: — 
bėk-bėk, bėk, bėk-bėk!... Man 
pasidrė dar baisiau: kodėl ji 
man liepė bėgti? Man besidai
rant, kita pakštytė dar labiau 
sukliko: palauk, palauk, pa
lauk!.. Taip išsigandau, kad 
ėmiau bėgti į namų pusę. Tuo 
tarpu, lyg tyčia, pakelėj ant 
šakos tupėdama dalelis ir bai
sus paukštis, mane pamatęs, 
suriko: va-va, va-va, va-va!.. 
Bėgau tiek galėjau, net grybai 
iš kašelės šokinėjo. Pamatęs 
lauką pralinksmėjau. Lauku 
eidamas galvojau, kodėl tie 
paukščiai mane norėjo pagau
ti.

Sulietuvino K.

Kai uždusęs įėjau į grįčią, 
broliai klausinėjo, kodėl aš 
vienas parėjau, kur palikau 
motutę. Papasakojau jiems, 
kaip buvo atsitikę. Visi gard
žiai pasijuokė, kad aš išsigan
dau paukščių. Iš gėdos raudau 
ir nutariau daugiau neišsigąs
ti — kad ir bijosiu, bet nebėg
siu. Jonas Raila

Vaikas (pribėgęs prie1 
mono): — Tamsta, 
žmogus jau visa valanc 
šasi mt mano tėvu. '

Policmonas: — Kodi 
čiau man apie tai neprj

Vaikas: — Kad iki 
n iam laikiu mano tėvufl 
sekėsi.

—Kuo nori būti?
— Japonu.
— Dėl ko!
— Japonų nepriima į

klą, o mus varo!...

MALDAKNYGES-,
Dievo Malonių Baltinis, juodais gerais viršeliais 

paauksuotais lap. kraštais, .................................... $3.
Dievo Malonių Baltinis, juod. odos virš. paauksuo

tais lapų kraštais, kaina ..................................
Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk

suotais lap. kraštais...................................................
Angelas Sargas, juod. virš. pauk. ........................
Maldaknygė ir Bai. Vad. odos virš.......................... $l.
Maldaknygė ir Bai. Vad. raud. lap. kraštais...
Maldų Rinkinėlis, odos virš.................. .’..................... $1.
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš.............................. 71
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmisraidėmis .....................  $2!
Jėsns Mano Pagelba, didelėmis raidėmis.............. $2.5]

(Agentų nepageidaujame)

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ave. Chicago, mini



f

Įfrf pi i, ■ ■ - - —

iTėvuKrašto
I v A .. ...

ULTŪRINTA 7,569 HA. 
IEVŲ IR GANYKLŲ
(Užbaiga iš 2 pusi.)

Nusausinimo darbai

riausybė matydama ši- 
į. žaliųjų plotų būklę ry- 

—alinti tų padėtį. Pir- 
pradėta nuo drėg

Kalinių Globa 
Lietuvoje

(Iš Kalinių Globos Draugijos 
skyrių atstovų suvažiavimo)

Praeitų1 mėn. Kaune įvyko 
Lietuvos patranato (kalinių 
globos) draugijos skyrių at
stovų suvažiavimas, kuriame 
šios draugijos pirmininkė Bei 

tvarkymo. Nusausinimo j sonienė padarė platų prane- 
b iki 1937 m. pradžios Simų apie draugijos pereitų

apie 40,000,000 litų 
išauginta apie 378,000 ha. 
o ploto, prevams, ganyk* 
i ir pelkėms tenka apie 
nuoš., taigi 113,000 ha. 
gana didelis plotas. Tie- 

iu savin tos pievos bei peh 
reikalingos dar kitų kul- 
aimo darbų, reikalaujan- 
labai daug triūso ir lė- 
Ypatingai brangios pie- 
žolių sėklos, todėl susi rū
ta tų sėklų pasigaminti

metų veiklų. Savo pranešime 
pirmininkė nurodė, kad kalė
jimuose veikiama kultūriškai- 
morališkai: kas antrų savaitę 
rengiamos paskaitos kalinia
ms, teikiama juridiniai pata
rimai ir pagalbu jų bylas ai
škinti ir įvairius prašymus 
surašan aprūpinamos kalinių 
šeimos, kalėjimų skaitykloms 
parūpinami laikraščiai ir žu
rnalai. Plačiausia veiklos po
zicija, tai patronavimai iš

) krašte. Pradžioje buvo kalėjimo paleistųjų. Pernai
yti bandymai, kurie pa- 
a, kad šis darbas Lietu 
I yra galimas ir per fru- 
į laikų jau padaryta mil- 
Bka pažanga. Atsiektais 
iltatais yra susidomėję ir 
Į žemės ūkio kraštų mok-
c
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rūpintasi 335 išleistais kali
niais. Svarbiausia jiems pa
rūpinti darbo, kad turėtų iš 
ko gyventi ir nesidarytų re- 
cidivistais. Daugeliui asmenų ‘ sąrašų, 
reikėjo rūpintis 335 išleistais 
kaliniais. Svarbiausia jiems

Patronuojami ir mažame
čiai, paleistieji iš drausmės - 
auklėjimo įstaigų. Vien Kau
ne draugija globoja 87 vadi
namuosius gatvės vaikus. 
Jiems taip pa v pirmiausia 
rūpinamas darbas. Čia sun
kesnis darbas, nes retas pra
tęs dirbti, greitai pasiduoda 
blogos valios žmonių įtakai. 
Juos patronuoti reikia prity
rusio pedagogo, kuris mokė
tų operuoti griežtumu ir šve
lnumu. Iš 87 globojamųjų 60 
aprūpinti darbu, kai kurie 
išsiųsti į provincijų, keli grį
žo į kalėjimų ir į drausmės 
įstaigų. Nustatyta po kelis 
auklėjamuosius atiduoti į a- 
matų mokyklas.

Draugijos nariai su paskai
tomis vyksta į provincijos 
kalėjimus. Globojamiems šel
pti gauta paramos iš Teisin
gumo ministerijos, vidaus rei
kalų ministerijos, taupomo
sios valstybės kasos, Kauno 
miesto ir apskrities savival
dybių, žiemos pagalbos ko
miteto ir atskirų asmenų. 
Draugija įstojo nariu į tarp
tautinio patranato draugijų

Kam Buvo Užtraukta 
Ir Sunaudota 1935 m. 

Lietuvos Vidaus 
Paskola

JAU IŠIMTA It APYVAR
TOS PASKOLOS LAKATŲ 

US 2,000,000 LITŲ

Savo laiku Lietuvos ir pa
saulio lietuvių spaudoje ne
maža buvo rašyta apie išleis
tų Lietuvos vyriausybės 1935 
m. 4,5 nuoš. vidaus paskolų. 
1935 m. Lietuvos valstybės 
iždas pirmų kartų pasiimu 
dojo Krašto vidaus kapitalų 
rinka ir išleido 18 mil. lt. 
(per 3,000,000 dolerių) vidaus 
paskolų, kurių išpirko pasi
turį Lietuvos ūkininkai, val
dininkai, pramonininkai ir; 
kiti susipratę piliečiai. Toji 
paskola buvo pirmas bandy
mas panaudoti savo krašto

džetas išlaikytų tų pusiau
svyrų, depresijos metais pa
pildomos būtinos įvairiems 
reikalams lėšos būdavo ski
riamos iš sudaryto geros ū- 
kio konjunktūros laikais re
zervų fondo. Tad šio fondo 
lėšos ir teikė Lietuvos vy
riausybei galimybės sušvelni
nti arba visai1 išlyginti krizės 
neigiamus konjuktūros pada
rinius.

visas padarytąsias išlaidas, 
kurioms lėšų suteikė 1935 m. 
vidaus paskola. Ši paskola 
Lietuvos krašto ūkiui buvo 
labai ir labai naudinga

Pagyvino valstybės 
gyvenimų

Šiomis lėšomis valstybė ga
lėjo smarkiai pagyvinti kri-

1935 m. vidaus paskola

Kadangi, iš antros pusės, 
ūkio depresijos metais žy
miai susiaurėjo piliečių ir 
valstybės pajamos, o išlaidų 
žymiai siaurinti nebuvo gali
ma, nes valstybei kilo visa 
eilė naujų ir neatidėliotinų 
reikalų, tai dėl tų priežas
čių įsigalėjo nauja finansų 
politikoje kryptis, kuri ir 
pagyvino ūkiškąjį gyvenimų 
už kasmetinių realių biudže-

AKIŲ GYDYTOJAI

zės sustabdytąjį Lietuvos gy- 
venilnų atlikdama visų eilę 
krašto gerovei pakelti nau
dingų darbų, kaip — kelių 
tiesimas, melioracija, sodžių 
į vienkiemius skirstymas, mo 

(Nukelta ant 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI 

TeL LAFsyette 8016

DR. G. J. SVENC1SKAS
DENTI8TAB

4300 So. Falrfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Ęagal Sutartį

ai bei žemės ūkio po- parūpinti darbo, kaxl turėtų
darbininkai.

Daug išleista

šis darbas iš valsty-

iš ko gyventi ir nesidarytų 
recidivistais. Daugeliui asine* 
nų reikėjo nupirkti darbo į- 
rankius, medžiagų, drabužius;

butų ir maistų. Aprūpintieji 
darbu yra globojami, lanko 
mi, kai kurie perspėjami. Pa
tronuojamos ir kalinių šei
mos, kad tuo jos, likusios be 
maitintojo, būtų apsaugotos 
nuo nusikaltimų. Rūpinamasi,

Pranešimus iš vietų pada
rė Šiaulių, Panevėžio, Mari
jampolės ir Kretingos sky
rių atstovai.

viešasis vidaus kreditas kra-1 to pa jamų. Tų ūkiškojo gy
venimo pagyvinimų ir pavei
kė parūpinamas lėšų viešojo

što ūkinei gerovei' kelti.

Paskolos užsieny

Tiesa, iš anksčiau, 1919-20, 
dar Lietuvoje valstybės kū
rimosi metu, buvo bandyta 
užtraukti vidaus paskolų, bet 
jos, pokarinių laikų esamos 
ūkio suirutės ir piniginės ne
tvarkos, nebuvo* galimos nor- 
mališkai realizuoti. ;O vėliau,

KNYGĄ APIE LIETUVĄ sukūrus Lietuvos pastovių

kredito keliu. Lietuvos ūkio 
suintensyvėjimas ir pateisino

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOJIETKICAI.I.Y AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvina aklu Įtempimų, kuri. 
et-tl pr1e?astlinl galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą aklų kai-fitl ati’aiav 
trumpiiregyxtę Ir tollregystf Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsei
kimuose egsainlnavlmas daromas sv 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specla-ė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys atl- 
.alsoinos. Valandos nuo 10 iki H v. 
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Daugely av- 
slUkto-ų akys atitaisomos lie aklu.u. 
Kainos pigiai, kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI DAKTARAI

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinis 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12:

nuo 1:30 iki 8 vai. vak. , 
Tol OANal 0523

fel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

Tel. Ofiso:
LAFsyette 4017 

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 0—8 P. M. 
Rcz. ofiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

__________pagal sutartį

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, III.
Utam., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Panert., Sered. ir Snbat. nuo 2—9 v.

Ros. 6924 So. Talman Avė.
Rea. Tel. GROvenill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

Bes.:
24C0 W. 69 St.

DR. A. P. STULGA DR. J. J. SIMONAITIS

igų. Tam reikalui, pra- 
t 1928 m. iki 1936 m. 
gos išleista pusė' mili- 

litų. Tėi gana didelė 
kuri [buvo išdalinta fi
nis pašalpų formoje, 

ų laikų sukultūrinta a-
3,328 ha pievų ir fcpieĮkad didesnieji šeimos nariai, 
f ha ganyklų. Is viso su- ^Krbtų, mažesnieji lankytų 

mokyklas ir darželius. Apmo
kama už mokslų, rūpinamasi 
•mediciniška pagalba, būtinie
ms globos parūpinama vieta 
prieglaudose, šeimos šelpia 
inos būtpinigiais, maistu, dra 
bužiais ir t.t.

ganyklų
fnta. apie 7,569 ha plo- 

’urint galvoje, kad šiuo 
Lietuvoje yra apie 100,- 

sukultūrinamų plotų, 
tų, kad tai nėra dide- 
učius. Bet atsimenant, 

FTs 340 lt. sėklos 1 ha 
jn. buvo prieita iki 50 
(6 m., atrodo, kad pa- 

didelis darbas. Bu
rta, kad žaliųjų 

[gerinimo darbas pasi- 
Įprieinamas kiekvienam 
ros ūkininkui, kuris tu- 

kintinų plotų ir nuošir- 
rnqrų tuos plotus kultū-

lWt0BK. -^Li^avos 
gen. konsulą® Budrys New 
Yorke ruošia anglų kalboje 
pačių informacinę knygų apie 
Lietuvų, Knygos turinys gana 
platus, apimąs, ne vien Lietu
vos geografinę padėtį, gamtų, 
istorinę pažvalgų, nepriklau
somybės kovas, bet ir dabarti- 
nę Lietuvą, jos politikų, ekono
mikų, kultūrinį gyvenimų ir 
lietuvius užsieniuose. Be to. 
bus naudingų turistams žinių, 
net literatūra apie Lietuvą an
glų kalba ir žymių kitataučių 
nuomonės- apie Lietuvų ir lie
tuvių tautų.

'apsitvarkius Lietuvos ūkiui 
bei finansams ir kylant viso 
krašto gerovei, valstybės iž
das nematė reikalo daryti bet 
kurių naujų emisijų krašto 
viduje. Todėl ypatingi vai 
stybėje atsiradę reikalai bū
davo rūpinami užtraukiant 
užsienio paskolų, kurios pa
dėjo skatinti Lietuvos kapi- 
talizaoijos procesų.

Depresijai užėjus

Bet užėjus ūkio krizei, dau 
gelio valstybių biudžetai bu
vo išvesti iš pusiausvyros. 
Kad Lietuvos valstybės biu-

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone:' BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pčtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CAN ai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straight mortgages).
Pinigų taupytojams išmokėjom 4% be jokio atroka- 
vimo. Padedant pinigus iki March 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išmotam visą nuošimtį už 4 
mėnesius ir tam panašiai.

1%

Standard Federal
Savings 8č Loan Associadon of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin mackewich, Prez. TeL Canal 1679

State 4<te Prospect 1011
KAL & ZARETSKY

ATTORNET8 AT LAW 
0888 So VVestern Avė.

I Valandos: kasdien nuo S: SS po plm 
|lU 8:80 v. vak. SubatoJ tiro 12 Iki

8:00 vakare 
188 W. Randolpk St.

Valandos: kasden nuo 0:00 ryto 
Iki 1:00 po piet.

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Baile Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr 7 iki S vai. vak. 
Seėt. 3 iki 6 vai. po pietų, ir 

pagal sutarti
6322 So. Western Avenue 

PROepect 1012 

DANTŲ GYDYTOJAS 
3259 S. Halsted Street

________ CHICAGO. ILL.________ .

DR. A. Ju SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Falrfleld Avė.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadicnais ir Sekmadieniais
pagal sutartį.

TaL OANal 2345

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel OANal 0402
Tel. Ofc. REPublic 7600 
Melrose Park O2O

DR.A.R. LAURAITIS
DHNTISTA8 

2423 We«t Marųuette Road
Antrad., ketvlrlad. ii oenktadlenialr

0-12 v. rytą: 1-6 P- P-: *• *• ,
Šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. I

161 Broadtray 
MHLROSH PARK, ILL. 

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

ScMad tentais nuo 2 v. Iki t v. v. 
Sekmadieniais pagal sutartie*

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
2423 W. Marųuette Road 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Kctv. ir Nedėlintnis susitarus

Subalonis Ciceroj , ,.
1446 So. 49į}l Ct. .

Nuo '6 tkii vai. vak.TI---

DR. A. J. MANIKAS
GYDTT0JA8 IR CHIRURGAS’ 

VIRgiaia 1116 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

LAFsyette 3061 2519 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nagai antavti

Ofiso tel. Cicero 2573

DR. B. J. ZDBRICKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, DI. 
Tel. Cicero 2573

Vai. 2 iki 4 popiet ir nuo 7-9 vak. 

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMlock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

Šeštadieniai* nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marųuette Rd.

TeL HEMlock 4848

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
Office Phone Rea. aod Offiee

PROaoect 102” 2369 8. Leavitt St
Vai. 2-4 pp. Ir 7-8 vak. OANal Q7»«

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd SL, Chlcago-

Nedėllom Ir TreCladtenlada 
Pagal Sutartijūk nei saldus, nei kar- 

saldų nurys, kartų iš-
lus.

ĮVAIRŪS DAKTARAI

’ARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 
PARDAVĖJAS, KURIS JI PARDUODA! ,

praėjusius dvidešimt-tris metus Emil Oenemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai 

ūsytas, išbandytas ir garantuotas, šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite

:TI SU PASITIKĖJIMU pas —

MIL DENEMARK, Ine.
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARdi 0964 
Bot.: TeL PLAn 8400

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-6 v. vak. 

N*delinmi. 1O ik, 19 Hiam.

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboe

CHICAGO, ILL 
Telefonai MIDiray 2860 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedftliomia nuo 10 iki 12 
Noo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
**1. no nistu iv ono 7 iki 6:90 v. v

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 30 metų

Rmuuatiznias Ir ilrrtlee. Ugne Jo 
-.pe<-lalvbA

Valandos 11-12 A. M. 2-4. 7-8 P. M 
Gyvenimo vieta 1888 So. 5Oth Avė. 
N no Mgntfr* 1 gyvenimo vieta bus 
1 blokas { rytus 1888 So. 4»th Ct. 

Phoce Clcam 8858 
Office 4030 Weet ISth Streat

-—A-«

Office Hours
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAN and 8URGBON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valančios

Nuo 2 iki 4 ir noo 6 iki 6 vak. 
Nedaliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų TaMf. PlOspeot 1930

Tsl. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS H CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valaadoa: 1-8 ir 7-6 

Seredomia ir Nedčl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Tnlafonaa RSPahtte 7966

Tel. Office Wentwortk 6380 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Motera ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted SL^ 

Valaadoa 4 po pietų, 7—6 v. vak.

Tel. OANa' 0267
Bes. PROepeet 6666

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6600 So. Arteeiao Ava. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vaL vakaro

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vėl.: noo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUlevard 6913-14 
Bes. KENwood 8107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vaL ano 1—6; ano 6:36—6^0 

756 West 35th Street
Ofiso TeL VlRgioia 0066 

Reaidencijos TeL BEVerfy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ZB CHIBUBGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: 2—4 ir 6—6 p. m.

• Rezidencija 
6939 So. Olaremont A« 

Valandos 3—10 A. M. 
Nedaliomis pagal sutartį 

Reikale naudokite patar
navimu ty profeslonaly ir 
biznlerly, kurty skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi naudokite
siaaooe « po pietų, 7—6 v. vak. I » Iz .
vakyraa setedoous u subateų^ | &aV0 SV. Kryžiaus llgOnlflC.



DRAPOŽS

Iš T£vų Krašto

(Tęsinys iš 4 pusi.)

kyklų statyba ir kit. Tuo 
būdu žymiai pagyvėjo kraš
to statybinis, gamybinis ir 
ūkinis pajėgumas.

Taigi, 1935 m. Lietuvos vy
riausybės išleistosios 1IS mil. 
litų 4,5 nloš. vidaus pasko
los amortizavimas, pagal iš
leistų tam reikalui specialų 
įstatymų, yra numatytas at
likti per 9 metus, pradedant 
1937 m. kovo m. 1 d. ir bai
giant 1945 m. kovo mėn.

Kokiu būdu bus atmokama

Lenkijos Lietuviai

(Iš Ant
paskaitos)

Sunkios gyvenimo sųlygos 
prieškarinėje Lietuvoje iš
blaškė lietuvius po įvairius 
pasaulio kraštus. Nemaža jų 
yra atsidūrusių ir Lenkijt\je 
(Okupuotos Lietu vok terito
rija į šių sąvokų neįeina).
Čia dauginusia ieškojo dar
bo lietuviai inteligentai: ku-1 jr saugoti juos nuo nutauti

Varšuvos Liet. Susišelpimo 
draugija

Varšuvos lietuviai yra su
sibūrę į “Susišelpimo drau 
gijų”, įkurtų dar 1904 me
tais. Šiai draugijai susikurti 
daugiausia darbo padėjo a. 
a. V. Paulukaitfo, vėliau bu
vęs Kauno m. pradžios mok. 
inspektorius. Įsteigtosios dr 
gijos vyriausias tikslas buvo 
spiesti iš si blašku sius po visų 
miestų lietuvius į vienų būrį

eė*
paskola

Šios vidaus paskolos lakš
tų tiražo taisyklės numatoi, 

kas metai bus išimama iš 
yvartos 18,301 lakštas, ku

rių bendra suma yra lygiai 
2,000,000 lt. Tad š. m. kovo 
m. 1 d. Lietuvos finansų mi 
nisterijoje įvyko 1935 m. vi
daus paskolos pirmas tiražas 
vienai devintai paskolos da
liai. Tiražas buvo viešas. Ti
ražų vykdė finansų ministe
rio J. Tūbelio skirta komi 
sija, dalyvaujant spaudos at
stovams ir visuomenei 

Pagal ištrauktų turtų, šie
met iš apyvartos bus išimti 
tie vidaus paskolos lakštai, 
kurių numeriai baigiasi “1” 
ir po jo esamais nuliais.

LAI!
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nigai, mokytojai, gydytojai 
b* kt. Nemaža lietuvių yra 
užėmę ir gana aukštas vie
tas. Kiti, ar jų vaikai suvai
dino nemažų vaidmenį besi
kuriančios Lenkijos politinia
me bei visuomeniniame gy
venime, kaip rpav.: gen. Ja- 
ftušaitis, seimo narys Stasiš
kis, senatorius Noviėkas ir 
kt.

Didžiulė dalis Lenkijos lie
tuvių yra jau grįžę į Lietu
vų, kai kurie net savo šei
mas Lenkijoje palikę. Bet 
dar didokos jų skaičius ilgi
si savo krašto senose vieto 
se, nes nenonnalfis Lietuvos 
Lenkijos santykiai neduoda 
grįžti į tėvynę, nors norin
čiųjų labai daug. Didesni Le
nkijos centrai yra sutraukę 
ir didesnį skaičių lietuvių. 
Varšuvoje, Lodzėje, Sosnavi- 
eiuose ir kt. lietuviai buVo 
sudarę ištisas kolonijas. Ypa

buvo
sudarę Varšuvos lietuviai, ku 
rie dar ir šiandien tebegy
vuoja. Prieš karų šiai kdlo-

nimo. Tam tikslui buvo ren 
giami vakarėliai, vaidinimai,' 
koncertai, gegužinės, o kai oi 
metu ir suaugusiems kursai. 
Įvairi draugijos veikla subū
rė nemaža Varšuvos lietuvių 
Jų buvo įvairiausių luomų ir

tracijas bei įvairių Unijų pa
minėjimus, protestuoti prieš 
Pilsudskio planuojamų Vil
niaus pagrobimų ir prieš su
manytus rinkinius Suvalkų 
krašte į pirmąjį lenkų sei
mų. ,

Šiandien, žinoma, lietuviai 
Lenkijoje laisvai veikti jau 
nebegali; Juos suvaržė esamo
ji padėtis, kuri susidarė len
kams smurtu pagrobus Vil
nių.

MCKINLAY SAKOSI JIS 
NEKALTAS

POROO FABRIKUOSE 
PRASIDEDA STREIKAI PR0FESS0R NOODEE

—

nijai priklausė apie 3 tūkst 
lietuvių, o dabar tėra tik a- Įėję laikyti lietuviškas pamal-

Ryši.um su F. V. Zintako by 
los “jury” papirkimu autori
tetams pasidavė R. W. Mc-

proifesijų, visokio išsilavini- j Kinlay. Jis sakosi visiškai ne- 
mo. Lietuviai Lenkijoje tu- j kaltas. Tuojau išlaisvintas uz- 
rėjo gerų vardų, kaip geri ir Stačius 10,000 dol. laidų, 
sąžiningi darbininkai, mokų
sugyventi su žmonėmis.

Magdalenos Radvilienės 
dovana

Varšuvos lietuviams apsau
goti nuo nutautinimo Susi
šelpimo draugija pirmiausia 
susirūpino kurioj nors baž
nyčioje įvesti Lietuviškas pa
maldas. čia lietuviams daug 
padėjo kunigaikštienė M ag 
dalena Radvilienė. Magdale
na Radvilienė kiek seniau 
buvo nupirkusi mažų bažny
tėlę Varšuvos centre. Prad
žioje ja naudojosi lenkų aris
tokratija, o vėliau Radvilie
nė pradėjo neapkęsti lenkų 
ir bažnytėlę visai uždarė.
Vėliau ji leido toje bažnytė-

DETRO1T, Mich., bai. 3. — 
Pranešta, kad Forilo automo
bilių fabrikuose prasideda “fė 
dėjimo” streikai.

Apie 1,400 darbininkų jau 
sustreikavo Fordo fabrike 
Kansas City, M o.

Ligonius lankyti...

Ligonius laikyti yra vienas 
gailestingų darbų.

Štai, po sunkios operaci
jos. Po išgulėjimo ligoninėj 
dvi savaites, dar vis sergu 
savo namuose viena Bridge- 
porto veikėjų Agnietė Gi,ie
nė. Giminės, pažįstami pra
šomi ligonę aplankyti adresu 
3131 S. Emerald avė.
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KUMPIAI IS
LIETUVOS

pie tūkstantį, nes daugumas 
j jų sugrįžo j Lietuvų.
-------------------------------------------
PLATINKITE “DRAUGĄ”

ir kiti Skanuitiėtlai.
Irgi parduodam Whole«ale.

BALTIC IMPORT <50. 
805 W. 19»h Street
Tel. Haymarket S55S

Urba Flowcr Shoppe 
4180 Archer Avenue
GMfts MyltAUents — Vestuvėms—’ 

8wuklet*nis — IjaMotuv^ms — <
P»pao3&n»nfH.

PtioM DAFAYKTTK 5800

Ik

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BNGHT8N PARK LANDUKDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager 
2608 West 47th Street Chicago

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hemltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

das, bet su sąlyga, kad joje 
nebūtų nė žodžio tariaAna le
nkiškai. "Tokiu būdu visos 
Varšuvos lietuvių kolonijom 
gyvenimas* susispietė prie 
Radvilienės užleistos bažny
tėlės. Prie bažnyčios buvo 
Susišelpimo draugijos salė. 
Todėl žmonės po pamaldų į 
jų užeidavo pasiskaityti Vil
niaus lietuvių laikraščių, pa
sidalinti mintimis, sumany
mais, pasišildyti lietuviška
me židinyje.

t .

Lietuvos dvarininkų 
sųjunga

Karo metu, be tiesioginio 
savo šelpimo darbo, Varšu
vos lietuvių draugijai teko 
susidurti ir su tuo metu ke- *liamais politiniais klausimais. 
Karo metu susispietę į Var 
šuvos iš istorinės ^Lietuvos 
lenkai dvarininkai buvo įstei 

’gę Didžiosios Lietuvos kuri- 
gaikštystės sų.jungų, kurios
tikslas buvo kelti obalsį at
gaivinti Lenkiją 1772 metų 
sienose, prijungiant Lietuvų 
unijos ir federacijos pagrin 
dais. Toms politinėms kom
binacijoms dvarininkų sųjun- 
gai buvo reikalinga lietuvis 
kos organizacijos parama, 
bet susišelpimo draugija a- 
pie tai ir girdėti nenorėjo 
Dar gi buvo įsteigta “Lietu
vių valstybininkų sųjunga” 
ir sudarytas “Informacijų 
biuras”, kuris informuodavo 
Varšuvos spaudų apie Lietu
vų ir Lietuvių pastangas su
kurti savo nepriklausomų va
lstybę.

Valstybininkų sąjungai, ta
rp ko kito, teko atvirai įsi
kišti į politines “Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštystės są
jungos” ruofcėamas deunons-

UIHV 
Look 01d 
Hlhen H’s Sa Easy 
Ta look Vaang...

CIASROIi
/$ your Aeir grey *

Is it going grey?

Don’t let these tell-fale marks of age remoln. 
They make you look and feel old beyond your 
years. Eroso thom quickly and simply with 
Clolrol which thampoos, recondittons and tint* 
your hair bode to its own natūrai-looking color 
...glaferihg with youthful highllghts..,in one 
triele-actlon treatment. —

A s k your beautician. Wri1« for FRU boofclot, FREE 
advice on caro of hair and FREE boauty analysis.

Not with common, oU~fotkiontd hilr dyes būt 

.';NMUHAUY..^lA

Mv*rly King. Ctol'ol, Ine., 132 Wm« 44th St., N«w Yofk, N. Y.

Pl«o«« Mnd FREC Clnirol UMkln*, FREE odvi<« o»d ERE E onalytlt.

No hm. >m«. Addrtu

City.......—.
My Bnaulician I*.

►Vk •«<>*
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BUICK
&

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Aido Salas
- PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL 'MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE

806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696
DOMJNINKAS KURAITIS, sav.

otl». wifcEviems.
y-ttkttTi ------- y

45 e* r Prof^eBOT•«*
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So Kinelių tellnve 
what to do..

Sad Hubhy
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VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
į,;/-.* ;

5
Išdh bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
------- o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
■■■ e

Suvirš 50 metų prityrimo 
o-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

■ o-------
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NOROeSTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

r

L AID 0 T U VI y 
DIREKTORIAI ■■

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AI1D1II A M PC patarnavimas HlflDULHNbL dieną ir naktį
n V V A I KOPLYČIOS VISOSE U I KAI MIESTO DALYSE

Lacha wicz ir Snnai 
I. LMaitiB
S. P. Mažeika 
fl. Masalskis 
A. PetkRs

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

4348 So. California Avo.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct, Cioero 
Phone Cicero 2109

S. M. Skirias 718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

LįZolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

Mos ir Šik 10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULhnan 5703

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St.
Phoae BOUIevard 4069 - ---------------------- -

th.ua


c
=
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Kandidatas į Teisėjus Pentoriams Pakelta 
Mokestis

Adv. L. 
Kizas, ka
ndidatuoja 
respubliko

nų tikietų į 
“Justice of 
the Peace”

(teisėjus). 
L. Kizas y-

ra Cieeroj gimęs. Visuomet ir 
visados dalyvauja su lietu
viais.

Priklauso prie įvairių lie
tuviškų draugijų, yra jų pa
tarėju. Žodžiu, yra remtinas 
žmogus į teisėjus. Todėl ne
pamirškite balsuoti už jį ba
landžio 6 d. Balsavimo vie
tos bus atdaros nuo 6 vai. 
ryto iki 5 vai. po piet.

Nauja sutartim tarp Pain- 
ters, Decorators and Paper 
Hangers’ ir Painting and De- 
corating Contractors of Chi
cago unijų, pentoriams pakel
ta mokestis 1 dol. j dieniu 
Dabar unijistai penteriai už 
šešias valandas darbo dieno
je gaus 10 dol. Tas palies a- 
pie 10,000 darbininkų. Sutar
tis pasirašyta vieniems me
tams ir praeitų ketvirtadienį 
įėjęs į galę.

APIE BARTKŲ ŠEIMĄ

Broniui Bartkui ir Vladui 
Grakštai įvyko netikėtas siu- 
rpryzas. Jiems besirengiant 
dirbti, pasirodė graži bet 
žiauri svetima mergaitė. Jie 
bandė išrasti kas ji per vie- 

—im, bet be jokių pasekmių. 
Kų Vladas ir Bronius darys? 
Plumberystės darbas nepra- 

k dėtas, kontraktas padarytas, 
I palikti vasarnamį negalJma.

10:15 vai. šį vakarų iš 
WIIFC stoties (1420 kil.) iš- 

ta-girs i te kas įvyks Bartkų šei
mynas — plumberiui - advo
katui. Pirma dalis yra leid- 

| žiama pastangomis laid?*^r. 
J. F. Eudeikis. Bartkų šeimy
na — pastangomis lietuvių 

L finansinės įstaigos, t. y. Sta
ndard Federal, 2324 S. Lea
vitt st. KlausytojasM*'—'

Pranešimai
V. V. Sųjungos atstovui V. 

Uždaviniui rengiamas kalbos 
bai. 13 d., Lietuvių auditori
joj-

Kad sėkmingiau surengti, 
yra kviečiamas susirinkamas 
bai. 5 d., 7:30 vai. vakare, 
Aleliūnų namuose, 3251 So. 
Union avė. Visi komisijos na
riai ir veikėjai kviečiami su
sirinkti punkeualiai ir pasi
tarti apie paskutines rengia
mas prakalbas atstovui išvy
kstant į Lietuvų.

Kviečia V. V. S. komisija

Už lengvojo svorio 
eempijonatų

Šį vakarų White City Are
noj, '63rd ir South Park avė., 
įvyks ristynės tarp Midget 
Fi.scher, lengvojo svorio pa
saulinio černpijono, ir Bill 
Weidner. Be tos poros, bus 
dar kitos penkios gerų risti- 
kų poros. Proinotoriurn risty- 
nių yra Joe Coffey. Ristynių 
pradžia 8:15.

Žmogus, Kurs Dirba j niu patri jotų. imtis nedrįso, 
Didelį Tautos Darbą »peWng0 ° Wfjai d"‘

KLAIPĖDA. — Šiandie, 
mes gyvendami nepriklauso- 
tos kultilros veidrodis — šė
muoju gyvenimu gėrimės mū
sų tautos senove, jos praei
timi. Stebimės garbingais di
džiųjų kunigaikščių žygiais, 
jų darbais. Jie savo žygiais 
ir kultūra, išgarsino lietuvių 
tautų po platųjį pasaulį.

Visa tai sako ir moko mus 
istorija, knyga. Mes brangi
name kiekvienų senovės lie
kanų, nes ji yra gyvas at
spindys tų laikų kultūros, gy
vas faktorius, kalbus mums 
apie jos praeitį. Didžiausias 
novės knyga, raštija. Be jų 
pagalbos senovė būtų mums 
paslaptimi likusi, mes nieko 
nebūtume žinoję, nieko ne
galėtume pasimokyti iš jos 
ir prisfminti apie mūsų bo
čių karžygiškus darbus.

Bet su skaudančia širdimi 
mums šiandienų tenka kons
tatuoti ir tas gyvenimo fak
tas, kad tas brangus mūsų 
tautai turtas, spauda, kny
gos, įvairūs laikraščiai, žūs
ta, arba yra negailestingai 
išmėtomi, išblaškomi, naiki- 

i narni.

bti šiandie pas mus žmonių 
labai maža ir ant pirštų ga
lima jous suskaičiuoti.

Darbas reikia pasakyti y- 
nes Čia nenumatoma jokio 
ra sunkus ir didelis. Čia ne
užtenka vien gerų norų ir 
pasišventimų, bet tuo reika
lu tenka kreiptis ir į plačių 
jų visuomenę, — išeivijų, spau 
sĄuves, knygynus, bibliote
kas, knygų leidyklas ir pra
šyti prisidėti prie to didžio 
ir kilnaus tautiniai kultūri
nio darbo.

Šis žfmogus pasiryžo surin
kti visus spausdinius, leidi
nius, žurnalus, lietuvių kai 
boję išėjusius, nuo pirmojo 
numerio iki šios dienos.

Tai darbas neapsakomai y- 
ra sunkus ir reikaJaujųs ne 
tik didelio pasiryžimo, bet 
taip pat ir nemažai pinigų, 
kurių pats kolekcionierius 
tiek mažai gauna, kai vos 
galįs iš gaunamos algos tik 
pragyventi. Bet vistiek pa
siryžimas viskų nugali. Nu
traukdamas nuo savęs garde
snį kąsnį ir kiek galėdamas 
susispaudęs finansiniai aktin
gai varto savo fpoj linktų jį 
darbų.

Matydamas, tų mūsų tau 
tai svarbų ir reikšmingų tu-! 
rtų negailestingai žūnant, at
sirado Lietuvoje kuklus žmo- 

' gelis, tūlas Povilas Gasiūnas, 
į Valstybės Teatro, Klaipėdos 
Į skyriaus paprastas tarnauto
jas - darbininkas, bet didelis 

! spaudos ir senovės mėgėjas 
ir ėmėsi to didelio darbo. To 
darbo ėmėsi, kurį nei vienas 
iš mūsų vadinamų šiandieni-

Dabar jau yra surinkęs vi
sokių laikrašejg ir žurnalų 
per 1500 atskirų pavadinimų 
ir iki pilno to komplekto dar 
trūksta apie 1000 įvairių egz.

Į tų lietuvių periodinės 
spaudos kolekcijos sąrašų į- 
eina ir tie leidiniai, kurie lie
tuvių kalboje išeina Šiauri
nėje ir Pietų Alnerikoje ir 
kituose pasaulio kraštuose.

Ši lietuvių periodinės spau

dos kolekcija, bus ne kolek- 
cijonieriaus vien tik kūrinys 
bei nuosavybė, bet visos tau
tos, visuomenės, o muziejui 
reta brangenybė.

Toji kolekcija nebus laiko
ma kolekcijonieriaus kamba
ryje, bet nuolatos bus duo
dama susipažinti plačiajai vi
suomenei. Bus ruošiamos spau 
dos parodos, kurios bus pri
taikytos skaitymui ir mėgė
jai — jaunoji karta galės ne
mokamai studijuoti lietuvių 
raštijos eigų. Taip pat bus 
įdomi medžiaga statistikos 
duomenims.

Turi surinkęs taip pat ga
na įdomių ir retų knygų per 
1000 egz. Jos taip pat bus 
veltui duodamos skaityti, y- 
pač liaudies neturtingoms ma 
sems.

Šiais metais išėjo to kolek
cionieriaus gana gražus ir 
vertingas leidinys, pav. “Lie
tuvių Periodinės Spaudos Ko
lekcija”, žurnalo formato, ja
me rašoma apie knygas, alik- 
raščius, spaudų ir jų reikš
mę. Tame žurnale yra visa 
eilė ir kitų gana naudingų 
ir brangių žinių kultūros my
lėtojams. Žurnalo yra išleis
ta 10,000 egz. 40 puslapių.

Užbaigęs šį darbų visų ko
lekcijų paaukos Rokiškio mu
ziejui. Taigi visi kas gali 
prašoma padėti prisiunčiant 
savo leidinius bei senus laik
raščius, knygas etc. Siųskite: 
Povilui Gašlūnui, Klaipėda, 
Šlevio g-vė 15.

AMr. Borkauskas

Lituanistikos Kabinetas 
Rokiškio Gimnazijoje

1937 Metu

Į KLAIPĖDĄ PER ŠVEDIJĄ 

MOTORLAIVIU

GRIPSHOLM 
Liepos 2 d.

Nežiūrint, kada manote važiuoti į Lietuvų, pradė
kite ruoštis iš anksto. “DRAUGO” laivakorčių 
agentūra išrūpins visus kelionei reikalingus doku
mentus. Darykite saiu rezervacijas kunanksčiausiai.

Norintiems važiuoti anksčiau, patartina vykti 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ Motorlaiviu GRIPSHOLM 
GEGUŽES 29 DIENĄ.

arba šaukite CANal 7790

“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums 
laivakortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiau
siais laivais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRĄ

DIDŽIAUSIOS DOVANOS!
“Draugo” Vajaus Kontestininkams

1. Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą ir atgal, ir $100.00 pi
nigais.

2. Kelionė iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal, ir $75.00 pi
nigais.

3. Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą, ir 575.00 pinigais.

4. Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą, ir $10.00 pinigais.
5. Kelionė iš New Yorko į Klaipėdą.

6. Nauja skalbimui mašina vertės 65.00, iš Jos F. Budrik, 
Ine., 3417 S. Halsted St.

a
ir daugybės kitų brangių ir naudingų dovanų.

Sparčiai Steigiami 
Vilniaus Vadavimo
Sęjungos Skyriai

Vilniaus vadavimo sąjungai 
visoje nepriklausomoje Lie- 1 
tuvoje šiuo metu turi jau 
arti 700 skyrių. Tačiau liff- 
šiol kai kuriose vietose są
jungos skyrių dar nebuvo. 
Paskutiniuoju metu sųjungos 
apygardos, padedamas cent
ro, sparčiai steigia skyrius 
tuose miesteliuose, bažnytkai
miuose ir didesniuose kaimuo 
se, kuT jie nebuvo anksčiau 
įsteigti. Trumpam laikui pra
ėjus, visoje nepriklausomoje 
Lietuvoje jau plevėsuos Vii 
niaus kovų vėliavos, po ku
riomis susiburs didžiausia da
lis krašto gyventojų.

“Draugų” perskaitęs, ne
mesk jo į šalį, bet duok jį 
skaityti tiems, kurie to laik
raščio neturi.

Norėdama daugiau sudomi
nti mokinius gimtąją kalba 
Ibei literatūra iiį paskatinti 
juos į savarankiškų mokslo 
ir meno kūrybą, Rokiškio gi
mnazijos vadovybė, parem
dama lietuvių kalbos moky
tojų iniciatyvų, atidarė litu
anistikos kabinetų, kur orga
nizuojami šie skyriai: 1) mo- 

1 kinių skaitykla, 2) lituanis 
tikos semenaras, 3) lietuvių 
kalbos ir literatūros mokslo 
priemonių muziejus, 4) lite 
ratų būrelio archyvas, 5) tau
tosakos rinkinių archyvas ir 
G) specialus Vaižganto kam
pelis.

Talin reikalui paskirtas at
skiras kambarys gimnazijos 
rūmuose. Jame ištiesti du di
deli stalai skaityklai, kuriai 
gimnazijos vadovybė užsakė 
eilę leidinių. Lituanistikos se
minarui nutarta skaityk lon 
paimti iš bibliotekos kalbo
tyros, literatūros ir tautosa
kos mokslo veikalus. Semina
rinėms studijoms renkami ir 
geresni mokinių rašomieji da
rbai, Referatai ir minėjimų 
paskaitos. Skaityklose žurna
lai rišami į komplektus. Iš 
dienoraščių daromi iškarpų 
rinkiniai.

Skaityklos sienas papuoš
tos įvairiomis schemomis ir 

paveikslais. Visų tų darbų 
tvarko lietuvių kalbos mokyt. 
J. Tarvydas, bendradarbiau
damas su kitais mokytojais 
lituanistais ir įtraukdamas į 
darbų net aktyvesnius moki
nius.

NAUJAS GIESMYNAIS
e ______

Žodžius ir melodijas parašė
Seirijų Juozas.

1 I dalis — Adventinės ir 
Kalėdinės giesmės, harm. J. 
Žilevičius. 34 giesmės 50c

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, harm. Al. Ka- 
čanauskas. 30 giesmė? 50c.

ITI dalis-a) Gegužės mėn. 
giesmės, harm. AL Kačanaus- 
kas. 28 giesmės 35c

ITI dalis-h) — Švenč. Sak
ramento giesmės, harm. Al. 
Kačanauskaš. 9 giesmės 15c.

Marijonų Vedamųjų 
Pamaldų Tvarkraštis

OMAHA, Nehr., kun. Juo
zo J ūse vi čiaus klebonaujamu 
je bažnyčioje, misijos kovo 3w 
—balandžio 11, tėvas genero
las kun. Andrius Cikoto, M.
I. C.

PITTSBURGH, Ta., kun. 
V. Vaišnoro klebonaujamoje 
bažnyčioje, misijos, balandžio 
5—13, kun. Adomas Morkū
nas, MIC.

LAWRENCE, Mass., kun. 
Prano Juro klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio 5—13, 
kun. Juozas Vaškevičius, MIC.

MELROSE PARK, III., Mt. 
Carmei bažnyčioje, misijos 
balandžio 11—18.

MASPETH, N. Y., kun. Jo
no Balkūno klebonaujamoje 
bažnyčioje, misijos, kovo 21 
—28, kun. Alponsas Jagmi
nas, MIC.

GIRARDVILLE, Pa., kun. 
Mykolo Daumanto klebonau
jamoje bažnyčioje, misijos ko
vo 22—28, kun. Adomas Mor
kūnas, MIC.

SHENANDOAH, Pa., kun. 
Juozo A. Karaliaus klebonau
jamoje bažnyčioje, misijos, 
balandžio 19—gegužės 2, tė
vas generolas kun. Andrius 
Cikoto, MIC ir kun. Adomas 
Morkūnas, MIC.

PHILADELPHIA, Pa., ku
nigo Igno Zimblio klebonau 
jamoje bažnyčioje, gegužės 31 
—birželio 6, misijos, kun. A- 
domas Morkūnas, MIC.

III dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmės, harm. AL Ka- 
čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmės į 
Dievų, harm. Al. Kačanaus- 
kas. 18 giesmių 25c.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

arba pas autorių
KUN. J. ŽIDANAVIČIUS 

260 East Main Street
Amsterdam, N. Y.

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ
nupiginta kaina — Piano $1., 
kitiems instrumentams po 
50c.

PLATINKITE “DRAUGI
AR

TURITE
M

PARDAVIMUI ?
Skelbkitės “Drauge,” kur 

jūsų skelbimų matys tūks
tančiai pasiturinčių lietuvių.

Norint kų pirkti, praneš
kite plačiajai lietuvių vi
suomenei per skelbimų

Drauge.”
Skelbimai “Drauge” duo

da geriausius rezultatus.

CLASSIFIED

BIZNIERIAI, GARSINKI* 
TĖS “DRAUGE”

| Tufcttnnčlkl rado paleng- 
rinlmg galiantiems Ir

I akaudamlema muskulam* I 
| — an kel lala liai tryni mala. |

PAIN-EXPELLER 
[ ralabaienklta Inkaraa yra| 

įaudojames par 70 matq

I N I M E N

TeL LINcoln 44S4
Dėl Reumatinno, Slogų, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliadjon, 
Ankšto Kraujo Spaudimo ir 
Redflsinimo—PAMftOINKIT

GEHL’S BATHS
Bot Air, Light, Snlphnr ir 8howar 

Maudynės,
fclektroa TrytmantaI ir Maioial

BKTnioa 
Ctykoom ava. 
, Trač., Krtrlr. If

1lM ryt Iki lt rak. 
įtr. Ir rrakt. HM 
ryta Iki a rak.

motvrv aKntnra 
1111 M. RatatMl «. 

Aatr. Ir Kttrlr.
» ryla Iki « rak.

uon virtom seniu aa moto


