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APIE 250 ASMENŲ ŽUVO 
NUO VIESULO

Apturimomis žiniomis, ne
paprastai didelis viesulas ir 
potvynis ištiko kai kurias Ne- 
braska, Colorado, IVyoniing, 
Texas ir Kansas valstybių da
lis.

Labiausia nukentėjo Nebras 
ka ir Colorado Valstybės. •

Anot žinių, žuvo apie 250 
asmenų. Tai tornado ir dide
lio lietaus aukos.

Medžiaginiai nuostoliai mil
žiniški. Šimtai šeimų neteko 
pastogės ir mantos. Nutraukti 
susisiekimai žemynu, negali
mi kol kas ir oru, kadangi 
užlietos nusileidimu vietos.

80 DIENy STREIKAS 
NUTRAUKTAS RAGINE
Racine, Wis., birž. 2. — Pa

galiau atšauktas streikas J.
I. Case fabrike. 2,17G darbi
ninkai streikavo 80 dienų. 
Darbininkai atlaikė susirinki
mų ir dauguma balsi} pripaži
no kompanijos paduotas sąly
gas.

Sulyg pripažintų sąlygų, 
rytoj darbininkai grįžta dar- no 
ban. Ne visi darbininkai ant-

V

kart atgaus darbą. Bus pri
imti palaipsniui iki visi dar- ri° 
bo skyriai bus išjudinti. Strei
kininkai ne viską laimėjo, kas 
jų norėta.

Visas miestas pradžiugęs 
uo įvykiu. Streiko nutrauki- 

įtias reiškia gerovės grįžimą.

ANGLIAKASIAI PASIREN
GĘ STREIKUOTI

, AVASHINGTON, birž. 2. — 
Keletas šimtų angliakasių su
kels streiką šį mėnesį, mink
štose anglių kasyklose, jei 
kasyklų vedėjai nepripažins 
paduotų reikalavimų.

Angliakasiai reikalauja di
desnio atlyginimo ir trumpes
nių darbo valandų.

Čia stropiai buvo vedamos 
derybos ir gal būtų padary
tas sutarimas. Bet, štai, vy
riausiasis teismas sugriovė 
NRA ir kasyklų vedėjai tuo
jau nutraukė derybas.

Angliakasių vadai pareiš
kia, kad jei kasyklų vedėjai 
nenori taikos, turės streiką.

NACIAI NIEKO NEDARO 
IŠ PROTESTŲ

AMSTERDAMAS, Olandi
ja, birž. 1. — Nacių autori
tetai Berlyne sulaikė Berlv- 

vyskupijos organo Kato-
liscbe Kirchenblatt leidimą 
už paskelbtą atsakymą Hitle- 

jaunimo organizacijos 
vadui Baldur von Scbirach,
kurs puola katalikų jaunimo 
organizacijas.

NACIAI PUOLA KATALIKŲ 
GEROVĖS OFISUS

POTVYNIAI. VIESULAS IR KITOS NELAIMĖS

(Acme Photo.)

Colorado Springs, Colo., ištiko potvynis, paskiau viesu
las. Vaizdas ritinėlyje: Važiavusių dviejų moterų automobilis 
įklimpo užlietam giliai dumble. Kitas automobilininkas mė
gino duoti pagalbą. Staiga nuo sugriuvusių namų rąstas smo
gė į moterų automobilį ir jį apvertė. Abidvi moterys prigėrė.

NUKENTĖJU SIEKS PLOTAMS 
INDIJOJE GRESIA EPIDEMIJOS

DAUG KAS PRITARIA 
PREZIDENTUI

SjMįtąbdžius laikraštį, vysku 
pijos kapitularis vikaras 
mons. P. Steinmann pasiuntė 
protestą Vokietijos vidaus rei 
kalų sekretoriui dr. TV. Frick 
ui.

Ir, štai, spaudoje visiškai 
nepaminėtas šis protestas, 
taip pat neduotas atsakymas; 
protestuotojui.

Pasirodo, kad naciai nieku 
katalikų protestų,

BERLYNAS, birž. 2. — Na
cių policija puolė visus kata
likų gerovės ofisus. Pagrobė 
daug dokumentų ir įvyko areš (nedaro 
tavimų. Nepasakyta, koks skai, kaip nieko nedaro iš konkor

iš

čius asmenų areštuotas.
Naciai spėja, kad vokiečių 

katalikų gerovės organizacija 
taip pat “dedasi” prie pinigų 
šmugeliavimo į užsienius, kas 
yra nacių vyriausybės uždrau
sta.

dato. Tokia tai jų kultūra.

ARDO DVI STUDENTŲ 
DRAUGIJAS «

Cliicagos universiteto vado-

AREŠTUOTA DAUG 
RIAUŠININKŲ

COLUMBUS, O., birž. 1. 
— Columbus Packing kompa 
nijos streikininkai, Oliio vai 
stybės universiteto studentų 
padedami, vakar sukėlė riau
šes. 200 poliemonų apie pus
valandį grūmėsi su riaušinin-

vybė suardo dvi studentų kajs Daug sužeista ir 22 are- 
draugijas: socialistų klubą ir £tuota. Tarp sužeistųjų yra 
krašto studentų sąjungos kuo keturf policmonai. 
pą.

Šių draugijų apie 25 stu
dentai dalyvavo taip vadina
mo “united front” parade 
geg. 30

SOVIETAI BIJO JAPONŲ

QUTCTTA, Indija, birž. 2.- 
Žemės drebėjimo ištiktuose 
plotuose žmonių aukų skaičius 
sieks apie 30,000. Tai tik pa
viršutinis suskaičiavimas. Ra
si, bus daugiau.

Kaip čia, taip kituose su
griautuose miestuose siaučia 
gaisrai. Gydytojai ir slaugės, 
kiek yra galimybės, neša pa
galbą sužeistiesiems.

Trūksta vaistų, maisto ir 
tyro vandens. Bijoma, kad ne
pasireikštų koleros epidemija.

GROBĖJAI PALEIDO VAI
KIUKU Už 200.000 DOL.

TACOMA, Wash., birž. 2.—
Grobėjai paleido George We- 
yerbaeuser, 9 metų amžiaus 
vaikiuką. Išlaikė 8 paras. Tė
vai išmokėjo 200,000 dolerių 
už jo paleidimą.

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ 
POLICMONĄ

Keli nesugauti plėšikai puo 
lė smuklę, 2023 So. Ashland 
avė. iViduje rado policmoną 
T. Kelmą, 38 m. aniž. Polic- 
monas nušautas, o piktadariai 
paspruko.

TAI BENT VAGIS

Iš federalinio Leavenvorth 
kalėjimo grąžintas Cbicagon 
automobilių vagis Mike Gib- 
lin, 34 m. amž. Bus teisia
mas už automobilių vogimą.

Giblin pripažįsta, kad jis 
pavogęs apie 1,000 automo-

ŠANCHAJUS, birž. 1. — 
d. Šis paradas buvo 1 RusįjOs sovietuose ir vėl pasi 

demonstracija prieš karą, fa- rP;jįk,- (]aUg baimės dėl japo-
šiziną ir Memorial (kapų puo ny VPįki,no Kinijoje. Sovietų' hilių Chicagoj ir apylinkėse 
Šimo) dieną.

ORAS
CTTTCAGO TR APYTJNK.— 

Tš dalies debesuota ir vė>- 
siau.

ambasadorius Kinijai Bogo- 
molov pareiškia, kad sovietai 
priversti dar daugiau stiprin 
ti Mandžiuko ir Kinijos pa
sienius.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

KINIJA PASISAKO PIL
DYTI JAPONU REIKA

LAVIMUS

TVASHINGTON, birž. 1.— 
Daug kas pritaria prez. Roo
sevelto pareiškimams NRA 
reikale pareikštiems vakar 
spaudos konferencijoje. Prezi 
Rentas nekritikavo vyriausio
jo teismo sprendimo, kuriuo

KAIP SEKASI GYVENTI DARBŠČIAM 
LIETUVIU! OKININKUI

APIE TAI PLAČIAI RAŠO ANGLIŠKI 
LAIKRAŠČIAI V

Angliška spauda daug rašo. J. Ambrozevičius be kitko 
apie Pabaltijo valstybes, ku-jyra ir pamaldus ir pavyzdin- 
rios prieš didįjį karą buvo gas katalikas. Namuose 
Rusijos dalimis, buvo rusų vy
riausybės valdomos ir skau
džiai apleistos. Po karo pasi
keitė Rusijos veidas. Pabalti-! jaus Metų atminimui jis pa
jus išsilaisvino, ėmė kurtis ir'statė gražų paminklą vidury

sie
nos nukabinėtos Išganytojo, 
Švč. Panelės ir šventųjų pa
veikslais. Šventųjų Jubilie-

gyventi savitai, o Rusiją ap 
nyko bolševikai. Ekonominiu 
žvilgiu Pabalti jas padarė di
delį šuolį pirmyn, o bolševi
kų valdomoj Rusijoj siaučia 
skurdas ir badas. Pabaltijy 
ūkininkai gyvena individais ir 
gyvenimas jiems sekasi, jie 
patys ir valstybę turi daug 
naudos. Rusijoj yra kitaip. 
Bolševikai kolektivizuoja ūk
ius, ūkininkus keičia vargais. 
Pabaltijo valstybėse vvriausy 
bės remia individus ūkinin

kus, padeda jiems įsigyventi, 
o Rusijoje tos rūšies ūkinin
kai skaudžiai persekiojami—• 
ūkiai iš jų atimami,i o jie pa
tys su jų šeimomis siunčiami 
ištrėmimai), kaipo kenksmin
gieji komunistų tvarkai ele
mentai. Pahaltijoj individai 
ūkininkai gerbiami už pavyz
dingą savo ūkių vedimą, o 
Rusijoje už tai baudžiami Si
biru.

Tarptautinė žinių tarnyba 
apie tai visa rašydama pavyz 
džiui stato lietuvį ūkininką 
Joną Ambrozevičių, Vieverų 
kaimo gyventoją (už 20 my
lių nuo Kauno). Pareiškia, 
kad jei Ambrozevičiui būtų 

gyventi Rusijoje, jis

TOKIJO, birz. 2. — Kinijos, sugriauti pramonės kodai ir 
naeionalė vyriausybė, kurios!pakirstos naujosios santvar- 
priešakyje yra diktatorius kos programos vykdymas. Tik 
gen. Čiang Kai-šekas nuspren- sakė, kad tuo sprendimu kra- 
dė pripažinti japonų reikalą- i §į0 ekonominė ir soeialė tvar- 
vimus, pažymėtus ultimatume. į ka grąžinama atgal į “arklio 
Tuo būdu bus išvengta japonų lįr bričkos” laikus ir tuo pa- 
kariuomenės vadovybės grą- j grindų interpretuojama kon- 
sinimo veržtis Kinijon ir bom-į etitueįja, kurį buvo sudaryta 
barduoti Peipingo ir Tientsi-! prieš 150 metų kolonijų lai- iemta
no nuėstų. lkais> kacĮa nebuvo žinomi jo- būtų seniai atsidūręs kur ka-

Kinijos vyriausyb(\pirmiau- 
sia sutinka pašalinti Hopei

ki ekonominiai ir finansiniai 
kriziai, kada nebuvo nedarbo

provincijos gubernatorių, ku- *r pramonių centrų.
ris yra aitrus japonų priešas.

NEDUODA SOLDIERS 
STADIJUMO MITINGUI
Kun. C. E. Cougblin pats 

su telegrama kreipės pas Chi- 
eagos majorą Kelly, kad bū
tų leista naudoti Soldiers’ fie- 
ld stadijumą, Grant parke, 
National Union for Sočiai Jus 
tice masiniam susirinkimui 
birželio m. 19 d. Chieagos par
kų distrikto boardo preziden
tas R. J. Dunliam pirmiau at
sisakė skirti stadijumą minė
tam susirinkimui.

Kun. Cougblin, kreipdama
sis pas majorą, nurodė, kad 
stadijumo susirinkimui reika
lauja daugiau kaip 200,000 
Chieagos piliečių balsuotojų 
ir būtų nepaprasta, kad šis 
piliečių reikalavimas būtų at
mestas.

Majoro ofise pasakyta, kad 
majoras nieko bendra neturi 
su tuo leidiniu ir telegrama

torgon ir ne už kitką, tik už 
savo darbštumą ir pavyzdingą 
ūkio vedimą.

J. Ambrozevičius šiandien 
yra 54 m. amžiaus. 1920 me
tais grįžęs iš karo jis savo 50 
akrų ūkyje nerado nė vieno

Vyriausiasis teismas spren
džia, kad nė koki nepaprasti 
įvykiai krašto negali duoti 
progos kongresui pravesti įs
tatymus, kurie išeitų is kon- ■ trobesio — viskas buvo iš- 
stitucijos nustatytų -ribų. Tas grįauta ir sunaikinta. Jis ben
ypatingai įdomu, sakė prezi
dentas. Jis nurodė, kad per
eito karo laiku buvo įvesta 
visa eilė priešingų konstitu
cijai aktų, tačiau niekas ne
kliudė jų neteisėtumo. O juk 
Šis ekonomiškas krizis yra ly- 
gus karo laikui. Skirtumas 
tas, kad karo laiku kapitalis
tai džiaugės sulaukę progos 
daug pelnytis, o šiandien jie 
visi sutartinai kovojo prieš 
naująją santvarką, nes reika
lauta iš jų pasiaukojimo.

Daug kas pritaria preziden 
tui, kad krašto vyriausybė 
privaJo paimti savo kontro- 
lėn viso krašto ekonominę ir 
socialę tvarką. Tuo tikslu bus 
vedama kampanija.WA6HINGTON, birž. 2. —

Prez. Roosevelto sprendimu 
panaikinta daugiau kaip 400 majoras nieko bendra neturi TOLUCA, Meksika, birž. 2 
bylų, užvestų federaliuose tei-lsu tilo leidiniu ir telegrama Į— įdėtus užliejo šį miestą, 
smuose ryšium su NRA ko-1 perduota Dunbamui. Šis gi ir Griaustiniai užmušė 3 asme- 
dais. | vėl nepripažino leidimo. j nis.

savo gražaus obelių ir vyšnių 
sodo. Jis nevartoja svaigiųjų 
gėrimų. Du pikti pririšti šu- 
nes saugoja jo namus ir kitus 
trobesius. Jis didžiuojasi sa
vo amerikonišku gazoliniu in- 
žinu, tręšiamąja mašina ir 
žmonos siuvamąja masina. 
Parsisiųsdina šešis laikraščius 
ir žurnalus.

Tos rūšies žmogus Rusijoj 
būtų vadinamas kulaku — 
prosperuojančiu ūkininku ir 
už tai būtų baudžiamas. Ki
taip yra Lietuvoj ir visam 
Pabaltijy.

Pabaltijis džiaugias tos rū
šies ūkininkais individais. Pui 
kiai tvarkomas ūkis kiekvie
nai valstybei yra svarbiau
sias ekonomiškas pagrindas.

drai su žmona ėmėsi sunkaus 
darbo. Neturėjo pinigų, iš nie 
kur negavo kredito. Po pen
kiolikos metų sunkaus ir gru
baus darbo Ambrozevičius 
šiandien džiaugiasi to vai
siais. Lietuvoje už tai jis ger 
biamas, o Rusijoje jis būtų 
buvęs pasmerktas.

Šiandien J. Ambrozevičius 
savo ūkyje turi penkių kam
barių gyvenamus namus ir 
kitus reikalingus trobėsins. 
Namuose švara, pavyzdinga 
tvarka. Gyvą ūkio inventorių 
sudaro 6 arkliai, 9 karvės, 25 
kiaulės, 4 avys ir 30 vištų. 
Daržinėje pakankamai kve
piančio šieno, o svirno aruo
duose — kai aukso kviečių 
grūdų, rugių, avižų ir žaliu
kų sausųjų žirnių. Jis su žmo 
na ir dviem vaikais turi pa
kankamai įvairaus maisto; 
vaikai lanko mokyklą.

PRASIDĖJO NOVENA
Šeštadienio vakare Aušros 

Vartų parapijoje prasidėjo 
Novena prie Šv. Teresės, Val
kelio Jėzaus. Noveną veda, 
gerb. kun. P. Biskis, M. I. C., 
Tėvų Marijonų Seminarijos 
profesorius.

Pamokslai bus sakomi ry
tais 8 vai., vakarais 7:30 vai. 
Visiems yra gera proga pasi
naudoti novenos dvasiniais 
turtais, ypatingai jaunuome
nei.

VAKAR JVYKĘ MOŠŲ 
PIKNIKAI

Minių minios vakar dalyva
vo piknike, surengtame Da
riaus Girėno paminklo staty
mo naudai. Piknikas įvyko 
Marąuette parke. Pramogų 
centras buvo palei 70 gatvę 
ir California avė.

Vakar ir Dievo Apvaizdos 
parapija turėjo nepaprastai 
didelį pikniką Vytauto darže. 
Gausingas lietuvių suplūdi- 
mas gausiai parėmė parapiją.

STUDENTŲ DĖMESIUI
Šiandien po pamaldų 8:15 

vai. vak. įvyks Chieagos Stu
dentų kuopos susirinkimas 
Aušros Vartų par. mokyklos 
kambaryje. Bus aptariami 
svarbūs reikalai.

Kviečiame visus stndentns- 
es dalyvauti šiame susirinki
me. Valdyba.
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Vainių j Kaunu. Mat, tuo būdu manė susta
bdyti vyskupo veiklą. Tai buvo 1864 m. Įvy
ko priešingai. Kaune vyskupas dar plates
niu mastu pradėjo veikti. Kaune jo Įsteig- šiandien plačiai pas mus tralės mokyklos. Mokykla, y- 
toji seminarija su laiku virto lietuvybės tvi- kalbama ir rašoma apie mo- pač valstybinė mokykla, esan- 
rtove, kuri Lietuvai davė visą eilę garbingu kyklos reformą. Ir nenuostabu, ti visiems piliečiams, ar jie 
vyrą, kurią tarpe yra Maironis, JuKŠtas, Tu-įnes mokykla žmonių visuome- būtų šiokio ar tokio tikėjimo, 
mas ir kiti. ' uės gyvenime yra taip svarbus ar kad ir jokio tikėjimo nepri-

V ysk. Motiejus Valančius išbuvo vys-į dajykas> katį juo negaiįma ne. pažintų. Todėl viešoji mok y k- 
kupu 25 metus. Mirė eidamas 75 metus, i’la- įsidomėti. Mokykla juk ruošia 
čiau apie garbingąjį vyskupą - kovotoją dėl i gyvenimui busimuosius žmo- 
lietuvybės mūsų malonūs skaitytojui ras St. jnes. Mums, jūs Vyskupams,
Lukoševičiaus rašinyje, kurį netrukus pra- 1 Dievas yra pavedęs ganyti

Lietuviis Vyskupai Mokyklų Reikalu

dėsime spausdinti.

PABALTIJO VALSTYBIŲ BENDRA
DARBIAVIMAS

žmonių sielas. Mokykla, kuri 
lavina ir auklėja jaunąją kar

dą, labai daug lemiamos turi .tikėjimą.

la tikybos atžvilgiu turinti bū 
ti neutrali (abejinga), kad 
galėtą tikti įvairių įsitikini
mų piliečiams. Tokia mokyk
la neturinti vaikams nieko ka
lbėti nė už tikėjimų, nė prieš

DIENOS KLAUSIMAI

VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS

Tur būt sunku būtų surasti lietuvį, ku
ris nebūt girdėjęs apie garsųjį ir garbingąjį 
Žemaičių Vyskupą Motiejų Valančių, kurio 
60 metų mirties sukaktis minėta praėjusio 
mėnesio 17 d. I

Vysk. Valančius gyveno tais laikais, kuo
met Lietuvos žmonės labai skaudžiai rusų 
valdžios buvo persekiojami. Vesta kova pi ieš 
katalikybę Lietuvoje, norint visą kraštą su- 
l>ravoslavinti, griežčiausia buvo draudžiama 
bile tautinis darbas. Vyskupas Motiejus e- 
nergingai kovojo ir su katalikybės priešais 
ir buvo pirmutiniu ir labai smarkiu kovo
toju dėl lietuvybės. Jis visą savo gyvenimą 
vedė kovą su rusų valdžia.

Po 1831 metų sukilimo rusų valdžia pra
dėjo uždarinėti bažnyčias ir vienuolynus. Tai
gi nuo tų metų jis ypatingu pasiryžimu ir 
pradėjo vesti kovą su rusais.

Vysk. Valančiaus laikais rusų valdžia 
ne tik uždarinėjo bažnyčias, mokyklas ir jų 
vietoje steigė cerkves ir rusiškas mokyklas, 
bet draudė lietuvišką spaudą, platino lietu
viškas knygas rusų raidėmis, naikina orga
nizacijas ir visokį visuomenišką veikimą. 
Dėl to vysk. Motiejui daug kartų reikėjo 
smarkiai susikirsti su caro valdžia.

Savo veikimui garbingasis vyskupas nau
dojo kelis būdus. Jis veikė slaptai, tačiau 
kur matė reikalo veikė viešai, drąsiai ir grie 
žtai. Vysk. Valančius gerai suprato kaip di
delę galybę turi spžiuda. Jis tą galybę ir 
naudojo. Jis parašg ir išleido prieš rusą val
džią knygas: “Iš tamsybės veda kelias tei
sybės”, “Perspėjimai”, “Šnekesys kataliko 
su nekataliku”, “Prajautimas”, “Vargai ba
žnyčios katalikų”, “Litanija apie visus šve
ntus mučelninkus”. šios knygos Lietuvoje 
pasirodė 1848 metais. Visame krašte jos su
kėlė didelį judėjimą.

Vysk. Valančius visokiais būdais ragino 
žmones mokinti savo vaikus lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Jis liepdavo naudotis privati
niais mokytojais, kuriuos vadindavo “da
raktoriais”. Tai buvo viena iš priemonių ko
voti su lietuviškumo naikinimu. Nors buvo 
brukama lietuviškos knygos su rusiškomis 
•raidėmis, bet jis mokėjo panaudoti vyskupiš
kos valdžios autoritetų, kad tos knygos ne
atsiektų savo tikslo.

Vysk. Valančius, kaip aukščiau minėjom, 
buvo ne tik kovotojas ir didis veikėjas, bet 
ir rašytojas. Tarp daugelio kitų knygų ir 
knygelių jis yra parašęs “Žemaičių Vysku
pystę”, “Vaikų knygelę”, “Palangos Juzę”, 
“Paaugusių žmonių knygelę” ir t.t.

Be kitų darbų, vysk. Valančius rūpino
si ir lietuvių tautos blaivinimu. Jį galima 
vadinti blaivybės apaštalu pilna to žodžio 
prasme. Jo laikais beveik visa Lietuva bu
vo užsėta blaivybės draugijomis. Ju įsteigta 
šimtai. Tai buvo pirmos organizacijos Lie
tuvoje. Jos ne tik blaivybę platino, bet vi
same krašte tautinę ir religinę sąmonę kėlė. 
Rusų valdžia tų draugijų pabūgo. Visu grio- 
žtumu ėmėsi jas naikinti. Bet kurias panai
kindavo, jų vietoje pradėdavo veikti slaptos 
draugijos. Ši vysk. Motiejaus veikla buvo 
labai naudinga. Ji padarė tai, kad visoj Lie
tuvoj pradėjo kilti tautinis susipratimas. At
sirado daugiau veikėjų ir kovotojų.

Tautinę veiklą vysk. Valančius taip bu
vo išplėtęs, kad po US63 metų sukilimo 'la
vas perkėlė Žemaičių vyskupijos sostinę iš

įtakos jaunuolių sieloms, todėl
----------- i mums, jūsų ganytojams, nega-

Uegužės mėn. 9 d. Kaune pasibaigė Lie- ' Ii nerūpėti mokyklų reikalai, 
tuvos, Latvijos ii- Estijos užsienių reikalų Jei tad kalbama apie mokvk- 
ministerių svarbi konferencija. Apie šią kon- ‘ los reformos reikalingumą, tai 
ferenciją Tsb. taip praneša: tuo klausiniu turime išsitarti

Pirmiausia, konferencijoj buvo svarsty- ir mes, Lietuvos Vyskupai, 
tas Pabaltijo valstybių saugumo klausimas. Tardami savo žodį, norėtume, maujasi visu kuo. Be abejo-
Šiuo klausimu visos trys valstybės pasisakė kad jį išgirstų visi tie, kurie 
už tarptautinį bendradarbiavimą, patikrinant 
taiką Rytų Europoje. Taip aiškiai pasisaky- 
danios saugumo klausime, Pabaltijo valsty
bės išsklaidė apie jas užsienių spaudoje pa
skelbtus visokius netikslumus. Tuo pačiu jos 
sutvirtino Pabaltijo santarvės pamatus, nes 
saugumo klausimas Lietuvą, Latviją ir Esti
ją suveda prie bendro ir tarpusavio gynimo
si stalo.

Taip pat labai svarbus konferencijos nu
tarimas, išplėsti ir aiškiau nustatyti Pabal
tijo valstybių tarpusavio pagalbos būdus, ku
riuos numato Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
santarvės sutartis, pereitų metų rugsėjo 12 d. 
pasirašyta Ženevoje. Pasižadėjimas teikti sa
vo tarpe politinę ir diplomatinę pagalbą vi
somis aplinkybėmis, kuriomis tautų sąjungos 
paktas gali būti taikomas, — suteikia Pabal
tijo santarvės'sutarčiai aiškesnį turini.

Be šią grynai politinio pobūdžio klausi
mų, reikia dar pažymėti vieną konferencijoj? 
apsvarstytą svarbų dalyką. Tai sutartį tar
pusavio ginčams taikingai išspręsti. Šios su
tarties sumanymas jau buvo iškeltas per pir- 'tikoje mokymas nuo auklėji- 
mąją Pabaltijo valstybių užsienių reikalų mi- mo neskiriamas ir negali būti 
nisterių konferenciją Taline. Tos konferenci- i atskirtas. Tiedvi žmogaus ga
jos pavedimu, ginčų sprendinio sutartį ruošė . lios — protas ir valia — vie- 
Estijos vyriausybė. Estijos vyriausybės pa- na į kitą veikia, viena kitai

Bet toks mokyklos abejingu 
mas tėra galimas tik teorijoj, 
ne praktikoj. Ne be reikalo 
seniai yra pasakęs Kristus: 
“Kas nėra su manim, prieš 
mane yra” (Mat., XII, 30).

rėdami nuo jų apsaugoti savo 
vaikus, steigia savo lėšomis 
aiškiai katalikiškas mokyklas, j

II. — Antroji mokyklos rū
šis — tai aiškiai bedieviškoji 
mokykla. Ji tuo yra geresnė 
už pirmąją, kad bent nesisten
gia žmonėms apdumti akių, 
aiškiai pasisako kas esanti. 
Tokios šiandien yra mokyklos 
Rusijoj, Meksikoj — šalyse, 
kuriose paskelbta atvira kova 
Dievui.

III. — Pagaliau trečioji mo
kyklos rūšis. Yra tai mokyk
los, kurios mokymo ir auklė
jimo pagrindan deda religiją; 
katalikiškuose kraštuose, žino 
ma, katalikų religiją.

Tačiau turime įspėti jus, 
kad ne kiekviena mokykla,

! kuri sakosi esanti katalikiška,

PALEISTAS KLAIPĖDOS 
KRAŠTO SEIMELIS

NAUJO SEIMELIO RINKI 
MAI RUGSĖJO 29 D.

Liūdnos praeities ligšiolinis 
Klaipėdos krašto seimelis bu
vo išrinktas 1932 metais ge
gužės mėn. 4) d. Pagal Klai
pėdos krašto statuto, seimelis 
renkamas trejiems metams. 
Gegužės 9 d. Klaipėdos kraš
to gubernatorius VI. Kurkau- 
skas paskelbė aktą, kuriuo 
ligšiolinis krašto seimelis yra 
paleidžiamas. Nauji seimelio 
rinkimai paskirti rugsėjo 29 
d. Ligi naujas seimelis bus 
išrinktas, Klaipėdos kraštą 
valdys gubernatorius VI. Ku- 
rkauskas ir ligšiolinė J. Bru-

Ir iš tikro. Juk vaikas įdo- iš tikro yra tokia. Paprastai Įvelaičio direktorija.

nės, jam kils klausimai: iš 
prie sumanytos mokyklos re- kur atsirado pasaulis, žmogus, 
formos kuo nors prisidės, ir koks jo paskyrimas, kas mus 

laukia anapus kapo ir t.t. Į 
tuos klausimus mokytojas, no
romis— nenoromis, turės mo
kiniui atsakyti. Arba atsakys, 
kad Dievas sutvėrė pasaulį ir 
žmogų, kad davė jam nemarių 
sielų, kad paskyrė ją amžinai

manoma, kad jei į mokyklą y- ' Visame Klaipėdos krašte da 
ra įsileidžiamas kunigas, kad ! bar prasideda priešrinkiminė

tėvai, kurių vaikučius tos re
formos palies.

* * ę
Mokykla atlieka dvejopą da

rbą: moko ir auklėja.
Jaunuolį mes mokome, k <d 

teikiame jam žinių iš bet ku
rios mokslo šakos. Auklėjame, į gyventi. Arba turės visa tai
kai stengiamės jam įdiegti 
tam tikrus elgimosi dėsnius.

Mokymas todėl liečia ypač 
jaunuolio protą, stiprindamas 
jo galią ir praplėsdamas jo veį 
kimo sritį.

Auklėjimo uždaviniai jau y- 
ra kitokios rūšiės. čia daugiau 
veikiama į jaunuolio valią, no
rint duoti jai tam tikrą kry-

aiškinti, kaip kad mano lais
vamaniai: kad pasaulis nėr 
Dievo sukurtas, kad žmogų? 
tėra tik aukštesnė gyvulių vei
slė ir t.t.

Vadinasi, visiškai abejingos 
religijai mokyklos būti nega
li.

Kad taip ištikrųjų yra, ro
do šių laikų valstybinės mo-

agitacija, kuri bus gana aš-. 
tri. Kaip ir reikėjo laukti ją 
jau pradėjo vokiečių radio ir 
spauda, agituodama Klaipė
dos krašto gyventojus nebal
suoti už lietuvius. Per šiuos 
rinkimus krašto gyventojai ti- 
kimąsi, galės laisviau paduoti 
savo balsus. Rinkimai eis pa
gal naujų rinkimų įstatymo, 
kuriuo bus renkamas ir visas 
Lietuvos seimas. Šiemet Klai
pėdos krašto seimelį rinks 65,- 
009 to krašto gyventoją ir 
išrinks 29 to krašto seimelio 
narius. Tikimasi, kad šiemet 
lietuviai laimės daugiau savo 
lietuvių negu perankstyves- 
nius rinkimus. Ligšiol lietu
viai turėjo 6 seimelio narius.

jei joje religijai yra skiriama 
pora valandų per savaitę, tai 
mokykla jau ir esanti katali
kiška. Toli gražu ne.

Šv. Tėvas Pijus XI savo ra
štu apie jaunimo auklėjimą 
aiškiai nurodė, ko reikia, kad 
mokykla galėtų vadintis ir 
būtų tikrai katalikiška (Bnc. 
iš 31 gruodžio 1929 m.). Štai 
tos sąlygos.

1. — Dabartinis Šv. Tėvas 
Pijus XI naudojasi Leono 
XllJj žodžiais ir sako: “Rei
kia, kad jaunimas ne tik tam 
tikromis valandomis būtų mo
komas religijos, bet kad ir vi
sas kitas mokymas kvepėtų 
krikščioniškuoju religingumu. 
Jei to trūksta, jei tasai šven
tas dvelkimas neapima ir ne
šildo mokytojų ir mokiniij sie
lų, tai iš mokslo, koks jis be
būtų, maža bus naudos; daž-

ptį ir sustiprinant valios pa-'kykĮ0S, sakysim, Prancūzijoj.
Jos sakosi esančios neutralėa 
bet ištikro didžiausiai yra prie 
šingos tikybai. Katalikai, no-

jegumą.
Taip yra teorijoj. Bet prak-

ruoštas projektas dabar buvo apsvarstytas 
ir dar paliktas visų trijų valstybių vyriau
sybėms su juo daugiau susipažinti ir pareikš- tik vienu mokymu; ji papras
ti savo nuomonę. Tarpusavio ginčų taikingo tai jaunuolį ir moko ir auklė- 
sprendimo sutartis bus pasirašyta šį ruderfį Ija.
per trečią Pabaltijo valstybių konferenciją j Mums, katalikams, ypač tu- 
Rygoje. ri rūpėti, koks yra mokyklos

Iš kitų pasitarimuose, apsvarstytų klau
simų, pažymėtinas ekonominis konferencijos 
sušaukimo nutarimas. Ši konferencija, kuri 
numatoma dar šiais metais, aptars ir sutvar- j M
kys Lietuvos, Latvųos ir Botuos bendrus,^.?? fc) r<j .
ekonominius reikalus.

Taigi antroji Pabaltijo santarvės konfe 
rencija apsvarstė bendrų svarbių politinių ir 1"'. 
padarė nutarimų, kurie žymiai išplės Lietu- 
vos, Latvijos ir Estijos bendradarbiavimą.

VISI DEJUOJA

Lietuvos žemės ūkio reikalų ministeris p. 
\leksa vienoje savo kalboje yra pasakęs, kad 

į dabar dejuoja visi — ir kam gera, ir kum 
! negera. Inteligento, padėtis, palyginti su 1922- 

3 met., dabar esanti pagerėjusi, o vis tik jis 
skundžiasi. Dejuoja kas turi smėlynus, dejuo
ja ir kas turi molynus. Dejuoja, kas turi 5 
hektarus žemės, dar daugiau dejuojąs tas, 
kam palikta 150 hektarų. Esą dejuoja, kas 
pasiskolinęs, dejuojąs ir tas, kas kitiems yra 
įdavęs. Dalis turinti pagrindo dejuoti, bet 
dalis ir neturinti. Paskiri nusiskundimai ne- 
visuomet tuos ar kitus sunkumus teisingai
atvaizduoją.

Bet vis dėlto Lietuvos kaimas yra žymiai 
pažengęs į priekį. Ministeris Aleksa pastebi: 

“Palyginti su pramone, amatais, kai
mas po karo yra daugiau pažengęs prie
kin ir iš dalies kaip tik dėl pastarųjų — 
pramonės, amatų dar tinkamo nesusitvar- 
kymo kenčia. Kaimas didesnio pasijudi
nimo, sugebėjimo yra parodęs todėl, kad 
ten daugiau lietuviškos valios, proto ir
patyrimo”.

padeda. Todėl praktikoje nė
ra mokyklos, kuri teužsiimtų

auklėjimo santykis su religi
jų.

Auklėjimas iš atžvilgio į re-

jai priešingas ir c) toks, ku
ris auklėjimo pagrindan deda

Šiandien labai garsiai 
yra skelbiamos vadinamos neu

nai iš to išeina nuostolių” 
(Ene. Milit, Eccl., 1 rugp. 1897 
m.). (Daugiau bus)

VYRAI! VYRAI!
APSIRŪPINKITE SU ANGLIMIS ATEINANČIAI ŽIEMAI

CRANE COAL KOMPANIJA
$7.00 
$6.80

ATPIGINO ANGLIS TRUMPAM LAIKUI
POCAHONTAS, labai stambios, tonas tiktai .................... ........ .

(imant 5 tonus ar daugiau)
Jeigu norit smulkesnių Pocahontas anglių, tai galit

gauti toną po................ ..........................................................
Nelaukit ilgiau, paduokit orderį tuojau, nes trumpu laiku anglių tonas gali pa
brangti $1.00 ar daugiau.

ORDERIUS galit paduot per TELEFONĄ.
REPUBLIC 8402

CRANE COAL CO.
5332 S. LONG AVENUE

TAIPGI REIKALAUJAM AGENTŲ IR DRAIVERIŲ

EMIL DENEMARK ū“

t’

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848-60 OGDEN
AVENUE

Bį

/o'

*6/

f
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ŠIRDINGIAUSIA AČIŪ VISIEMS TĖVŲ MARIJONŲ 
RĖMĖJAMS IR RĖMĖJOMS

Nuoširdų ačiū tariame visie-1 rbininkus atvežė ir parvežė dy 
ms TT. Marijonų Chic. apskr. Į kai. Tai labai stambi auka.

Katalikiški Mokykla Vaikučiu Radio 
. Dainį Kontestas

LIŪDI ANTANINOS 
BALTUTIENĖS

Liūdi visi. Netikėta mirtis 
paėmė jų iš mūsų tarpo.

Ieva Lukošiūtė

rėmėjams, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie pavasari
nės gegužinės geg. 26 d., Ma
rijos kalneliuose, Hinsdale, 111.

Nuoširdus ačiū L. Žurliui ir 
visiems dainininkams už gegu
žinės papuošimų dainelėmis su 
pagalba J. F. Budriko garsia
kalbio. Tos dainos visus bu
vo perkėlę į Lietuvų, kur dai
na skamba namuose, laukuose 
ir miškuose.

Nuoširdus ačiū dvasiški jai, 
daktarams, advokatams ir bi
znieriams už visokias dovanas.

Tūkstantinė minia žmonių, 
liūliavo Marijonų ūkyje, tarp 
kurios matės šie būtinai 

Įpaminėtini biznieriai, kurie la
bai stambiai prisidėjo prie ge
gužinės pavykimo: žymus po
litikierius J. Radomskis, elek- 
trikos kontraktorius ir užlai
kantis krautuvę visokių gele
žinių daiktų, p. Nevadomskis, 
Simano Daukanto spulkos va
ldybos nariai: p. Žylius, bro
liai Kazanauskai, visi su sa
vo šeimomis. Turiu pastebėti, 
kad J. Kazanauskas yra pir
mininkas, B. Kazanauskas, se
kretorius ir p. Žylius, vice pi
rmininkas, tai yra ištikrųjų 
gabus realestat.ininkai ir fina
nsų tvarkytojai.

Gegužinėj darbavos:
WEST SIDE: A. Fabijonas, 

V. Juknius, V. Ribickienė, M. 
Stumbrienė, I. Šaulienė, F. 
Juška, A Mickevičius, P. Ri 
bickas, J. Stumbris, V. Bra 
zauskas, Aleknienė ir jos dvi 
dukterys, E. Pocienė ir And
rius Radzevičius.

Antanas Fabijonas, visus da

BR1G11TON PARK: J. Val- 
skis, F. Vaičikauskas, V. Ku
likauskas, T. Atroškienė, O. 
Bambalienė, Šarauskas ir sū
nūs, J. Samoškienė, V. Mičiū- 
nienė, T. Norbutienė, M. Na
vickienė, O. Kasparienė, O. Ša 
kūnienė ir F. Gubista.

J. Šarauskas ir sūnūs visus 
darbininkus atvežė ir parvežė 
dykai. Tai stambi auka. Jis 2 
metai kaip užsidėjo biznį. To

Birželio 5 d., 3:30 valandų 
“Draugas” ruošia katalikiškų 
mokyklų vaikučių radio dainų 
kontestų. Kontestas tęsis per 
visų birželio mėnesį.

Kontesto sųlygos
1. Stojantieji į kontestų ga

li turėti ne daugiau kaip 10 
metų.

2. Dainų gali dainuoti 
ilgiau 2 minutes.

mergaitę ir vienų berniukų. 
4. Daina turi būti lietuvių

kalba dainuojama.
Balsavimas ir dovanos 

Užsibaigus kontestui, bus
išleista “Drauge” balsavimo 
blanka su kontestininko var
du, mokykla ir daina, kurių 
dainavo. Visi lietuviai galės 
balsuoti už 5 kontestininkus.

lle Balsai bus priimami paštu ar
ba “Draugo” ofise. Gavusieji 
daugiausia balsų gaus dova------------- ---------- --------- __ 3. Iš kiekvienos L. K. mo- v

kius biznierius, kaip Ant. Fa-! kyklos imama tik po vienų I nas. Dovanų bus 5. 
bijonas ir J. Šarauskas, verta
ypatingai paremti.

T0WN OF LAKE: E. Ged
vilienė, E. Ogentienė, E. Oge- 
ntaitė, P.' Turskienė, J. Ged-f
vilas, J. Lisauskas, B. Ogin- 
tas ir B. Kalvaitė.

DIEVO APV. PAR.: P. Va- 
luckis.

BRIDGEPORT: Jos. F. Bu- 
drik su savo garsiakalbiu — 
muzika maloniai linksmino sve 
telius.

MARQUETTE PARK: S 
Petermans, C. Vasgird ir C.
Aukščiūriienė.

CICERO: O. Krasauskienė,
R. Conble ir ponia M. Conble.

MELROSE PARK: M. Ja
nušauskienė, O. Kiaunienė, F.
Bacevičienė, A. Švilpauskienė 
ir K. Žvirblienė.

MARIAN HILLS: S. Valan- 
ches, J. Poškaitė, A. Kriščiū
naitė, A. Daškevičienė ir AL 
Bačkauskaitė.

P. S. Jei pasirodyti} kame 
nors klaida, maloniai prašo
mi atleisti. Nes ir prie geriau
sių pastangų, klaidos pasitai
ko.

Rengimo Komisija

zika. Po skanios vakarienės, 
i vakaro vedėjas, kun. B. Urba, 
perstatė pirm. V. Jasinskaitę.

Į Ji pasveikino 1935 akad. bai
giančias mokines. Vardu savo 
klasės, K. Pilkytė pareiškė 

’ džiaugsmo, kad jos įeis į Au-

ŠV. KAZIMIERO AKAD.
ALUMNIEČiy JUBILIE

JAUS APVAIKŠČ10- 
JIMAS

šv. Kaz. Akad. Aluinniečhj eiles Programas bu
. ..... vn ninnn om “ Her Kirsidr-jos jubiliejus buvo šauniai 

apvaikščiotas sekmadienį, geg. 
26 d. Po palaiminimo Šv. Sa
kramentu, buvusios Akademi
jos mokinės laikė metinį susi
rinkimų. Jame 1933-35 metų 
valdyba: pirm. — V. Jasins- 
kaitė, vice pirm. — E. Ali
šauskienė, nut. rast. — B. Pa- 
liliūnaitė, kor. rast. — E. Kli- 
daitė ir ižd. — S. Simanaus- 
kienė išdavė raportus žodžiu 
ir raštu, kurie buvo vienbal
siai priimti. Po svarstymo į- 
nešimų, sekė rinkimas naujos 
valdybos. Išrinktos: I. Stasu- 
kaitė, pirm., 0. Sloksnaitė, 
vice pirm., S. Poškaitė, nutar. 
rast. ir E. Klidaitė, ižd.

Baigusios sesijų visos suėjo 
į auditorijų, kur Šv. Kaz. A- 
ka«. orkestrą pasitiko su mu-

vo toks: monologų “Her First 
Appearance” (Jos pirmas pa
sirodymas) gyvai atliko Ona 
Burtrumienė; malonu balseliu 
žavėjo Laddie Daukšaitė (var
gom Daukšo duktė) padainuo
dama porų linkmų dainelių; 
Ona Sloksnaitė, žiūrėdami į 
savo stiklų (crystal), prana
šavo ateitį visų naujųjų na
rių
mios. Galų gale sulošta vieno 
veiksnio komedija “Six Cups 
of Chocolate”; lošė A. Stali- 
lionytė, R. Bailey, M. Juozai- 
tė, T. Raštutytė, 0. Grigony- 
tė ir F. Nausėdaitė.

Gegužės 23 d. iškilmingai i J- Jablonskio raštų III
palaidota žymi veikėja Anta
nina Baltutienė. Per šv. Mi
šias dalyvavo daug svečių ku
nigų. Chicago vargonininkai 
giedojimu puošė pamaldas.

Kadangi velionė buvo veik
li tretininkė, Apaštalystės ir 
kitų draugijų narė, daug na
rių dalyvavo laidotuvėse. Su 
žvakėmis visos narės palydėjo 
jų iš bažnyčios.

Velionė buvo veikli parapi
jos narė; prie kiekvieno para-t 
pijos naudai darbo visuomet ( 
visa širdimi prisidėdavo. Ji1 
buvo taip pat pavyzdinga mo
tina trijų sūnų. Todėl,

Liūdi — Tretininkės ir kitų 
draugijų narės netekusios da
rbščios narės.

Liūdi — Gim. Pan. Šv. pa
rapija uolios veikėjos.

Liūdi — Šv. Kazimiero se
serys, netekusios* duosnios re-1 
įnėjos.

Liūdi — sūnąi netekę myli
mos motinėlės, bet labiausiai 
liūdi — jos vyras Jonas ne
tekęs ištikimos savo gyveni
mo draugės - žmonos.

Tomas. — Neseniai išėjo iš 
spaudos. Turinyje straipsniai 
apie rašybos dalykus. Ilius
truotas. Šviet. M-jos leid. 210

psl. 7 lt. Gaunamas pas komi- 
sionierių — ‘Spaudos Fonde’.

— J. Marcinkevičius pabai
gė rašyti trijų tomų romanų 
“Mes ateinam’’ (užima 1905- 
1919 metų laikotarpį). Rašo 
trijų tomų romanų “Žydinti 
žiema” (liečiama dabartiniai 
laikai).

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Morrgicio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:.

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
R.AŠTINČ J Fa’

ATEITIS

tei, D. Burtrumienei, S. Poš- 
avo uteių v.».t naujoj,, kaitci M. Juozaitei, T. Raštu- 
i,j. “Pranašystės” buvo į«lo-J M. Bacevičiūtei ir> žod.

žiu, visoms alumnietėms.

NEGIRDĖTAI ŽEMOS KAINOS ANT

BUORIK FORNFlilRE MART
3345-47 So. Halsted St.

Prosinimo ir Skalbimo mašinos
p° ...........................  *39.50

Lengvais išmokėjimais

Hoover Factory per
dirbti ir garantuoti

. Elėktrikiniai dulkių 
nlektrikines Ledaunės Valytojai po
Refrige rato riai po

*99.50
šmokėjimai po $4.50 

į mėnesį

19.95
Fedelco perdirbti po

*6.95
JOS. F. BUDRIK, INC

3417-21 So. Halsted Street
Tel. BOUlevard 4705

GRADUATION IR JDNE BRIDE 
DOVANŲ IŠPARDAVIMAS

Reikšdamos dėkingumų už 
nuoširdų pasidarbavimų savo 
pareigose per du metus alum- 
nietės įteikė savo mylimai pi- 
min. Valerijai Jasinskaitei gė
lių bukietą.

Pasisekimas šios dienos pri

klauso komisijai: E. Stasukai-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
in

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
6340 SO. KZDZIB ATI

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

Suv. %Val. Įstaigos F. S. & L. Ine. 
Corp., Washington, D. C. Apdraustas 
Kiekvieno Žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

Mokam dividendus 
lerį pagal uždarbį.

kiekvienų do-

Duodam Paskolas 
Ant Morgičių

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

...'andard-^
rEDERALSAVINGS
AND< LOAN » ASSOCIATION

OFCHICAGO --------
JUSTIN MACKIEWICH — Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS — Raštininkė

2324 SO. LEAVITT STREET Tel. CANAL 1678

Jums reikalaujant 
sutaupytus pinigus,

atiduodam 
NĖRA I- 

STOJ1MO MOKESČIŲ.

Daimantiniai žiedai po
*6.75 iki 24°°

14 k. Šliubiniai žiedai
po *3.95

Rankiniai Laikrodėliai 
po *3.95 ir 

p" *9.50

Gražus Sidabrinių Stalo Peilių, Šaukš
tų Setas Community ar Rogers

p° *9.75 ir p° *24.00
Akiniai dėl Artimo ir Tolimo Regėji
mo su Daktaro Egzaminacijų

»Ž 5.95
BUDRIK JEWELRY

& OPTICAL CO.,
3343 So. Halsted St.

Tel. BOUlevard 6630

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Iidiibėjai ankitenės rūšie. pamink

lų ir Oraboamių 
— -.. o — ■■

Didžiaoaia pamiškių dirbtnvi 
OhicagoJ

Snvirš 50 metą prityrimo 
o

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigas

-------- o
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių,

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbinio 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbčjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas f rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PENHACOTjA MU 
BELMONT MSB

Ome.: HUA41DB SM8
Aifred RomUI, prea Vincent RoseUl, mct.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių| 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

Lafaicz ir Šuns 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

J. Uolom
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. PelkK
J. F. Radaus
S. M. Skilias
Ckas.Sjrouicze
1.1. Zolp

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

AMBULANOE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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VIETINES ŽINIOS
LIGONINĖS RĖMĖ- !^to ir kiekvieną ligonį apdo- 

JŲ VEIKIMAS ' v"Tno.jo ;al'!ai"iais- .
J * * | sį ionuą sios nares auko

jo nemažiau kai po $5.00 (ki
tos ir keturis syk tiek): pirm. 
F. Priliodskienė, vice pirm. V. 
Torezynskienė, rast. O. Jage-

. lienė, fin. rast. Alb. Poškienė,
vieni, dieni, per savaitę, o pel- j.,, N šatunien5> B.
no nepe,■daugiausiai lieka. Vie u Q Biežienė, F. Burbie.
toj to, nutarė įsteigti “Earn- . r. . ‘ 6 ne, I). Griciene, E. Granadie-
įng Fund , kuriam narės pa-’ . XT • r - w - », . ’ . r . i ne, Norvidiene, Vaičiene, A.sizadėjo atskirai pasidarbuoti1 r> , ... -r , i Petraitiene, \Y. Kareiviene, O.
ir mažiausia “paaukoti” $»> T - m T i i • •. 1 . v i Jonaitiene, T. Luberskiene,
privačiai rengiant bunco, ke- , - . _ m _ T i ». . krausiene, Irustiene, Jacobs -no, card parties, pietus ir t.

Pereitą rudenį ligoninės rė
mėjoms svarstant apie bazarą, 
nutarta jo neturėti, nes tiek 
daug tenka pasidarbuoti kiek-

p. Balandžio mėnesy buvo bai
gimas auginti tą fondą, į kurį 
narės suaukojo $300.

Toms narėms, kurios tani 
fondui pasidarbavo ir jų vie
šnioms surengta pietūs Stan
kūnienės viloje, 112-tos ir 
Western Avė., geg. 20 d. Vi
so dalyvavo 40 moterų ir me
rginų.
Pavalgius, pakviesta pirmiau 

šiai pakalbėti viešnia A. Nau
sėdienė, kuriai tik iš vakary
kščio buvo įteikta Gedimino 
ordinas. Viešnia pareiškė, kad 
labai smagu jai dalyvauti ta
me būrely. Toliau kalbėjo vi
sos buvusios pirmininkės: O. 
Biežienė, kuri organizavo ir 
buvo pirmutinė pirmininkė 
per du metus ir iš eilės penk
toji pirm., B. Lauraitienė, tre
čioji pirm., L. Kadzevick ’ienė, 
naujoji pirm. Programą vedė 
senoji pirm. F. Priliodskienė.

Po programo vienos žaidė 
kauliukais, kitos lošė korto
mis. Laimingosios labai’ džiau 
giasi gražiomis ir brangiomis 
dovanomis.

Prihodskienei pirmininkau
jant, pereitą metą šis fondas 
atsirado ir jai baigiant pirmi- 
ninkystę narės nutarė ir jį bai 
gti. Tat jis ir priklauso jos 
darbuotės kreditan. Nežiūrint 
sunkių laikų, jai pirmininkau
jant rėmėjos į ligoninės opera
cijos kambarį įtaisė naują ma 
šiną, kuri kainavo $400.00, tai
pgi pradėjo įrengti vieną nau
ją kambarį įmokėdamos kitą 
$300.00. Per Kalėdas jos įtai
sė eglaites ant kiekvieno au-

ienė, Adams, Peters, Kai, da
bartinė pirm. L. Kadzevick’- 
ienė ir dabartinė vice pirm. 

J E. Gregg’ienė. Alfa

M. S. 55 KP. VEIKLA

šeimos nariais. Kuriems tik 
teko būti, smagiai laiką pra
leido.

Motinos dienos iškilmių ko
misijoj pasidarbavo: J. Kli
kūnienė, S. Balčiūnienė, U. 
Zaurienė, Aleknienė.

L. Vyšniauskienė, 2137 W. 
23 PI., turėjusi dvi sunkias 
operacijas Šv. Kryžiaus ligo
ninėj, grįžo namo ir sveiksta. 
Dėkinga daktarams, seserinis 
ir slaugėms už priežiūrą, o gi 
minėins, pažįstamiems, kaimy-

Geg. 14 d., įvyko kuopos su- Inains už rūpestingą lanky-
sirinkimas, kuriame irgi apta
rta daug ateičiai gražių dar
bų.

J Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų dr-jos seimą išrinktos 
atstovės: M. Aitutienė, A. Ka
rlavičienė. Paskirta ir aukų.

Nutarta rugpiūčio 11 d., pa
rapijos Rūtos darže rengti pi- 
knikėlį. Komisijon ir vėl pa
teko Balčiūnienė, Klikūnienė, 
Zaurienė, AIeknienė.

Išrinkta komisija iš Balčiū
nienės, Aitutienės, Sakalienės, 
K a r la v ičienės, Jasnausk ienės, 
O. Dobrovolskienės Moterų Są 
jungos 17 seimui Įnešimams pa

mą ir maldas.

PARAP. PIKNIKO AT
GARSIAI

ŠAUKIAMAS OLIMPIJA- 
DOS KOMISIJŲ SUS-MAS

Am. Liet. Olimpijados Ko
mitetas turėjo savo pirmutinį 
susirinkimą antradienį, geg. 
28 d., 1935 m., McKinley par-' 
ko svetainėje. Susirinkime da
lyvavo visi žymesnieji Chica
gos biznieriai, idant pasitarus 
apie įvairius Olimpijados rei
kalus. Oficialus vardas buvo 
paskirtas A. L. Olimpijados

NE SAVO PINIGŲ 
NEIŠS1NEŠI

RYTPRŪSIAI. — Neseniai 
viena neturtinga moteriškė iš 
Klaipėdos krašto buvo išnuo
mojusi savo pievas, kurios y- 
ra Pakalnės apskrityje, Vokie 
tyj°Je- Moteriškė jų nuomą 
norėjo paimti su savim į na
mus, vadinasi į Lietuvą. Ta
čiau vokiečių muitininkai ne 
tik ją, bet ir kitus ėjusius per 
punktą taip pradėjo kratyti,

, pinigus ir tuo būdu išvengti 
gresiančios didelės pabaudos. 
Tačiau pinigų nebeatgavo nė 
graudžiai verkdama.

PRANEŠIMAS
Ramygalos Aido klubas lai 

kys savo susirinkimą šį vaka
rą, West Side i(buvusioj Alei 
dažio) svetainėje. Visi nariai 
kviečiami susirinkti. Yra svar 
bių aptarimų. R.

NORTH SIDE. - Užpraėjusį 
sekmadienį mūsų parap. pik
nikas pavyko. Diena pasitai
kė graži. |inenys: Garbės pirmininkas

. . . ! adv. R. Skipitis; pir. Jonas
Žmones j pikniką nuvežė du I x> i v, , . ,‘ jBorden; rast. kun. A. Valan-

Komitetas. Buvo išrinkta vai- ^at^ ^aa išsisukti nebuvo ga- 
dyba ir įvairios komisijos. Į ^ma‘ Moteriškė savo pinigus 
valdybą Įeina sekantieji as- buvo paslėpusi supintose ka

sose. Pastebėjusi, kad ir čia 
gali būti iškratyta, ji dar su-

REIKALINGAI PARDAVĖJAI 
SALESMONAI

Stebėtinas liaujas produktas. Atnau- 
iina veidrodinį blizgėjimą pa.iuodv7- 
iusio aluminumware. Parsiduoda po 
demonstracijos. Didelis uždarbis. Dir-

dideli trokai; vienas musų sta 
mbaus parapijos rėmėjo ir ko

čios; ižd. Jonas Bronza. Ko
miteto raštinė randasi 2G0S

spėjo laisvu noru
1 va didelė. Kitu miestu teritoriia at- 

n+blnnti daru. Nueikite arba rašykite Vapo- uuuuou Co 216 W Kinzie gt>> chicago.

ruošti ir kartu peržiūrėti nau- parapijai patarnauja. Pikniko

nuteto sūnūs M. Karečkas, ci w 4?th gt> fel Lafavette 10. 
kitas — p. Jankausko, kuris gg 
už mažą atlyginimą kas met

Sekantis visų komisijų su

CLASSIFIED

WEST SIDE. — M. S. 55 
kp. nuveiktais darbais reikia 
tik džiaugtis. Balandžio mėn. 
Įvykusi kuopos pramogėlė (bi- 
ngo party) atnešė gražaus pe 
Ino. Uždirbta virš $20.00. Pra
mogai dovanų prisiuvo, pri- 
mezgė, daugumą ir aukojo pa 
čios sąjungietės. Gi kas neži
no duosniųjų mūsų kuopos na
rių, kurios ir šį kartą prisi
dėjo su gražiomis dovanomis:’ 
S. Balčiūnienė, M. Jasnauskie 
nė, R. Maziliauskienė, H. Vo- 
lunberg, A. Karlavičienė. Ko-'" 
misijos daug darbavosi S. Ba-' 
lčiūnienė, A. Karlavičienė, M.x 
Aitutienė. Daug gelbėjo ir J.' 
Klikūnienė.

Gegužės 12 d., Motinos die
na irgi buvo begalo gražiai 
minima. Ryte kuopos intenci
ja buvo užprašytos šv. Mišios 
per kurias apie 30 kuopos na
rių ėjo pasipuošusios gėlėmis 
prie šv. Komunijos. Vakare Ja 
snauskų salėj buvo suruošta 
savybės vakarėlis, kuriame da 
lyvavo sąjungietės su savo-

jos M. S. konstitucijos proje
ktą. Komisijai pas save susi
rinkti užkvietė M. Aitutienė.

Pasveikino su vardinėmis
•Gegužės 15 <d. pripuolė šv. 

Sofijos diena. Taigi, M. S. 55 
kp. kai kurios sąjungietės ne
tikėtai užklupo savo pirmini
nkę Sofiją Sakaiienę, kad pa
sveikinus su jos vardinėmis.

J. Klikūnienei ir Jasnaus- 
kienei paruošus užkandžius 
prie jų sudėta Sakalienei nuo
širdžių sveikinimų, linkėjimų, 
įteiktas gėlių bukietas ir nuo 
visų susirinkusių dovanėlė. 
Sveikinimams vadovavo R. 
Maziliauskienė. Sąjungietė

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

vieta lengvai pasiekiama ir Į sirinkimas bus laikomas pir- 
gatvėkariais.

Į pikniką atsilankė ne tik 
nortbsidiečiai, bet matėsi ir 
svečių, kurių geriausiai pasi
žymėjo laidotuvių direktorius 
Lekavičius. Savo tarpe turė
jome progos turėti ir vietini 
aldermoną ir kitus šio wardo 
valdininkus, kurie užėmę di
delį stalą gražaus pelno para
pijai padarė. Čia pasidarbavi- VERSALIS, Prancūzija, br. 
mas vietinio politikos klūbo 2. — Teisinas nubaudė kalėti 
pirm. J. Jankaus. Žodžiu, pi- j vieną komunistą, kurs riaušių 
knikas buvo linksmas. Būre- (laiku nužudė rojalistą, 
lis choristų savo gražiomis j Buvę teisme komunistai už- 
dainelėmis piknikierius links-' traukė savo “internacionalą.” 
mino. Lietuvytis Policija tuojau uždarė jiems

burnas.

madienį, birželio 3 d., Gage 
parko svet. Apie visus būsi
mus parengimus ir kas bus 
veikiama surasite “Drauge” 
ateinančiuose numeriuose.'Pa
siskaitykite, tas įdomu.

KOMUNISTAI DAINUOJA 
TEISME

LIETUVIAI DAKTARAI

AUTOMOBILES AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC.
Vartotu Karų Bargenai

BTTICK — 1 935, 5 pasaž. Club Sedan 
41, su trunk, juodas, garantuoja

mas kaip naujas ......................... $875

BUTCK — 1935, 5 pasaž. Sedan 47, 
juodas, žema mileage, garantuoja
mas kaip naujas ..................... $845

BTTICK — 1934, 5 pasaž. Sedan 57, 
juodas, vartotas tik kelis mėnesius, 
garantuojamas ......................... $895

BITTCK — 1934, 5 pasaž. Club Sedan 
41, su trunk, mėlynas, išrodo kaip 
naujas, garantuojamas............ $745

BTTTCK — 1934, 5 pasaž. Sedan 47, 
mėlynas, labai mažai vartotas, ge
ram stovy, garantuojamas . . $725

BTTTCK — 1933, 5 pasaž. Sedan 57, 
juodas. C drat. ratai, tobulam sto
vy, garantuojamas ..................... $645

AKIŲ GYDYTOJAI:

Ofiso Phone 
PROspeet 1028

Res. and Office 
2359 SO. Tx>avitt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSK AS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

Valandos: Nuo 1-5 ir 7-9 kasdlenų. 
Rez. ir Ofiso Tel. — BOUlevard 5031

DR. L. A. ZALESKA
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
1720 West 47th Street

Tel. OANal 0257
Res. PROspeet 6659

CHRYSLER — 1931, 2 pasaž. Con- 
vertible Coupe, Rumble seat, Tan, 
gerai išrodantis coupe tobulam sto
vy ...................................................... $395

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Busi
ness Coupe, mėlynas, 5 drat. ratai, 
tobulas karas ............................... $395

DODGE — 1932, 5 pasaž. Sedan, Ma
roon, 5 drat. ratai, atsakomingas 
mažas sedan ............................... $345

FORD — 1934, 5 pasaž. Sedan. ža
lias, G drat. ratai, vartotas tik ke
lis mėnesius, viskas kaip nauja, 
garantuojamas .......................... $495

FORD — 1931, 2 durų Sedan, juo
das, 5 drat. ratai, gerai operuotan- 
čiam stovy ............................... .. . $245

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų or 

ganizine paeina nuo to, kad jisai ga 
nėtinai neišsivalo ir todėl praplatina 
bakterijas kurios užkrečia jus ilgo 
mis, susilpnina jūsų organizmų ii 
jūs kenčiate nuo svaigulio, gaivos 
skaudėjimo ir t.t.

NUGA-TONE išvaro visus nuodus 
iš jūsų sistemos. Yra milijonui mote
rų ir vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
ir pataisė savo sveikatų su šiuo pa
stebėtinu vaistu. Jeigu jūs jaučiatės 
pavargęs arba"'nesveikas, pamėginki
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomingose 
vųistinyčiose.
• Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Ltuosuotojų vidurių 25c ir 
Rfte

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų, kuris 
erti priežastimi galvos skaudėjimo, 
".Ttigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
'no, skaudamų akių karšt), atitaiso 
trumparegystę ir tolirefcrstę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spėriais atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
NedSlioJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be aktnJų. 
Kainos pigiau kaip plrmlan.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4845 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevanl 7820 
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. BOlTlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutart)

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HATifiTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 
6 iki 8 v. vakaro

Tel. LAFayette 76 50

DR. F. G. WINSKDNAS
OYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenne
Vai.; 2—4 Ir 7—9 vai. vakar®
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. OANal 0402

. BUICK — 1933, 5 pasaž. Sedan 67, 
' juodas, G drat. ratai, tobulas viduj 
| ir išoriniai, garantuojamas . . $745
BUICK — 1931, 5 pasaž. Sedan 67, 

juodas, mediniai ratai, atsakomin- 
gas karas geram stovy .... $375

BUTCK — 1930, 5 pasaž.. Sedan 61, 
Maroon, 6 drat. ratai, pirmos rū
šies stovy .................................. $265

FORD — 1931, Town Sedan, juodas, 
5 drat.. .ratai, duos daug patarna
vimo ................................................. $275

FORD — 1931, 2 pasaž. Business
Coupe, juodas, tobulam stovy $245

FORD — 1931, 2 pasaž.. Coupe, Rnm- 
ble seat, juodas, geram st-ovy $225

BUTCK — 1930, 5 pasaž. Sedan 61, 
žalias, 6 drat. ratai, labai puikus 
karas ... ........................................ $275

BUICK — 1930. 5 pasaž. Sedan 47, 
juodas, mediniai ratai, tobulas ma
žas sedan .................................. $275

FORD — 1930, 4 durų Sedan, juo
das, 5 drat. ratai, geras karas, že
ma kaina........................................ $150

FORD — 1929, 2 durų Sedan, gerai 
operuojantis, apkainuotas pardavi
mui ............................ ..................... $115

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos:^Nuo *9 iki 12 ryto
Nuo i iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rez.: Tel. HEMloek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2666 W 69th St.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutartj

BTTICK — 1928, E pasaž. Rrougham 
47 - S, mėlynas, mediniai ratai, ge
ras karas žema kaina ............ $95
BTTTCK — 1928. 5 pasaž. Sedan 47, 
žalias, mediniai ratai, geram sto
vy ............................................... $125

FRANKLIN — 1928, 2 pasaž. Coupe, 
pilkas, gerai operuojantis . . $150

I > ' t'II. »
GRAHAM PATO E — 1932 5 pasaž. 

Sedan, žalias. 5 mediniai .ratai, 
ekstras, geras karas,•» vžema kai
na ............................... a* • ■ $29a

PONTIAC — 1934, 5; pasiL Sedp.n. 
Black, 5 drat. ratai, išrodo kairi 
naujas, tobulam stovy ............ $695

TIRED, WORN OUT,
NO AMBITION

H O W many 
women are 

just dragging them- 
seives around, all 
tired out with peri- 
odic weakness and

rain? They should 
now that Lydia 
E. Pinkham’s Tab
lets relieve neri- 

odic pains and dis- 
eotnfbrt. Small size only 25 cents.

Mrs. Dorsie Williams of Danville, 
Illinois, says, “I had no ambition 
and waa terribly nervoas. Your Tab
lets helped my periods and built me 
up.” Try thetn next month.

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Ofiso Tel.: PROspeet 6378 
Rez. Tel.: HEMloek 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 iki 8:30 
Seredomis ir nedaliomis pagal autart| 
Rez. 2515 W. 69th St. Pagal sutart).

Tel. CANsl 6122

DR. S. BIEŽIS
ir rĮfTRTmOAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 ir 7—8 vak 

Seredomls Ir Nortėllnmia nagai sutarM 
REZTDENCTJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 80. 49th CT.. CICERO, ILL. 
Utar., Ketv., Ir PStn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Rered. ir Subat. 2— 9 vai.

BUTCK — 1927, 5 pasaž. Sedan 47. 
mėlynas, mediniai ratai, gerai o- 
peru-ojančiam stovy......... $65

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais
3448-60 Ogden Avė. - Chicago 

Cpavvford 4100

z/
t'/

TABLETS

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nno 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nno 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone CANal 0523

Tel. Ofiso BOUleaard 5913—14 
Rea. VICtory 2848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 6:19-8:19

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 00®6 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

Office Tel. HEMloek 4848 
Res. Tel. GROvehlll 0617

6924 S. TAI.MAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARGITETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė remti ir platinti kata
likišką spaudą. Katalikiška 
spauda nurodo žmogui išga- 
ga rungą.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

REAL ESTATE
Skollnam pinigus ant jflsu morgt- 

člų, bonų, algos Ir namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgi- 
čius, bonus, namus, ūkės ir biznius. 
Turim apdraudos departamentų. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Westem Avenne

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Ovdvtoias Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
• Dentistas 

Gas X-Ray
4143 ARCHER AVĖ., Cor. Francisco 
Tel. Office Ta.f. 3660: res Vlrg. 0669

IVAIBŪ6 Dillilil

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 Bo. Ashland Avė.
1 iuboa

CHICAGO, ILL.
OFISO VALAHDOS:

Nuo 1$ Iki 12 vai. ryte, nuo S Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:10 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dienų 
Telefonas MTDwav 9«*O

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0094 

Res.: Tel FLAsa 9400 
▼alandoa:

Nuo 10-11 ▼. ryto: 1-1 Ir 7-1 V. ▼. 
Nedėtdienlnta nuo 10 iki 11 dlens

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. OANal 0402

.. DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFByette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedeie) 
Yelendoe: nuo $ iki I vėl. vakaro 

Beredomle Ir nedėllomfe pe«al 
eu tarti

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFTSAS IR REZ
2519 West 43rd Street ,

Valandos: Nuo 9 iki 1# rytais — 1 
iki 3 popiet — 6 iki 8:30 vakare. 
Nedėliomis nno 11 rvto iki 1 po

Telephone BOlTlevard 28(1#

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

46 31 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 6 515 S. Rockwe11 St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki S 
ranedėllo, Seredos tr Pėtnyčloe 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas OANal 1173

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPnblIc 9690

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

,MORTCAfiEBAHKERS;

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - STUNGIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
cash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marąuetto Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI. GARSINKITĖS 
"DRAUGE”

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tek REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run ‘ $6.80



Mažųjų Savaitinis Priedas

Mažgjit Armijos Mas Kalba
Už upės nuo Kongmoon’o i Rusija

misijos yra kaimas, kuriame ...nnnnn v • Tikėjimas sparčiau augagyvena 20,000 amonių. Per,, ... . v .j , Rusijoje, negu priešaidaugelį metų vienas vyskupas 
mėgino įeita. į tą, kaimų, bet 
vis nebuvo geros progos.

Kartų misijonieriai sužino
jo, kad ten gyvena 60 raup-

mano.
Persekiojimai nedaug jiems 
padeda. Jie tik aukština tikė
jimų. Bolševikų vadai prade
da suprasti, jog veltui vi
sos jų pastangos ir baugini-

sveikino Maniukas.
Senelis rimtai pažiūrėjo į

vaiką ir atsakė:
skandinti, nes jie, esą, didelė sakė: “Religija tai kaip vi-., _ Dėkui, sūneli. O po va
v — iv— t* — j* ; • i Ji* • — • v lanaeles pridūrė,žmonėms sunkenybe. Jie sėdi nis: kuo stipresnę smūgį uz-
šalia gatvių, elgetauja. Žmo-įduodi, tuo gilyn į medį len- 
nės gi jų bijo, nes vėjas tų da” 
baisių ligų gali įnešti ir į jų

suotojų, kuriuos žadama nu-1 mai. Jų mokslo ministeris pa

namus

Kų Senelis Papasakojo
Stankaičių Maniukas anksti-vogdavo, nei mušdavosi, bet vi 

rytą išėjo į mokyklų. Eiti bu- Į sados vieni kitiems padėdavo, 
vo ne arti: pusvalandis kelio, i Tik vėliau, kai mūsų kraštų,

Beeidamas keliu, pasivijo pavergė rusai ir kitoki ponai, 
Klimų senelį. prapuolė tas gražus paprotys

- Labą rytų, seneli! — pa- ir mes pradėjome ne Dievų, 
o nežinom kų gerbti. Juk mes

— Bet kodėl tu manęs kri
kščioniškai nepasveikinai ? Se
niau katalikai susitikdami 
“Garbė Jėzui Kristui” saky-Pietų Afrikoje daugiau kaip d

t, .. , ! 117,000 vaikų lanko katalikiš-1 , , , - - . •Pagalios pavyko misijonie-’ i__’__ r _ o t — Kad dabar visi taip svei
kinasi! — nedrųsiai, truputį...... . . kas mokyklas. Dirba apie 3,-riams nueiti į kaimą ir pasi-, J r ’

matyti su raupsuotasais. Gavo * seserų.
progos jie pasikalbėti ir su

Kiniečių laikraštis paskelbė, 
jog daugiau kaip milijonas su-

vyresniaisiais, kurie sutiko
leisti misijonieriams laiks nuo , ............... .
laiko pasiimti kėlėt, rau- 
psuotojų ir jais rūpintis. Var
gšai džiaugėsi, o žmonės buvo 
patenkinti. Greitu laiku as
tuoni jų buvo priimtų o ki
tiems statomi namai.

Šis artymo meilės darbas 
davė pradžių tikėjimui platin
ti tame kaime. Tėvas Simon’- 
as Lei pradėjo kas savaitę 
kaimų lankyti ir mokinti. Vy
riausias vyskupo katekistas ir 
keletu kunigų iš Kongmoon’o 
misijos nuvykę ten buvo ma
loniai priimami. Žmonės do
mėjosi tikėjimu ir daugelis 
prašėsi būti Bažnyčios na 
riais.

— Aš manau, — pefsakč 
vienas kunigas, — kad raup
suotieji pagelbės skelbti Kris
taus mokslų ir įvertinti Kata
likų Bažnyčią. Jų skurdas ir 
kentėjimai ne tik išgelbės jų

prižiūrą. Kristaus tarnai ku
nigai ir seserys rūpinasi ro
dyti vargšams kuodidžiausių 
artymo meilę.

Marijonai Misijonieriai

Tėvai Marijonai turi keletu 
misijonierių Harbine, Man- 
chukuo viešpatijoje. Kartų jie 
buvo užpulti: buvo pagrob
tas vienas brolis, kurį gan

susigėdęs, atsakė vaikas.
— Tai ir negerai daro, Ma- 

niuk! — kalbėjo senelis ir 
kartu su vaiku ėjo toliau.

— Kai aš buvau jaunas, tada 
visi katalikai taip sveikinda
vosi mūsų apylinkėj. Dėl to ta
da žmonės buvo geresni: nei

visi — sem ir jauni — esamo 
Dievo vaikai, visus Jis sutvė
rė, tad ir sueidami vieni su 
kitais turime atiduoti Jam de
ramų garbę. Jei mes dažnai 
Jį prisiminsime, tai ir dar
bas geriau seksis. Juk ir an
gelas Marijų pasveikino pana
šiais žodžiais: “Viešpats su 
tavimi!”

— Dėkui, seneli, už pamo
kymų ! — dėkojo Maniukas. —• 
Dabar aš apie tai ir kitiems 
papasakosiu. Sudiev, seneli!

— Su Dievu, Maniuk, su 
Dievu! — atsakė senelis ir jie 
du nuėjo skirtingais keliais.

Jonas Gailius.

Kaip Gaminami Paišeliai
Daugeliui, vaikų nei į gal

vų nepareina pasiteirauti, iš 
kur imami visų naudojami 
paišeliai. O tai labai įdomus 
dalykas. Nevisada paišeliai 
buvo. Seniau žmonės rašydavo

skandžiai kankino. Visgi mi-lalaTO (p^ta,
sijomenai toliau tęsia tų kil
nų darbą dėl Kristaus. Neuž
mirškit už juos pasimelsti va
sarų.

Popiežius Jonas XII, 954 
metuose išrinktas popiežium, 
turėjo tik 18 metų amžiaus.

kai kas ir dabar alovėliais, a- 
lupkom vadina). Alavas pana
šus į šviną. Bet alavas neaiš
kiai rašė, draskė storų, seno
višką popierį. Po įvairių ban
dymų pradėjo vartoti grafitų1’gurno ir siunčia kur tik rei-

Amerikoj augantį kvepiant} 
kedrų. Ilgose lentelėse — peu 
šešis paišelius — mašinoms 
išdrožia vageles, sudeda į jas 
“makaronus” iš viršaus pri
klijuoja kitų tokių lentelę (to
dėl pašlapintas paišelis skyla 
pusiau), aštriais peliukais, 
perpiaana jas į 6 dalis, ob
liuoja, nudažo. Įspaudžia fa
briko ženklus, numerius, pažy
mi rūšis, piausto reikiamo li

(Grafitas — tokia akmens an- 
glio rūšis). Grafitas minkštes-

kia. Mes nusipirkę rašome. 
Štai per kiek rankų dide-

Kai palaimintų kun. Noel 
Pinot’ą vedė ant kartuvių, 
prancūzai revoliucijonieriai 

pačių sielas, bet ir jų tautie-. aprengg jį kunigiškis rūbais.
Vertė J. K. Į j£į(]amas sutikti mirtį jis 

——— ---- - ^balsiai kalbėjo pirmus šv. Mi-
Ispanija 5i» Introil>° “d »>-

Įtarė Dei” — “Prieisiu prie 
Seville, Ispanijoje, Didi jį, Į)ievo altoriaus”.

Penktadienį įvyko nepapras
tos iškilmės: 1200 žmonių da
lyvavo procesijoje. Komunis
tai mėgino procesijų sutruk-

ni8 už alavų gražiau rašo. Iš1 liuose fabrikuose pereina toks
karto piaustydavo grafitų plo
nais šipulėliais, įtaisydavo į

menkas daiktelis, kaip paiše
lis. O be jo nei mokykloj, nei

medį ir paišelis gatavas. Da-i namie — tikrai negalėtume
apsieiti. S ui. Vanagas.bar daro kitaip. Grafitų su

mala, maišo su moliu ir iš šios 
juodos košės padaro lyg ma
karonus. Paskui juos gražiai 
išdėsto, džovina, toliau kaip 
plytas išdegina ugny, ir gra
fito “makaronai” pasidaro

Auksą ir pelenuose pažinsi. Į Be medžio vigtiek jie
Dievas negalėjo visur pri-1 rašant sulūžtų. Už tai dar rei-U*1 JllVKliiu pivvcoijrj ouviu**- ° x 1 1

dyti, bet veltui. Vienas norėjo būt’ tat davg mums motinų. kalingas medis, ir ne bet koks

Gilu3 vanduo sriauniai ne
bėga.

Gyvenimas gali būti mums 
labai malonus, jei išmoksime 
įdėti į jį to, ko mes norimea 
norime būti gerbiami, gerb
kime kitus; norime laimės, dar 
rykime kitus laimingais.

mesti bombų, bet ji sprogo jo 
rankose ir jį patį užmušė.

tinka.
Paprastai vartoja Šiaurei ta į Kijevą.

Prieš keletu mėnesių Ukrai- 
no sostinė iš Karkovo nukel-
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Indėnai
Vasaros oras ėjo vis šiltyn, 

tai Langerudų vaikai, Olavas 
ir Einaras, susidėję su kai
mynu Jokūbu, sumanė pasi
statyt įkalnėje pagiryje trobe
lę. Kur baigėsi tikroji giria, 
ten buvo tirštai pridygę jau
nų berželių, šermukšnių ir 
karklų. Vaikai pasirinko ža
bų, šakų ir išpynė tarpus tarp 
medelių; thio būdu gavo gana 
geras sieneles. Tik vienų tar
pų paliko neišpynę, tai buvo 
įjų durys. Pagaliau išravėjo, 
Iškapojo viskų, kas viduje au
go, prisinešė dėžių, lentų, pa
sidarė iš jų suolų ir stalų. 
įTokių pat paskui padarė tro
belę ir seselėms. Ten vaikai 
islapstydavosi nuo saulės kai
tros.

' Vienų dienų Olavui parėjo 
Į galvų, kad jie gal čionai in
dėnais gyvent. Ta mintis vi
siems patiko. Žinoma, Olavas 
turėjo būt indėnų vyresnysis 
ir viskų tvarkyt. Bet) tada jau 
negana būdavo atnešt šaltų 
užkandžių, kaip ligi tol dary
davo. Reikėjo turėt degtukų ir 
tabako. Juk kas jie būtių per 
Indėnai, jei nekūrentų ugnies 
ir nerūkytų taikos pypkės.

? Gaut degtukų buvo lengvas 
darbas ; dar tų pačių dienų iš 
Lange rudų virtuvės dingo de
gtukų dėželė.

i Su tabaku buvo sunkesnis 
darbas.

—> Torinas Plasenas tur 
daug tabako, — atsiminė Ei
naras.

i Tas Plasenas buvo senas, 
malonus senelis, visas paru
davęs nuo tabako dūmų.

f
Pats indėnų vyresnysis pas 

ji nuėjo ir pasakė:
— Ar negalėtum man kiek 

tabako anot t Man taip skau
da dantis.

Plasenas patikėjo. Atnešė 
tabako lapų.

— Ar tiek pakaksi — pa
rodė jis lapo dalį.

— Na..., atsakė jis tęsiamai. 
—- Pakaks, nors neilgam. Man 
labai skauda, ir Einarui ar 
tik nepradės skaudėt.

— Tai tiek! — pasiūlė Pla
senas ir padavė Olavui gero
kų lapo dalį.

Paskui Olavas surado tarp 
savo daiktų pypkę. Tai turė
jo būt jų taikos pypkė. Tik 
turėjo gražiai, atsargiai jų

D P A U G A S

čiupinėt; kai Einaras sumu- 
šiųs, turėsiąs užmokėt.

Olavas gerai žinojo, kaip 
indėnai tur atrodyt — buvo 

'matęs jų atvaizdus pasakoji
muose apie indėnus. Tuo tar
pu nei jis, nei Jokūbas visai 

! nebuvo į indėnus panašūs. 
■ Reikėjo pirmiausia plaukus 
juodai nusidažyt. Pasiėmę an- 

I glių vienas kitam nujuodino 
[plaukus ir antakius.
I Po to jau daug panešesni 
{pasidarė. Paskui dar nusivil- 
Įko marškinius, nes tikrieji 
indėnai marškiniais ne vilki. 
Kelinaites virvele pasijuose 

’— paveiksluose niekur nebu
vo matę indėnų petnešotų. 
Dabar tai jau visai gerai at
rodė. Trūko dar papuošalų iš 
plunksnų, bet tai jau ir vėliau 
galėjo padaryt.

Tuojau ėmė atsargiai kurt 
ugnelę, kad iš namų nepama
tytų. Pagaliau indėnų vyres
nysis ir jo narsūs draugai už
sirūkė taikos pypkę.

Teisybę pasakius, tokia tai
kos pypkė buvo tiesiog biauri. 
Gal čia kaltas buvo Plaseno 
tabakas? Vis dėl to visi trys 
drąsiai rūkė net nesiraukyda- 
mi.

Paskui Olavas davė savo 
nariams puikus vardus, koki 
tokiems smarkiems vyrams ti
ko. Einaras buvo smarkiau už 
anuodu nusibuodinęs, tad jį 
juoduoju Ereliu praminė. Jo
kūbas greičiausiai bėgiojo, 
tad jam Lakiojančios Strėlės 
vardas pritiko.** Pats Olavas 
Stumbrį) žudytoju pasivadino.

Dabar tik laukė stumbro 
pasirodant.

— Čia, girioje, tuo tarpu 
maža stumbrų, — pasakė in 
dėnų vyresnysis. — Užtat yra 
gana daug voverių. Kas savo 
strėle voverę nudurs, tas pa
jėgs ir stumbrų nudurt. Taigi, 
Juodasis Ereli ir Lakiojanti 
Strėle, einam medžiot.

Lakiojanti Strėlė tuojau pa
šoko iš vietos ir smarkiai su
šuko. Juodasis Erelis nė žo
džio nepratarė, buvo labai iš
blyškęs po savo juodais plau
kais. Jis palengva atsikėlė ir 
nuslinko paskui anuodu.

Bet kai nuėjo kiek giliau į 
girių, Einaras pasuko į šalį. 
Jam pasidarė negera ir gal
voj ir pilve — visur. Pats su
vokė, kad čia taikos pypkė

kalta; jau ne pirmų kartų bu
vo jam taip nuo tabako. Pa
sidarė šalta, ėmė dantimis ka 
lent. Jį ėmė piktinti. Kad ga- 
lėtų į savo lovų atsigulti. Ims, 
apsivilks ir namo eis. Juk ne 
gėda susirgt, tik kad namie 
gal suprast, nuo ko jis susir
gęs — jie boki gudrūs.

Grįžo į trobelę, apsitaisė ir 
nuėjo namo.

— Mama, aš noriu atsigult, 
— pasisakė jis. — Turi ma- 

{ne pagydyt, aš žemuogiij ap- 
! sivalgiau.
! — Žiopliuk, kokios gal būt
žemuogės gegužės mėnesį. Gal 

j vėl mėginai tabakų kramtyt? 
;— paklausė motina?

— Aš tabakų kramčiau?
— Na, tai gal rūkei?
— Taip, — atsakė Einaras 

ir išblyškęs, visas drebėda
mas, palindo po antklode.

Dar kelis kartus jį papik
tino, ir paskui jis tarė:

— Mama, jau greiti pareis; 
gal padarytum man eviestai- 
nėli.

— Man atrodo, kad tu ko 
kito nusipelnęs, — atsakė mo
tina.

Iš M. Hamsunienės raštų 
atpasakojo Pr. Mš. (“V. Ž”)

Šv. Odifo ir 
Vagis

Vienų naktį vagis atėjo į 
šv. Odilo vienuolynų vogti ar
klio. Kuomet jau buvo beiš- 
vedus arklį iš tvarto, staiga 
pajuto negalįs iš vietos pasi
judinti.

Rytų šventasis jį rado tvar
te ir suprato, kame dalykas. 
Priėjo prie vagies ir su šyp | 
sena veide, duodamas jam ke -1 
lis pinigėlius, tarė:

Vagis susigraudino tokiu 
tėvišku patarimu ir metė blo
gų įprotį. Tilvikas.

Senoje Romoje buvo įpro- 
tys, kad tie, kurie nori būt 
išrenkami į valstybines vie
tas, apsivilktų balta toga. Ii 
nuo to mes gavom, ir šian 
dien vartojam, žodį kandida-

Laiškas
Ar kada nors esi pagalvo

jęs, kuomet įmeti laiškų į 
— Mano drauge, nebūčiau • dėžutę, tas laiškas nešasi su 

teisus, jei neatlyginčiau tau I savim vaizdelį tavo būdo! 
už tai, kad mano arklį per i Laiškas negražiai ir bile kaip 
naktį dabojai. Eik ramybėje, j parašytas, arba suteptas, aiš 
bet, meldžiu, daugiau nenusi-)kiai duoda skaitytojui žinoti, 
dėk! ” kad esi neuolus, nemyli darbo

ir nepaisai kų skaitytojas ga-

tas, nes lotyniškai “candida 
tus” reiškia “baltai apsivil- į liau ir švariau laiškus rašyti 
kęs”. I V. Bakas.
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Mokinys
Seniai nusileido
Saulutė šviesi,
O jau ir naktelė
Atėjo tamsi.

Visi žmonės ilsis, 
visur tyluma, — 
per vienų tik langų 
regėti šviesa.

Prie stalo nuilsęs 
Darbštus mokinys,
Uoliai nuolat mokos 
Net ir naktimis.

Mat, jaunam vaikeliui 
Reik protas plėtoti, 

į Kad vėliau užaugus 
Geru vyru stot.

A. Silpnutis.

Vaiko Atsilygi
nimas

Neseniai San Francisco 
mieste klebonas Panos Nuga
lėtojos bažnyčios pastebėjo, 
jog bažnyčioj dingusi Kūdikė
lio stovyla. Išsigandęs jisai 
pranešė policijai. Visi ieškojo 
ir stebėjosi, kaip galėjo ding
ti toji stovyla?

Vienų dienų gerasis klebo
nas sutiko 7 metų Jurgį P rice, 
kuris traukė vežimėlį, o jame. 
gulėjo stovyla, kurios visi 
ieškojo.

Vaikas klebonui paaiškino, 
kad jis buvo pažadėjęs Kūdi
kėlį Jėzų pavėžyti, jei Kalė
doms gaus vežimėlį. Jis dabar 
pildė savo pažadėjimų.

Vertė J. A. D.

li pamanyti. Antra vertus, 
laiškas gražiai parašytas, ant 
švarios popieros, praneša, kad 
rašytojas švarus ir rūpestin
gas asmuo.

Mūsų laiškai gali būti drau
gams atviros knygos, prane
šančios apie mūsų būdų. Tat, 
jei norime turėti gerų vardų 
pas kitus, nesigailėkime uo

; C
ž
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Ugnis Ant Sniego
(Romėnų legenda) '

Žiemos naktis... Visur daug! 
prisnigta. Vėjas ūžia... Pa- Į 
trankos ardo nakties tylą... 
Baigdami sušalti kareiviai 
šaukia:

— Jei nerasime malkų ug
niai sukurti, mirsime nuo šal
čio.

Franz pasidavė, nes buvo 
jauniausias. Jis eis ieškoti 
malkų. Nuėjo ir tuoj sniego 
antklodė jį apsiautė. Jis dingo.

Nerado jis nei medžių, nei 
medinių tvorų. Niekur nerado 
malkų. 0 vėjas jį dusina. Su
siėmė rankomis galvą ir už
simerkė. Kuomet pravėrė akis, 
pamatė tris figūras, kurios iš
skėstom rankom artinosi prie 
jo-

Franz griebė šautuvą. Bai
mė jį perėmė. Geriau būtų su
tikti gyvą priešą, negu šmėk
las. Figūros stovi, nei nejuda. 
Trys kryžiai, ant trijų kapų! 
Medis Tačiau nedrįso jisai 
imti ir nešti juos ugniai kur
ti. Šventvagystė!

Bet; šaltas vėjas švilpia pro 
ausis.

— Mirusiųjų vargai, skau
smai baigti. Geriau nuo jų a- 
timti, negu leisti gyviems mir
ti.

Franz pabandė išrauti iš 
žemės kryžių. Nesiduoda. Kry
žius, lig gyvas žmogus, saugo 
šventą vietą. Pagalios kryžius 
lūžo ir jis pats ant kryžiaus 
parpuolė.

— Medis, vyrai! — sušuko 
kareiviai, pamatę Franz at- 
velkantį kryžių.

— Bet juk tai kryžius! — 
paaiškino liūdnai vadas.

— Negalime kryžiaus de
ginti !

Tyla užviešpatavo. Nei vie
na ranka neišsitiesė prie kry
žiaus, kad\ paimti jį ir su
kurti ugnį. Viens po kito jie 
virto, kad užmigti, kad tapti 
baisaus šalčio mirties auko
mis. Pavargęs. Franz kritęs 
irgi gulėjo be sąmonės.

Po kiek laiko pasidarė švie
siau. Aušra. Bet ji nėjo švie- 
syn. Artinosi prie jo šviesioji 
figūra. Kristus po kryžium!

Franz atsiklaupė, o Dievo 
Sūnus padėjo kryžių ant už
gesusių žarijų. Pakilo lieps
na. Ji palindo po akimis gu
linčių vyrų. Viens po kito jie

atsisėdo. Kaip iš sapno pabu
dę.

Vadas paklausė, kuris jų 
padėjo kryžių ant užgesusių 
žarijų? Bet Franz negirdėjo. 
Jis klūpojo rankas sudėjęs ir 
sekė akimis kįlančią saulę. Ša
lia jo gulėjo kapinių kryžius 
— tartum negyvas .žmogus, 
išskėstom -rankom.

Vadas persižegnojo.
— Franz, Franz, ką tu ma

tai saulės veide?
Visi pažiūrėjo į saulę-ir vi

si puolė ant kelių. Ir dėkingu
mo malda kilo iš kiekvienos 
širdies; tokia padėka, kuri ga
li kilti iš to, kuris buvo mi
ręs ir vėl gyvena.

Vertė J. Dambrauskas.

Kiškio Ragaišis
Kartą motina išeidama į 

miestą paliko namie Vytuką 
vieną ir tarė: — Žiūrėk, vai
keli, nedaryk nieko blogo.

Vytukas pasižadėjo būti ge
ras. Bet kai tik motina išėjo, 
tuoj Vytukas nudūmė pasiim
ti nuo lentynos medaus ąsotė
lį. Rodos, nespėjo nė paliesti, 
kaip ąsotėlis bumpt iš rankų 
ir medūs ištiško po visą aslą.

Nepaprastai išsigando Vy
tukas, ir nusprendė pasislėp
ti, kad jo nerastų sugrįžusi ii 
miesto motina. Ir sugalvojo 
Vytukas įlįsti į pakrosnę.

Pagaliau grįžo motina.
— Vytuk, Vytuk, kur esi, 

aš tau atnešiau lauktuvių — 
balto kiškio ragaišio. Vytuk, 
kur tu?

Vytukui net saldu gerklėj 
pasidarė išgirdus kalbant apie 
kiškio ragaišį.

— Lysių laukan, mama kiš
kio ragaišio parnešė, — apsi
džiaugė Vytukas, greiti užmir
šdamas savo baimę.

Tuo tarpu motina pamatė, 
ką pridarė jos sūnelis.

— Ak tu išdykėli, dar tau 
lauktuvių parnešiau, — pagal
vojo motina ir ištraukusi iŠ 
šluotos vytinę šūktelėjo:

— Eik šen greičiau, ragai
šis atauš!

Vytukas visomis keturiomis 
išdulkėjo iš pakrosnio ir... sus
tingo.

Ilgai Vytukas negalėjo už
miršti šio kiškio ragaišio.

A. Giedraitis (“V. Ž.’’)

Uolumas pasaldina darbą.

ŽIRNIŲ BARŠKYNĖ
1

Sveiki, gerieji mano žirniu
kai! Šiandien beveik nenorė
jau eiti į ofisą. Taip gražu 
lauke! Saulė linksmai šviečia 
ir paukščiukai čiulba! Bet 
prisiminiau priežodį: pareiga 
pirmoj vietoj, pasilinksmini
mas antroj ir todėl, sunkiai 
vilkdamas savo kojas, ėjau 
prie darbo.

Beeidamas gatve pamačiau 
ant kampo neregį žmogų. Jis 
taip buvo išbalęs, išdžiūvęs ir 
atrodė alkanas. Pagailo man 
jo. Įkišau ranką į kišenių ir, 
ištraukęs paskutinį dešimtuką, 
įmečiau į neregio kepurę, ku
rią jis laikė drebančioj ran
koj. Po to jaučiaus labai link
smas, nes žinojau, kad gerą 
darbą atlikau.

Atėjęs į ofisą pradėjau gal
voti apie tą vargšą ir prisimi
niau kai kurias savo jaunys
tės dieneles tolimoj Lit'tuvoj. 
Tenai elgetos, bei kiti varg
šai, eina per kaimus elgetau
dami. Atėjus į kaimą jie būna 
įleidžiami į vidų pasišildyti.

Pagarbinęs Dievą, elgeta 
nueina į kampą arti pečiaus, 
pasideda savo krepšį, atsisė
da, sukalba poterį ir pasišildo.

Paskui nedrąsiai paprašo, 
ar turime ką nors vargšui 
duoti.

(Atsimenu, mamytė atriek
davo duonos, taip kad būtų 
daug plutos aplink riekę, mat 
taip atriekta duona netaip 
greit džiūna ir duoda ją vie

JUST KIDS~- Sstarfry Mwh*.

: IkjTRNATTOMJfL- CARTOČN CO. i

nam vaikų kad paduotų varg
šui. Kokia didelė garbė būda<- 
vo, kada tekdavo nors tokiu 
būdu sušelpti vargšą! Kar
tais, kai neseniai būna par
plauta kiaulė, tai vargšui tek
davo ir šviežios mėsos. Varg
šas, nuoširdžiai padėkojęs, au- 

j ką * įsidėjęs į terbą, ir gerai
i pasišildęs, vėl keliauja.
I

Toks tai vaizdelis, kaip lie
tuviai kaimiečiai užjaučia var
gšą žmogų ir, kiek galėdami, 
jam padeda. Manau, kad ir. 
jūs, vaikučiai, užjaučiate kito 
žmogaus vargą ir norite jam 
padėti!'

Noriu jums pasakyti, kokiu 
būdu man buvo atlyginta už 
šio ryto gerą darbelį. Eidamas 
namo vakare aš ant šalygat- 
vio radau kvoterį. Džiaugiau
si ir pasiryžau rytoj kitą de

šimtuką paaukoti neregiui.
Sudiev iki kitios savaitės.

Ezerėnų Žirnis.

t

PRIEŽODŽIAI
Arklys neėdęs žagrės ne

traukia.
Kaip dirba, taip turi.
Kas beldžia, tam atidaro. 
Kas vasarą dykauja, tas žie

mą badauja.
Kokią sėklą sėsi, tokią ir 

piausi.
Koks stogas, toks lašas.

KEISTENYBES
Marmuro jūroje — marmu

ro nėra.
jūra — juodoji, nors van

duo nejuodas.

'* SAV^w.ME,%ir«T >T 
DlS&u *v»w' HOW &WUS HAS

,___  ____ „ ęoT te R nAY scmoou oh -
----■ Į SATORPAY MHfcH THEY K.

POH*T HAFTA* « p
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PILYPO PLEPALAI
[Alio, jauifi, seni, visit 
Šią savaitę buvau bizi;
Vos galėjau čion suspėti — 
Bu plepmėčkom paplepėti.
Štai, bracia, kame dalykas; 
Tasai mano Murpbis dykas 
Dienas leidžia ir nepaiso,
Kad tyčerka jam Baudą taiso.
Šiūr, kad jis negaus pramotyt, 
Nes pradėj mokykloj lofyt 
[Apie knygas negalvoja,
Tik palocius būdavoja.
Jam vikeišinas tik rūpi. 
Negal sau skvernus pritūpti 
Ir, rimtai knygą užgulęs, 
Gaut diplomą iš mūs škūlės.
Ot, ir man čia visos bėdos; 
Mat nenoriu frentui gėdos, 
Kad reik’ toj pačioj sėdėta,
Ir dar metus čion kalėti.
JAš jam vis kalbu “Supraski, 
Kad tokio frento nerasi, 
Kuriam būtą . gaila tavęs.'
Tad būk geras, klausyk ma

nęs 1”
Kiek privargau, prikentėjau, 
Kiek aš jam ir prišnekėjau! 
Tur airišis kietą sprandą — 
Sakau — reiks jam duot per

žandą 1

Tur būt, jam to ir reikėjo, 
Nes tuoj mokytis pradėjo. 
Dabar dirba išsijuosęs — 
Tinginiui nepasiduosiąs...

Jau užėjo šiltos dienos; 
Musės karstosi ant sienos. 
Rodos, nėr kur pasidėti,
Nors imk ir laukan išbėki I
Jūs, vaikučiai neskubėkit, 
Velyk kantriai pasidėkit;

Topeka, Kansas, yra labai 
gražus parkas, kuriame per 

Ltah valstijoje yra Didy- <jeVyn.itis akrus žydi 15,000 
sis druskos ežeras, tačia.u į rožį^ žmonės tą parką gali 
jame yra tiktai 18 nuošimtis
druskos. Palestinos

AKMENĖLIAI

Mirusioj jūroj yra 24 nuo
šimčiai druskos. Daugiausia 
druskos yra Van ežere, rytą 
Turkijoj. Jame yra 33 nuo
šimčiai druskos.

| rožių.
i lankyti dieną ir naktį. Taip 

garsioje ^en gražuj Bet, įas įdomiau-

Lietuvos pajūris ant Balti 
jos jūros tęsiasi apie 55 my 
lias. Tam pajūry randasi vie 
nintėlis Lietuvos uostas Klai
pėda ir taip pat garsus ku
rortas (resort) — Palanga, 
kurioj yra ir garsus Birutės 
kalnas.

Nors žiūrėdami į žemėlapį 
mes matome, jog Lietuva ne
labai didelė, visgi ji didėsnį 
negu Belgija, Olandija, Švei
carija ir kitos. Jos dabartinė 
teritorija užima 21,482 ket
virtaines mylias, o gyventoją 
skaičius 2,476,000.

Baisiausias žemės drebėji
mas įvyko prieš 400 metą Ki
nijoje. Žuvo 800,000 žmonią. 
Mūsą laikais didžiausias že
mės drebėjimas įvyko rūgs. 1, 
1923 m., kada Japonijoje spro
go Fudžijama vulkanas. Žuvo 
100,000 žmonią.

šia, tame parke yra tik viena 
iškaba prie įėjimo vartą su 
parašu: “Teisingiems nerei
kia sargą.”

. .Mkiufrs

JUOKIS JEI JUOKINGA
— Kaip tau patinka mūsą 

miestelis?
— Aš pirmą kartą matau 

tokias kapinąs, kur yr tiek 
'daug žiburią.

— Kur tu gavai tokius gra
žius plaukns: ar nuo tėtės?

— Ne, tėtė visai plikas.

Mokytojas: — Pasakyite, 
vaikai, kodėl jurą vanduo sū
rus?

Mokinys: — Todėl, kad sil
kės jame plauko.

— Šuneli, ko loji?
— Vilkus baidau.
— Šuneli, kam uodegą pa-

rietei?
— Vilką bijau.

Neseniai lietuviai pradėjo 
statyti katalikišką bažnyčią 

, Sao Paulo mieste, Brazilijoj. 
Sis miestas yra kavos centras. 
Taip pat tame mieste 1822 m. 
Brazilija pasiskelbė esanti ne
priklausoma nuo Portugalijos,

Baigsis tuoj mokslo meteliai !po kurios globa tada ten val- 
O neištekės upeliai!... jdė imperatorius.
Šiuomčės užteks man plepėt,
Reiks mašina pasidėti.
Na, iki kitos savaitės 
Sudie, bemiukai-mergaitės.

Pilypas iš kanapių.

Galvosūkis
Pirmas knygoj, bet ne rašte.
Antras rašte, bet ne laiške.
Trečias laiške, bet ne skai

tyme.
Ketvirtas skaityme, bet n© 

skelbime.
Penktas skelbime, bet ne 

valgyme.
Šeštas valgyme, bet ne mie

gojime.
Septintas miegojime, bet ne 

sapne.
Aštuntas sapne, bet ne vaiz

de.

Mano visas nors ir paukš
tis. Bet ; paukštį visai nepa
našus.

Mokytojas: — Matote, kaip 
juodukai Afrikoje turi daug 
kentėti nuo plėšrąją žvėrių, 
gyvačių... Kas dabar iš jūsą 
pasakys, ar Afrikos, ar Ame
rikos vaikai yra laimingesni?

Jonukas: — įAš manau, kad 
Afrikos juodukai.

— Dėl ko?
— Jie juodi, todėl ir ren- 

gianties į mokyklą nereikia 
praustis.

Rock Island, III., buvo siū
loma darbas tiems, kurie ga
vo pašalpos iš miesto, tačiau 
jie nenorėjo dirbti. Tuomet 
duota proga tiems, kurie ne
gali atmokėti miestui skolą. 
Mokestis buvo $4 į dieną. Do
lerį atiduodavo, o tris pridė
davo prie skolos atsilyginimo. 

Į Tokiu būdu neliko skolą ir gy- 
I ventojams buvo ramiau ant 
širdies.

Sykį mažas berniukas už at
liktą darbelį nuo gerą žmonią 
gavo 39 centą. Buvo tai pir
mi jo uždirbti pinigėliai. Jis 
buvo sūnus neturtingų tėvą.
Jis nutarė atiduoti pinigus
mamytei, kad ji juos palaiky-1
tų kol sugalvos, kam juos su-* Jungtinėse Valstybėse yra 

84 miestu ir miesteliu, ku-naudoti. Beeidamas namo jis 
sutiko elgėtą, kuriam ir atida
vė pinigus.

Tas vaikas buvo — Šv. Vin
centas Paulietis.

miestą ir miestelių, 
riuose gyvenantieji nemoka 
muitų (taksą) dėl to, kad 
miestai išsilaiko ir, padengia 
savo skolas turėdami arba a- 
liejans arba elektros stotis.

DEŠIMTS KLAUSIMU
1. Kiek yra raidžių lietuvių 

abėcėlėje?
2. Kada atsitiko Dariaus ir 

Girėno tragedija?
3. Kuri pasaulio šalis did

žiausia žmonių skaičiumi?
4. Kurios salos buvo seniau 

vadintos Sandwich salos?
5. Kas daugiau sveria: ar 

svaras aukso, ar svaras pū
kų?

6. Kas buvo vienintelis Lie
tuvos karalius?

7. Kur yra miestas Memel?
8. Kurios tautos buvusi šv. 

Teresė Vaikelio Jėzaus?
9. Kas parašė keturias E- 

vangelijas?
10. Kada švenčiama šv. Ka

zimiero šventė?

Akrostikas
1. Ne dažnas.
2. Gėrimas.
3. Apsauga nuo priešą.
4. Labai Tarnus gyvulėlis.
5. Turto sargas.
6. Du ir du ir du.
7. Pirmoji moteris.
8. Pėtnyčios valgis.
Visą žodžią pirmos raidės 

pasakys gardą valgį.

ATSAKYMAI PEREITOS 
SAVAITES GALSVOSUKIO

Lietuvos sostinė — Kerna
vė.

Akrostikas 1. Dangus, 2. 
Ruginė. 3. Aga, 4. Meksika, 5. 
Bulvė, 6. Lukas, 7. Yra, 8. Sa
kalas. Visas — Dramblys.

MAŽŲJŲ ŽODYNĖLIS
rangovas — contractor. 
skiedra — chip. 
risčia — trot.
gužynė — small, d a ne e-h all. 
kedras — cedar. 
obliuoti — to plane, 
lota-os — lath, rail. 
kalkės — Time. 
kibiras — bucket, pail. 
sukaustyti — to chain, put in 
irons.

'vikrus — lively, nimble. 
'priemiestis — suburb.
[lokys — bear. 
auksažiedė — chrysanthemum.

KUR U SIUSTI?
BaStus Šiam skyriui reikia siusti 

adresu: Vincas Sabas M. I. O. „ Ma
dam HUI». ninsdale, III /

Pinigus, taippat praSant pakeisti 
(iuntlnSJlrao kiek), reikia slysti tie
siog J "Draugo” spaustuvę, adresuo
jant: Drangas Pnb. Oo., 23S4 80-
Oaklej A, e. Chicago, Hltnols.


