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Mirė Lietuvos gen. Silvestras Žukauską
ŠIRDIES LIGA PAKIRTO 

TAUTOS DIDVYRĮ

Palaidotas lapkričio 28 dieną
KAUNAS. — Lapkričio 23 j duoti pagarbu Lietuvos nepri- 
nuo širdies ligos mirė gen. klausomybės kovų didvyriui.

Silvestras Žukauskas. Kūnas 
nivo pašarvotas Karo muzie
juje. ‘

Minios žmonių lanko ati-

Iškilmingos laidotuvės įvy
ko lapkričio 28 d. Ugamečiui 
karvedžiui buvo suteikta pri
deranti kariška pagarba.

EN. FRANCO PASIUNTĖ 

ULTIMATUMĄ PRIEŠUI
Velionis gen. Žukauskas

AREŠTUOJĄS BUVĘS KU- 
BOS įiKTATORJUS •

NEW Y0RK, lapkr. $7. — 
Mjirray Hill lgoninėjp areštu o 
tas pavojingai serga itis buvęs 
Kubos salos diktatorius Ge
rardo Machado. Tas padaryta 
Kubos vyriausybės pastango
mis. Norima buvusį diktatorių 
grųžinti į Kubų ir teisti už jo 
atliktus prieš ketverius metus 
masinius žmonių žudymus, į- 

, vairias suktybes ir viešųjų 
fondų išeikvojimus.

1933 metais vasarų Machado 
paspruko iš Kubos, kai prieš

eikalauja raudonųjų iki gruo* 
džio 5 d. pasiduoti

HENDAYB, Prancūzija, 
lapkr. 28. — Žiniomis iš Ispa
nijos, nacionalistų karo jėgrį 
vadas gen. Franco pasiuntė 
ultimatumų ispanų radikalų 
režimui Barcelonoj. Reikalau-

radikalai paneigs reikalavimų 
pasiduoti, nacionalistai sukels 
generalį puolimų ir už sėkmės 
jie, radikalai, bus atsako- 
iningi.

Cen. Franco pareiškia, kad
ja, kad raudonųjų gaivalų re- su raudonaisiais jis nedarys 

įas iki gruodžio 5 d. besu- jokių paliabbų, kad su jais 
pniaį pasiduotų. Tuo būdu, negali būti jokio kompromiso.

pažymima ultimatume, bus 
išvengta nereikalingo kraujo 
liejinio ir bns apsaugoti visi 
svarbesnieji miestai nuo iš
naikinimo. Pažymima, kad jei

Jie turi pasiduoti ir tai be jo
kių sųlygų. Gen. Franco pu
sėje yra visa šalis ir visa tąų- 
ta. Bolševikams negali būti 
vietos Ispanijoje.

Amtrika įspėja japenis dėl šaackajaes 
muitinu užgrobimo

WASHINGTON, lapkr. 28. muitinių nustatytų pelno da

VYSKUPAI GRIŽUI 
SAVU VYSKUPIJAS

BANDITAI NUŽUDĖ VYS
KUPĄ IR 7 MISIONIERIUS jį sukilo kariuomenė. Visų lai-
AMSTERDAMAS. — Oaū-'ką bastė&i P° ivairias *al,s;

Pagaliau įsigyveno Kanadoj

MEKTCO, City. — Kai ku
rie čia ilgų laikų gyvenę Me
ksikos vyskupai vieni paskui 
kitus grįžta į savo vyskupijas, 
sumažėjus persekiojimams.

Kai kuriose valstybėse per
sekiojimai dar tęsiasi. Tuo 
žvilgiu ypač pažymėtinos vajs- 
tybės: Tobasco, Oaxaca ir 
Chiapas. Ten bedieviai valdi
ninkai plačiai vyrauja.

Bet visur kitur ir toliau lai
komasi nustatyto kunigų skai
čiaus ir kai kur dar nenorima 
kunigų teisėtai įregistruoti.

POPIEŽIUS LAIMINA 97d 
JAUNAVEDŽIŲ

Audiencija suteikta ir 300 kitų] 
1 tikinčiųjų

VATIKANAS, lapkr. 27. — 

Šventasis Tėvas Popiežius Pi
jus XI šiandiert suteikė au
diencijų 485 jaunavedžių po
roms ir 300 kitų meldžionių.

Priimtųjų skaičiuje bui 
Notre Dame universiteto 
rybos nariai, vadovauja! 
kun. J. Donabue, Šventoj 
Kryžiaus kongregacijos gpi 
rolui.

PER TRUMPAS LAIKAS 
MAŽINTI MOKESTIS

tas oficialus pranešimus, kad 
Kinijos banditai žudikai spa
lio 8 d. Čengtinfu nužudė ka
talikų vyskupų Scbravenų į r 
septynis kunigus misionierius.

ir gydytis atvykdavo į Ne\v 
Yorkų. Sį kartų jis sulaikytas

Kubos autoritetai reikalaus 
jį išduoti.

PAS NACIUS KATALIKAI VVASIIINGTON, lapkr. 28. 
- Amerikos Darbo federacija

YRA 'VIEŠASIS PRIEŠAS" lz * 1 * > t - Xsumanymų, kaip sulaikyti sa-

Sušaudyti sovietu atstovas Lietuvai ir 
kiti pasiuntiniai

— Valstybės sekretorius Hull 
pasiuntė Japonijai įspėjimų, 
tad japonai apvaldę kinų 
muitines Šanchajuje nieku bu- 
lu nepaneigtų kinų prievolių 

Amerikos ,T. Valstybėms.

Ir kitos valstybės, sakoma, 
pasiuntė Japonijai tos rūšies
Tpėjimus, kadangi Kųiija iSĮliuotų.

lį išmokėdavo kitoms valsty
bėms remiantis padarytomis 
sutartimis. Tai buvo paskolų 
išmokėjimai.

Valstybės departamentas 
tad ir pareiškia, kad tos ki
nų prievolės ir toliau būtų 
pildomos nepaisant to, kas 
Šanchajaus muitines kontro-

PARYŽIUS, lapkr. 27. — Iš 
Stokholmo gauta žinių, kad 
Maskvoje sušaudyta penki so
vietų diplomatai — iš svetimų 
šalių atšaukti ambasadoriai ir 
pųsiuntiniai.

Kitųz atšauktų diplomatų, 
taip pat ir paties užsienių rei
kalų komisaro M. Litvinovo, 
likimas dar nežinomas.

Sušaudytieji apkaltinti są
mokslu nužudyti diktatorių 
Stalinų.

Šį kartų nuvaryti į kapus:
Davtian, sovietų ambasado

rius Lenkijai.
Asmue, sovietų pasiuntinys 

Suomijai.
Podolskis, pasiuntinys Lietu-

Brodovskis, pasiuntinys Lat 
vijai. /

Penktos aukos pavardė ne- 
paduota. Matyt, buvęs koks 
karinis palydovas Londone.,

. Atšaukiamas į Maskvų pa
siuntinys Ėlti jai JA. M. Justi* 
novas nusižudė Tallinne. Kaip 
ir visi kiti atšaukiami diplomą 
tai, taip ir Jis nujautė, kas jo 
laukia Maskvoje. Matyt, jis 
neturėjo ko apgailėti. Kiti vi
si atšaukianti grįžo, kadangi 
GPU (sovietų slaptoji polici
ja) savo žnyplėse laikė jų na
miškius.

vai.

Niekas negali pasakyti, kiek 
yra tiesos, kad jie būtų san- 
kalbiovę prieš Stalinų.

INAI LAKŪNAI SAVAŽU- 
IŽIAI SUGADINO JAPONŲ 

LAIVUS

AREŠTAVO MOKYTOJĄ 
UŽ PROTESTAVIMĄ

AMSTERDAMAS, lapkr. 
27. — Viešųjų mokyklų moky
tojų susirinkime Stuttgarte, 
(Vokietijoje, naciui vadas iš 
K o ei ne s kalbėdamas ėmėsi ai-

Š^ANCHAJUS, lapkr. 27. —
’ietos kinų laikraštis rašo, 
taip penkiolika kinų lakūnų Skinti skirtumų tarp krikščio-

A.D.F. ngin vyriausybe plėsti 
šalyje Iriai, įtari

Igija nusilpsta. Kai kurie pa-
WASHINGT0N, lapkt, 29. |yB <jemokratai aiškina, kad Ii lt — . . J ,— Prezidentui Rooseveltui 

vykus atostogų į Floridų, se
nato demokratų daugumos VH- 
dad seu. A. W. Barkley (išpaaukojo savo gyvastis sunai-mybės ir naciiznio. Jis pareiš- 

kinti japonų karo laivus Yan-kė, kad naciizmo simbolis esųs Ky.) pranešė, kad 81 kongre- 
gtze upėje esamus. 'aras, o krikščionybės — avis ro nepaprasta sesija nesuspės

K dalies tu palakė. Šeši [<* >™tyl<>jo_avinėHo tormi- patikrinti mokerfi,, kad h»| 
japonę karo laivai sugadinti. .n . . . b"du palengvinti šalie, Įmo-
J, tarpe yra du kruiaeriai. . Y‘enaa a‘’«t°l° nčma.

Pri,įkrovę didelių bombų ir !r han<la PTO‘Mh>otl; J'» Senatoriua Barkley tuo rel-
mbUėlių su gazoliną kinų la- Jau areStn'>,M ,r lSTestaa ii kalu tartai au prezidentu įpriell 

salės

tokiais svarbiais momentais 
prezidentas turi pasilikti Bal
tuose Rūmuose.

finai iš aukštumos nėrė sta
lai į laivų dėnius. Tekūnai 

ro ir laivuose baisybės at
liktos.

Kinų laikraštis pažymi, kad 
sugadintus japonų karo laivus 
reikėjo nutempti į artimiausių 
paupio uostų.

18 ASMENŲ ŽUVO 
AUDROJE

HELSINKIS, Suomija, lap
kr. 27. — Suomijos pakrantė- kuri Prirengusi sU-
mis siautusi audra apvertė 
vienų laivų ir valtį, žuvo 18 
asmenų. Tarp jų buvę valty 8 

’LATINKITE “DRAUGĄ” vaikai.

Šalies administracija t 
imtis visų galimų priem 
sukelti biznio pasitikėjimų 
riausybe.

Visose pramonėse darb 
kų santykiai su darbdavį

ly biznio slūgini?. Federaci-
. , , o_ n • j°s programa yra lygiagreti'-, ----- ,-----~~ ------
Ja’, r.‘ • • , • /rezidento Roosevelto užsimo- turi būti gerinami, ypač

AMSTERDAMAS, Olandi

meldžionių susirinkime VVein- 
gartene, Vokietijoje, Wuertem 
bergo vyskupas J. B. Sproll

vjM

nmj
pripažinimu.

Pirkimo jėga yra svan
sias faktorius laikų geru

jimams suturėti biznio mažė
jimų. •

. , , . , Federacija savo siūloma.------------------ —.
sakydamas pamokslų pareiškė;! . . . , , j*j
“M«s vokiečiai katalikai, vir- LT™ “ v,

pi tai u vieningo ir suderinamo klauso nuo iųųsių (dai
tome viešuoju priešu No. 2.”

Vyskupas nurodė, ikad vie
šasis priešas No. 1 Vokietijoje 
skaitosi komunizmas. Bet kad

kų) išlaidų. Išlaidams gi n 
sės turi turėti pinigų. Pįi 
masės įsigija gaudami 
darbų žmoniškus atlyginti 

Tad biznio pakėlimui 
miausia ir reikalinga,

veikimo, pirkimo jėgos padi
dinimo ir vyriausybės 
remti stambiųjų pramonę.

Kad tai atsiekus, federaci- 
katalikybė kone tiek pat kiek ja reikalauja, kad visų pra-
komunizmas niekinama, tai ka monių darbininkai kiekn ga-
talikai užima antrųjų vietų. j Įima būtų aukštai apmokami darbininkai ne vien dirb 

Vyskupas įspėjo meldžionis, Įir kad atlyginimai nieku bū- , bet ir žmoniškai būtų a
kad jie nepasitikėtų nacių nekūtų mažinami. kami. ■
spaudos pranešimais apie ka- Jei kūriose Pramonėse. at-, Prez. Rooseveltas to,iS 

lyginimai yra per maži, tenai kia. Bet tai Nelengvastalikų reikalus, kadangi ši dairi
spauda užsiima vien propa- būti pasistengta juos di- tas palaužti darbdavius,

a a .. 1*1 i 'Ji* . • x J
ganda ir Katalikų Bažnyčios 
niekinimu. Nacių spauda nieko 
neskelbia, kas yra katalikiška 
ir kas katalikams reikalinga. 
Antai, nacių 'cenzūra neleido 
vokiečių laikraščiams skelbti 
net ištraukų iš Šventojo Tėvo 
enciklikos apie Rožančiaus di
dį reikšmingumų.

tina dėl Klaipėdos
BERLYNAS, lapkr. 28. — 

jam išvažiuosiant. Rado, kad Vokiečių spauda kelia kalti- 
šiai sesijai dirbti liko vos trys nimų, kad Lietuvos vyriausry- 
savaitės. Tai per trumpas lai- bė peržengianti Klaipėdos sta
kta viskų nuodugniai apsvųr- tūtų, atimdama nuo ten gyve- 
styti, ypač atsižvelgus į 6po- nančių vokiečių savastis.

Oficijozas Voelkiscber Beo-
tyti .visokių kliūčių.

Nurodyta dar ir tas faktas,
bacliter pareiškia, kad iš Lie
tuvos nieko daugiau nereika-

kad prezidentui apleidai no- laujama, tik legalių teisių 
stinę, kongresai atstovų ene*- gerbimo Klaipėdoje.

dinti kiek tik leidžia pramo- iš senovės įpratę dar 
nės vedimo išlaidos. kams pamesti tik trupini

DARBININKŲ VADAMS 
RUOŠTI MOKYKLA

1UR.'

ŽUVO TRYS VOKIEčl 
LAKŪNAI

GEN. FRANCO PRIEŠIN
GAS PALIAUBOMS

NEW YORK. — Fordham 
universitetas atidarė darbo 
mokyklų, kurioje darbinin
kų vadai bus mokslinami 
krikščioniškais pagrindais.

LONDONAS, lapkr. 27. 5 
droydono airporte LifthaniS 
vokiečių lėktuvas iškilęs «Q 
paštu skristi į Vokietijų per 
rūkus smogė į vienų ajrporto

Mokslas yra nemokamai. pašiūrę ir liepsnų apsiaus
Priimami lygiomis teisėmis ka 
talikai ir nekatalikai.

Kol kas ši mokykla neturi
PARYŽIUS, lapkr. 27. —

Kad vaduoti Ispanijos radika- 
1, režimą, užsienių radikalai .a*r’'sl<> **
pradėjo darbuotis už paliau- Iel tar5‘ P“*"”'

bąg Ispanijoje.
Nacionalistų vadas gen.

Franco griežtai priešingas pa 
liauboms su Valencijos bolše
vikais^ Jis pareiškia, kad pa
liaubos tik su ginklais bus į- 
vykdytos.

gta universitetan.

NAUJAS KATALIKŲ UNI
VERSITETO REKTORIUS

TOKIO. — Čia katalikų nni 
versiteto nanjas antrasis iš ei

bės rektorius, kun. H. Heu-

TRYS UŽGRIAUTI KASYK- lv?r8’ S< už§™§ ,8ao
LOJĘ; VIENAS MIRA

MT. CARMEL, Pa., lapkr. 
28. — Trys darbininkai už
griauti anglių kasykloje. Ch. 
Pagania, 24 m., ir J. Pilčes- 
kis, 29 m. amž., išvaduoti. 
Pirmasis sunkiai sužeistas, o 
antrasis mirė. Trečiasis Ch. 
iBolinskis, 55 m. amž., dar ne
atrastas.

vietų. Japonų švietimo minis 
teris jį patvirtino.

Pirmasis rektorius H. Hoff- 
mann pereitų pavasarį mirė.

VERA CRUZE AREŠTUOTA 
TRYS KUNIGAI

MĘXIC0 CITY, lapkr. 28. 
— Vera Cruz valstybėje areš
tuoti trys katalikų kunigai už 
kunigiškų pareigų ėjimų.

nukrito. Žuvo 3 vokiečiai 1 
nai. •

lakti

NUTEISTI UŽ PRIE^FA- 
ŠISTINĮ VEIKIMĄ -

ROMA, lapkr. 27. — Italijo
je nuteisti kalėti Š Dulikalai> 
tarp jų viena moteris, už pri' 
fašistinį veikimų.

ŽUVO DU ARMIJOS 
LAKŪNAI

GREENW00D, S. C., lap- 
kr. 27. — Nukrito knriuonle- 
nės lėktuvas.,Žuvo du lakūnafj 
leitenantai, Morgan ir W

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Dėtu, 

giau debesuota; gana šal 
ta.

Saulė teka 6:56, leidžiasi 
4:21.
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andeucljas sulyg ravo nuožiūros. Korespondentų 
P rakytl trumpai lr alkklat (tat galima rūkomąją 
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Parapijos Esmes Supratimas

M, Rtonys “P. G-se” šiuo klausimu taip

fonijos ir kartu kalbu. Kalbą, nes negaliu 
ištylėti, nes mane jaudina, gaivina, klupdo 
ir džiaugsminguoju skausmu pravirkdo... Aš 
girdžiu Kyrie eleįson — ir upan rėdosi, kad 
visa žemė maldauja Dangų.., Prabilsta cho
ras “Gloria in e^elsis Deo” — įr man go
dosi, kad tai prabilo viai dangaus angelai” 
(“Ūkininkas” š. m. nr. 39). O kad ir uiūsų 
parapija mokėtų taip gražiai ir sųgęstyvįąi 
melstis! • . , , t

Gamtamokslis Ir Religija

Prof. May Planck, Nobelio premijos ga
mtos mokslų laureatas rašo:

Kur ir kaip giliai, bežvelgsim, tarp tikė
jimo ir ganitos mpkslų niekur prieštaravimų 
nerasim; priešingai, svarbiausiuose punktuo
se matysim tarp-jų pijniausį sutarimų. Tikė
jimas ir gamtos mokslai nėrų vienas su kitu 
išsiskyrę, kaip kas su baime mano, bet vie
nas kitų papildo. Artimiausias tikėjimu ir 
gamtos mokslų sutarimo .įrodymas yra isto
rinis faktas, kad kaip tik patys didieji visų

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti save kūno, proto ir 

dorovė* sveikatų 

Verti Kua. Aut. M. Karužiikii

5WP
Tėvai Ir Vaikai to galo. Pasekminga namų va 

Įdžia yra lygumo ir pastovu 
mo yaldžia, tuo pat sykiu ri
mta ir protinga,

Sųjausmas. — Tarp kiek-

ti, ju gyventi.
"Palaikyk savo žodį sų vai

kais. Visi pažadėjimai pada
lai kų gamtininkai — tyrinėtojai, kaip Kep- ryU ir užmiršti arba nemany

(Tęsinys)

Tiesų, — kaitas reikalavi
mas papuošiantis \ tėviškumų 
tai tiesa. Tėvai turi būtį gy- vieno vąiko ir jo tėvų (o šiuo
vu įkūninimu tiesos įr ištiki- mes reiškiame abu tėvų. ir 
mybės kiekvienam dėsniui, ka motinų) — turėtų rastis tikro 
rį jie norėtų įkvėpti į jų vai- sųjausmo ryšis, ta draugiška, 
kų gyvenimų. Kad išmokinus giminystė, kurį padaro gali- 
juos grynumo, jie turi juo bū- ma tėvams matyti dalykus,

Vilniečių Žodis
r*" u n ■

Mus užpuolė pikti priešai 
Ir su kardu, ugnimi 
Jšuaikino kraštų... tiesai 
Pagarbos neduodami.

Jie lietuvį skaudžiai plakė —
“Jaiu Vilnijoj ne vieta!
“ Lšnaikinsini jus!” — jie sakė — 
‘♦Mums teisybė ne šventa”...

Ir ne vienų mūs tautietį 
Jau nuvarė į kapus...
Nors įpratome kentėti, v 
Bet kantrybei ribos bus!...

Kai užvirs krauju krūtinė,
* Kai sukils visų tauta «,

Atvaduos jinai sostinę —
Jį laiminga bus, laibai

U Milelis, <1-941937

rašo:
Šioje vietoje neturiu tikslo kalbėti pla

čiai apie Kat. Akcijų ir Eucharistinio sųjū- 
dtip istorijų, tikslus ir uždavinius bei jų įvai
rias pasireiškimo lomias. Noriu iškelti, tie- 
są, pe vįsiškai naujų, bet dar neprigijusių, 
p užsiepy praktikuojamų, pastoracinį sąjūdį 
— tai gyvosios parapijos idėjų. ’

Parapijoje didelį pasisekimų duoda pla
ningas ir nuoseklus pastoracinis veikimas.
Kat Akcija, kuri pas mus paskutiniu laiku v .
ypač išpopulerėjo, yra ne kas kita, kaip Leo- mažu pradėjo skirtis. — tikėjimo ir gamtos 
no &IU socialinio ir Pijaus X eucsaristinio mokslo uždaviniai juk nėra tie patys. Tačiau 
liturginio judėjimų sintezė. K. Akcija pa- -i1! keliai visiškai neišsiskyrė, bet eina lygia- 
storaciniam darbe pasireiškia organizavimu grečiai, ir begalybėj jie susitiks prie galų- 
įrtų organizacijų palaikymu. Daugelis mūsų tinio tikslo.
kunigų organizacijoje ir mato visų pastora- ^am teisingai suprasti nėra geresnės 

oM jeeilrdį priemonės, kaip nuolatinis stengimasis’ kuo
Gyvosios parapijos judėjimo metode or- giliausiai suvokti iš vienos pusės gamtos 

gųnizacijos reikšmė yra didelė, jei ji remia- mokslų pažinimo, is kitos — tikėjimo esmę 
si ant tvirto ir tikro .pagrindo — antgaimti- i *r uždavinius. Tada vis labiau aiškės, kad, 
nio gyveninio. Žmonių relįgiūis atgimimas nofs metodai ir skirtingų darbo prasmė ir
išplaukia iš antgamtinų* gyvenimo, iš Dievo i padangos Jink&uė visiškai sutampa, 
malonių paskleidimo, bet ne iš organizacijų I . Tikėjimas įr gamtos mokslas Išvien ne» 
kaip tokių* Sielų vadovavimas arba pastora- Į huilstųniaį kovoja su skepticizmu ir dogma- 
cįja yrą antgamtiniam gyvenimui tarnavimas, tismu, su netikėjimu ir prietarais, tos kovos 

‘ęįiišven(imas. ‘ senttb ir afhžinas šūki« ~ i• •.

i
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tai sulaužyti yra pamokos ne
tiesoje.

Pastovumas. — Pastovumo 
stoka yra labai dažnai seklu-

leris, Newtonas, Leibnicas, buvo giliai reli
gingi. Mūsų kultūros epochos pradžioj gam
tos mokslų ugdytojai ir tikėjimo saugotojai 
netgi buvo susijungę į personalinę, unijų. Se
niausias pritaikomasis gamtos mokslas, me
dicina, buvo kunigų dalykas, o mokslinių ty
rinėjimų darbas buvo dirbamas vienuolįų • prįįranus vaiko 
celėse. Vėliau, kultūrai išsišakojus, keliai pa

kaip vųikas juos mato, nuc* 
jo pažvalgos pusės verčiau ne 
kaip nuo jų pačių suaugusiu 
aukštumo ir teisti ji kaip per
žiūrimų nuo jo ‘atžvilgio ir 
tuomet pasielgti au juo sulyg 
Auksinės Regulos. Kuomet gir 
mdytojai patys pažįsta, kad

Kaip Bus Sutvarkytas Nemunas

darbams išleistą apie 1,703 
litų, iš kurių šiems ime 
tenka apįe 500,000 litų. 
nančiaįs metais Nemuno 
gūliavimo darbams nymatj

ma, kur daugybė tėvų sūdau- ir jie ir vaikai yra Dievo vai
to savo viltis ir vaiko gerovę, kai (tėvai turėdami pįrtpeny-

protas tuo 
Į jaus mato ar tėvai yra nusve-

bę tiktai kad jie biskį senes 
ni ir labiau patyrę) abu atsa-

‘ KAUNAS (Tsb.) — Kelių 
valdyboje jau paruoštas dešb 
jočiai metų Nemuno reguliavi
mo planas, kuriuo Nemunas 
ties Kaunu uuo Karmelitų iki
Neries numatoma susiaurinti, išleisti apie milijonų litų. 
visu 100 ‘ metrų, nuo Neries kaųčiais įlietais svarbiaus 
iki Nevėžio 130 metrų ir to
liau iki Smalininkų 165 met-

rianii palinkimu ir yra grei- kančių tiems patjefns įstaty-Tųip susįauTijitač Neinu-
tas pasinaudoti proga įsigyti mams; abu palaikydamu kaip 
įkyrumu ir erzinimu 4nalonių, tik tų pačią giminystę su dan

Kalbant apie parapijos religinį gyveni
mų, tenka išspręsti klausimas: kas yra pa
ti parapija savyje, savo teatėję, Tinkamas 
lio klausimo išsprendimas duos pakankamų 
supratimų apie jos paskirtį ir uždavinius.

Parapija, kaip žinome, yra Bažnyčios 
narys. Parapijos gyvenimas yra inkorporuo
tus į Ražnyeios gyvenimą. Taigi tinkamas 
Bažnyčios esmės supratimas duos galimybės 
suvokti ir parapijos esmę.

į§Y- Rašte yra keletas vietų, kur aiškiai 
įšryškina, tiksliai nušviečia Bažnyčios esmės 
supratimų. “Aš vynmedis, jūs vynmedžio ša
kelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas 
ųeša daug vaisiaus, nes be manęs jūs nieko 
negalite padaryti. Jei kas nepasiliktų ma
nyje, bus Įaukąn išmestas, kaip šakelė, ir su
džius (Joų. 15, 5-6).

ftie žodžiai ir sudaro Bažnyčios gyvojo 
organizmo supratimų. Čia vynmedis — Kris
tus, šakelės - • pašvęstieji žmonės, nes pa
starieji savo gyvybinius^gyvus, dvasinį mais
tą ima iš kamieno, iš Kristaus. Taigi Kris
tus — gyvybės šaltinis, Bažnyčia — Jo kū
nas, pakrikštyti žmonės — nariai. “Ar jūs 
nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus sų- 
nariai” (1 Kor. 6, 15). ■

Dabar lengvu suprasti, kad ^Bažnyčia yra ■ ’“XX Amž.” žmionūs, praėjusio mėne- 
dieviškas organizmas ;— corpus Christi mys- ; šio pabaigoje Įsrutyje posėdžiavo Istoriška

Atviri Pasisakymai
■■ ■ ■ 1 un-.r

“Lietuvos Žinios” 251 nr., rašo:
• “...Čia tik vienų dalykų paliesime: vie

nuoliai yra žtnonės, pasitraukę iŠ gyvenimo, 
jo nesupranta ir jų tikslas melstis Dievui, 
bet ne būti mokytojais. Kas susirūpinęs dū
šią vesti į dangų, tas gyvenimui, dideliam ir 
kovingam, jaunos kartos neparuoš. Jei vie 
ni’.olis — tuo jau ir ne mokytojas”.

Prie to “XX Amž.” pridėjo tokių pa 
stabų:

“Išeina, “L. Ž.” jau reikalauja, kad vie
nuoliams būtų atimta teisė būti mokytojais, 
kati iš vienuolynų būtų atimtos mokyklos. 
Antra, “L. Ž.” jau nustatinėja ir vienuo
liams, kokios jų pareigos.

“Polemizuoti, žinoma, pėra prasmės, bet 
gerai, kad “L. Ž.” šiuo tarpu atvirai pasi
sakė, jog po jų žodžiais apie laisvę, autono
mijų, demokratiją, sąžinės laisvę slepiasi kaip 
tik didžiausias totalitarizmas, didesnis nei 
vadinamose fašistinėse valstybėse”.

Kada Karaliaučius buvo Lietuviškas

kurių jam nepasiseka įsigyti 
kitais būdais, . - i .

• * * ■ • *1
Nedažnai tėvų atmamynias 

sutikimo ir drausmės dalykuo 
se yra užmiršimo paseka. Pa
skendę kituose dalykuose ar.

gišku Tėvu; kad:ir mažas ig 
užaugęs vaikas turi apturėti 
malonės ir stiprumo ir atlei
dimo iš tos pačios Versmės 
ir turi kovotf~prieš pagundas 
pastatytas nelabojo ant jų ke
lio, sųjauamingo draug’škumobų sekimuose jie yra perdaug

nlimtį palaikyti afinmtyje vai yra vS prad6
, . ta.ko kasdieninio gyvenimo smu 
lkmenas, ir užmiršta priversti Didelįs ypatingas tėvų reį-
įst&tymus pildyti, kuriuos jie kalas yra tai žinojimas jų Vai
nustatė, arba perkratinėti da
lykų reikalaujantį dėmesio. 
Bet, nežiūrint 'priežasties, pa
seką yf* lygi0! pražūtinga. 
Vaikai yra labai greįti pažin
tį jų progų ir greiti pasųiau- 
doti kiekvienu neaprįbotu ke- 
lįu, kurs veda prie pageidau--

nas turės nuo 2,20 iki 2,75 me
trų gilumo. Apskaičiuota, kad 
tokiam Nemuno suregulįavi 
mui reikalinga pastatyti apie 
250,000 tiesinių metrų būnu, 
kurių statyba kaštuos apie 14 
milijonų litų.

Nemuno reguliavimo darbai 
pradėti 1929 metais ir nuo to 
laiko jau pastatyta apie 20,000 
tiesinių metrų būnu. Taigi, 
jau atlikta 8 nuoš. visų nų 
matytų darbų. Iš vigo tiems

rbai bus atliekami uito KsJ 
litų iki Neries santakos i 
paruoštas pagrindas tol] 
niam miesto tobulinimvi 
plečiant Prieplaukos k j 
Be to, sutvarkius NennuJ 
linia bus tvarkyti ir pį 
alėjų nyo Kanto iki 
nies gatvės.

Nemuno sureguliavimas 
kalingas ne vien tik laivini 
kyšteli, bet ir pakrantinin'į 
ms, nes sustabdant krantų 
riymų/apie 90 kvadratinių 
lometrų žemės, kuri, iki 
buvo nenaudojama.

ticuJh. Bažnyčios, tuo pačiu ir parapijos, gal
va yrft Kristus, bet parapijoje Kristus rea
liai, regimai pasireiškia per kunigą, klebo
nų. Tokiu pat būdu parapija — kūnas, o pa
rapijiečiai — nariai. Taigi, kaip Bažnyčios 
organizme yra galva, kūnas, nariai, taip pa
rapijos organizme* tie patys elementai ran
dasi.

Darosi aišku, kad parapija yra maža 
Bažnyčia, konkrečiai pasireiškianti. Kai pa- 
rupiją meldžiasi, kai priima šv. Komunijų, 
kai išpildo Kristaus meilės Imperatyvus, joje 
Kristus konkrečiai, realiai randasi, “nes ka
me du ar trys susirinkę <mano vardu, ten aš 
e$u jų tarpe” (>Iat. 18, 20).

Parapija yra Kristaus laikytoja. Ir kaip 
sukilnina, kokia galinga jėga trykšta iš pa- 
rąpij*5*! kuri bendrai melsdamasi, bendrai 
vykdydama gerus darbus jaučiasi aąvyje tu
rinti Kristų.

ftių mintį labai gražiai patvirtina.Mil
žino aprašytuose žosistų kongreso: įspūdžiuo
se “Dievas prancūzų jaunimo tarpe”, kuria
me pagantah bendros maldos jėgos autorius 
sako: “Aš, va, klausau šitos dangiškos sim-

rytų ir vakanj tyrinėjimo komisiją, ftetpėnų 
dr-jos pirm. dr. Grunertas skaitė paskaitą 
ir apie Įsrutės gyventojų sudėtį. Jis pabrėžė., 
kaii vok. ordinas Įsručio rąjone prūsų .neiš- 
naikinęs, ir dar XV amžiuje daug gyven- f 
tojų čįą ti.rėję prūsiškas pavardes, bet ordi
nui padėdavę žygiuose į Rytus. Lietuviai 
prieš 350 metų Įsručio apylinkėse, esu, ra
tai pasitaikydavę.

Tačiau priei dr. Grunerto nuomonę Ryt
prūsių istorija liudija, kad tais laikais Įsyn-i 
Čio apylinkėje gyveno vien tik lietuviai. Taip

kų, -1- studijavimas suprasti 
jų tikro vidujinio gyvenimo, 
jų skonių ir gplinkimų, jų tro
škimų ir silpnumų, taip kaip 
jie stengiasi žinoti jų kflpiŽ- 
kus reikalavimus. Tiktai per 
tokį įžvelgimų į vaiko prigi
mtį ir jos reikąlavįmus gąll 
jie atlikti savo tėviškumo už
duotį ir įamžinti teisingas gi
minystes link jų vaikų- Cirn 
dytojąi dažnai klausia, kaip 
galimą tų atsiekti? Yrą tiktai

RINKTYNĖS MINTYS
kiekvienai Dienai

verti

Kųp. Ant, M. fcaružiškis 

Lapkričio 23**ta Diena

įvykius gražiais įr geraib, t. 
met visos gy venimas yra p j 
nąs grolio i rgerųmo. — . 
ralilkfe Gyvenimo Kalias.

Žiūrėkite, kad jūs tu. et 
mėtė gana mažų dorybių 
bendrų ištikimybių ir nen 
kės jums raudoti, kad jūs n ] 
sate nei atsižyvnėjusiu didv 
riu nei šventuoju.

“Truputį čia, truputį ten”, 
feąij® UVm, 1Q,

Nėra tokių dalykų, kaip ne
vienas kelias, takas kuriuo vi- nkniekių žmogaus gyvenimo 
sas žinojimas atsiekiamas, tai
jo.Ieškojimas ir iš visų priei-
namų žemiškų versmių ir iš 
dieviško žino j nuo ftaltipm, 
“Jei kMin jūsų trūksta išmiii 
ties, tegul prašo Dievų, kure 
duoda visiems apsčiai įr ue- 
prikaišioja, ir jos ,bus jam 
duotą” (Iv. Jok. I, 5). Die
vus hiąka(^ nereikalauja iš tė- 
•vų to, kam jis neduos jiems 
galimybės atlikti jei jie pa
žįstą savo reikalavimus ir 
dedą pastangas reikalingas iš 
jų pusės. Jei yrą noras išmo
kti daugeriopos šiose dienose 
žurnaluose ir knygose apie 
vaikų auklėjimą ir organizą-

' Japonai nori Įkalinti. T* V.' 
Boąpg, Kiniją diktatoriaus 
Chapg'Kai-Shek’o švegeris,

Lapkričio 29»ta Die i

“ Toksai mano mylknasi
aprašyme. Lašai sudaro jūras.: jis mano prietelis”, — 
Gilės (ųžuolo) pridengia že
mę ąžuolais ir jūras laivy 
naįs. Smiltys sudaro seklumų 
prieplaukos angoje, ant ku
rios laivai susidaužo; ir maži 
daiktai jaunystėje susikrauna

mių Giesmė V, 16.

Kalvarija
Po rytų raųgumi, tarp 

jos riksmo įšėjo žmogus 
ti už mane.

n

į karakterį senatvėje ir į li jo palaiminta galva < 
čjals apvainikuota, Jo j

rijose studijavimui vaikų am1 
klijinių. Nuodugnūs susipaži- 
nimas su vaiko kūnų įr jo kū- 
nifikomis pajėgomis, įgytas 
per rūpestingų' fiąjalogijos stu 
dijavimų ir žinojimų protinio

kibių . amžinybėje. Jei negali 
būtį didele upe, nešančia di- viena- žingsnis kraujais 

dalius palaiminimo laivus pa
sauliui, gali būt; mažu šal
tiniu šalia gyvenimo kelio, dai 
nuojantia visų dienų ir visų 
naktį ir duodantis šalto van
dens taurę kiekvienam pavar
gusiam, ištroškusiam, kurs 

Į ten praeina. Gyvenimas yru

sako ir dr. Pr. JeUąerįs save knygoje “Pa-'buvęs finansų ministeris, taip jr ^ūrpvinio mokslo,^kaip pri 
stabos apie prūsų lietuvių įr latvių tautas”, pat Kinijos nšcionalio banko *
(Braunschyeig 1902). Kalbėdamas apie RyU ekonominio skyriau# pirmi’ 
prūsių sritis prie Įsrutės, dr, Tetąner sako? ninlcu, japonams užimant Sha- 
•‘Priei 300 metų nieltųr »plink n«k»ąibM»- ngh»it į urplMtm,
vo joks vpkjŠkas garsas, dar prieš 200 metų koloniiu I)aha_ ;aix>Iia: -Gi.
Karaliaučiaus kraštas, Fiscbhausenas, Vėlu-
na, Girduva, Darkiemis, Gumbinė priklausė 
lietuviškai kaitančioms sritims”.

Apskritai, dr. Grunerto paskaita atrodė 
labai šališką, prasilenkianti su iitorijon fak
tais. Tačiau Rytprūsių lietuviškumo nepasi
seks nuneigti jokiam III Reicho mokatininku'

japonai
kalauja, kad pranoūsų auto 
ritėtai išduotų nė tik šį, bet 
ir kitHs žymius kinų vyrus. 
T. V. Soong aukštus mokslns 
yrą. baigęs Amerikoj (Hapr 
vard univariįtete).

taikinatno prie jo išvystymo, 
yrą kamatinįaį žingsniai link 
trisingo vaiko supratimo,

, , . i"P"y 1 1 —. sL-ifwsr.w
Dažnai gabumo ir palinkimo 

instinktas Stirna iš tėvų ir mo
kytojų globos mokinį, prįeš jų 
norų, ka4 vykdžius tų, dėl ko 
gamtos jis yra sutvertas.

Geresnis dainas uždarbis už 
ddelį, P retą,

sudarytas iii inažy daiktų. Tac, 
kurs keliauja per sausiem} tu
ri eiti žingsnis paskui žings
ni- Tasai, kurs rašo knygas, 
turi tai daryti posakis paskui 
posakį. Iš ko mūsų gyvenimo 
linksmumas sudarytas? Iš ma
žų mandagumų, mažų malo
ningumų, malonių žodžių, gaį, 
vių šypsenų, prietelingo laiš
ko, gerų linkėjimų, ir gerų 
darbų. Vienas iš milijono — 
sykį gyvenime — galime at 
likti didvyrišką veiksmą; bet 
maži daiktai, kurie sudaro 
mūsų gyvenimą, ateina kas 
dien įr kąs valandą. Jei mes 
padarysime gyvenimo mažus

ptas, Jis skubinosi puj 
kryžiumi apsunkintas doil 
nęs.

Jo pervertos rankos ir 
jos dega, nes tris vala. 
virš Jo plakė žiaurūs 
dienio karščio spindulis 
mane.

Šįaip Tu buvai padai.' 
visas mano: Viešpatie psu 
ryk mane visą Tavo; šute 
man malonę ir dievišką st 
romą mintyje įr žodyje, 
darbe Tavo valių pildyti, 
vesk mano sielą, nors ji ’■ 
kiųvipą, prie Savęs. — 
to® PUot

Tasaį, kurs buvo šve1 
rias tarp galingųjų, įr 
giavsias tarp šventųjų, st1 
perduria ranka, nukėlė p« 
nizmą nųp jo bėgūnų ir 
kreipė liūdnus įr prakei 
šimtmečius į naujas vagai 
dabar valdo amžius. — IJ 
ta?.



R uuacHe&Is, Tapkr. 29 4,10*?

Mažųjų Skaitytojų Skyrius
Mano Laime

l^Parašč J. špillmann’as Vertė P. Mikonytė AKMENŲ, ŠIENO IR BARANKŲ GATVES

MARIJOS VAIKAI
Apysaka iš kaukazų gyvenimo

(Tęsinys)
— Tai šaunus sargybinis! 

— sušnabždėjo jaunasis Pet
raitis savo d r ra ilgui į ausį. 
Man linksma, kad jis miega. 
Aš turiu su tavim pasikalbėti.

gas

Juokingas klausimas! Kas 
gi nežinos, kokių yra kelių. O 
gi va — vieškelių, paprastų 
kelių, šunkelių, plentų... O gat-

•kovoti Su savo sąžine, nors irj'vių ikokių f Kokių gatvių — 
kažin, kas atsitiktų. Tegul'nugi ilgų, trumpų, plačių,
Švenčiausioji Dievo Motina1 giaurų, tiesių, kreivų, purvinų.

gana. 0 pasirodo, kad ne. 
Joms dėti išlieja tokį cementi
nį “padamentą”uant jo dar 
užpilia gražaus, švaraus smė
lelio, o paskum jau lipdo tas 
plytukes. Nemažai kaštuoja 
toks grindimas, bet kiek pato-

mane apsaugos: padės man su- Visai teisybė — pas mus dar i gurno — tokia gatve važiuok
grįžti namo ir paguosti motu- labai daug miestuose ir mies
te jau senatvės dienose. liteliuose yra purvinų ir negrįs- 

— Nutilk, — tarė jam drau-įtik rai Ji padės! Pastaraisiais J tų gatvių. Gatvės ^grindžiamos 
is. — Ar tu esi tikras, kad metais mano motina nukeliavo akmenimis. tai« nanraetais. iš

jis neapsimetus! Be to, atsi
mink dar, kad paniūrėlis Iva- 
novičius neišleidžia tavęs iš 

1akių. I
— Tiek to, juk gruzinas ne

supranta lietuviškai, o anas 
kra per toli nuo mūsų. Be to, 

\lar kalnų upelio ūžimas nus
telbia mūsų šnabždėjimą. Až 
sakau tau, kad nebeturiu jo
kio noro sulaukti rytoj rytą 
rykščių, šiąnakt esu paeiry- 
,žęs eiti į abchazų pusę, apie 
^ką jau seniai galvoju.

— Ką! Tu į priešų pusę no
ri pereiti?!
j — Sakyk, mielas drauge, ką 
nlo^a yra mums padarę tie

/argšai kalnų gyventojai, kad 
es galėtume juos priešais 

žadinti? Rusus aš vadinu mū
sų priešais, nes jie tokius pat 
jiančius nori nukalti ir šiems, 
kokiais jau seniai supančiojo
mūsų. nelaimingą tautą.

— Ką, ar tu nori būti pa
kartas arba mažiausiai į Sibi
rą ištremtas už tokias kvailas 

v ilbas? Jeigu tau gyvybė bran 
.gi, tai tylėk, — atsakė pamažu 
jo vyresnis draugas. — Tu 

• stovi dabar po caro vėliava ir
negali prieš srovę plaukti.

— Tačiau mano sąžinė ne-

(akmenimis, tais paprastais, iš 
į .Vilnių ir ten kas vakarą mel [laukų surinktais. Bet ne vi-
dėsi prie Švenčiausios Mari
jos stebuklingojo paveikslo, 
prašydama man malonių. Kad 
tu žinotum, ką ji sapnavo tą 
naktį, kai aš turėjau iške
liauti į Maskvą. Ji matė ma
ne tarp vaikų degančio namo 
liepsnose. Atrodė, kad nebuvo 
jokios vilties išsigelbėti. Aš 
ir vaikai nepastebėjome gre
siančio mums pavojaus. Kai 
ramiai aš mokiau juos kalbėti 
“Sveika Marija” viršuj de
gančio namo pasirodė stebuk
lingasis .Vilniaus Švenčiausios 
Dievo Motinos paveikslas. Iš 
tos pusės pasipylė malonus lie
tus ir, kai vaikai tarė paskuti
nius žodžius: “Ir mūsų mir
ties valandoje. Amen”, pasku
tiniai liepsnos liežuviai buvo 
jau užgesinti. Mano motina 
aiš-kino šį sapną, kaip ypatin
gą Švę. Mergelės Marijos'su
teiktą apsaugą man ir tiems 
vaikams mirties pavojuje.

suomet Jiabar jau ir pas mus, 
pavyzdžiui, Kaune, yra gat
vių, grįstų keturkampai tašy
tais akmenimis. Tokia gatve 
važiuoti daug geriau — nekra
to, mažiau bilda. Gatvės dar 
yra grindžiamos stačiais med
žio stulpais, asfaltuojamos (as 
faltas — žemės kalnų derva su 
kai kuriomis mineralinėmis

ir norėk. :
Kituos kraštuos gatvės grin

džiamos dar iš keistesnių da
lykų: pavyzdžiui, Filadelfijoje 
gatvės grindžiamos asfalte su
mirkytu, presuotu šienu. Ki
tur vartojama degutu sumirky

Grybas, grybas baravykas 
Visų yryby pulkininkas. 
Po karklyną sėdėdamas,
Visus grybus ganydamas:

i
Rudmėses iŠ miško,
O kitus į mišką;
Lepšės j alksnyną,
Pienes į beržynų,

Voveruškas j būrelį, 
Raudongalvius po eglele. 
Pats wwo koto krypsta 
Kits į rietą stypst.
Kas norės mane paimli. 
Kepurė reiks nusiimti.

Gera Pamoka

Esu laiminga, kad turiu ge 
rus tėvelius, kurie rūpinasi į 
mano gerove. Mano tėveliai ! 
geri ir rūpestingi, nes jie po- 
ri, kad aš netik čia žemėje 
būčiau laiminga, bet ir amži
nybėje. Jie siunčia mane į 
katalikišką lietuvišką mokyk
lą, kur aš išmokstu netik pa
saulio mokslo, bet . ir savoj 
gražioj lietuviškoj kalboj gar
binti Dievą. Mano tėveliai su
pranta, kad ne daug padės 
visi pasauliniai mokslai, jei 
nemokėsiu atsiekti amžino 
tikslo! Tad džiaugiuos savo

Nepaprastas vaikas 

newyorkietis, Jimmy Coli 
tikrai nepaprastas. Jis pra 
jo šokti būdamas 16 mėn< 
amžiaus. Dar daugiau.

laime — kad galiu lankyti ka- ra geresnis muzikantas, n<

leidžia man kovoti neteisingo

— Tai labai nuostabus sap
nas, — tarė vyresnysis lietu
vis. — Gal tau ir laimę reiš
kia, bet tačiau tu į priešų pu
sę bėgti neprivalai. Aš kartą 
klausiau savo dvasios tėvą, 
taip pat parimdamas savo

Mano dėdė, Mikas, labai 
ta jūrų žolė, guma,\tą m tikras mėgsta pasakoti pasakas. Jis 
stiklas ir dar kitoki dalykai, man daug įvairiausių pasakų
Pasakose gatvės riestainiais 
grįstos. Teisybė, sunku būtų su 
tokiom riestainiais grįstom 
gatvėm.: (“M. L".)

ir atsitikimų yra pasakęs, bet 
štai kuri mano atmintyje il
giausiai užsiliko. ’

Nekask Kitam Duobę,
priemaišomis) klojamos bitu-i Nes Pats Gali įkristi! 
ko plytomis. [Asfaltuotos gat- ___ f
vės jau gražiai ir gerai atrodo 
— lygias lygutėlės, jokio triu
kšmo važiuojant, ratai, auto
mobiliai rieda kaip per stalą. 
Bet asfaltas turi vieną silpny
bę — vasarą, kai labai karštą, 
ima ir pasileidžia, suminkštė
ja, turi smalos kvapą, o kai ei-

Broniukas išėjo į miestą nu
sipirkti krepšio. Jis žadėjo 
tik pavakare grįžti iš miesto.

Jo jaunesnysis broliukas, 
Kaziukas, sumanė jį išgąsdin
ti. Kaziukas išėjo į panamę, 
atsigulė prie krūmelio, ir lau
kia kada Broniukas eis pro

m tokia gatve — capt lapt ir v , ... . ..., , šalį, tada jis ims judėt, mur-
prnimpa padai. Dar puikesnės 
ir patvaresnės gatvės yra bi
tuko plytomis išgrįstos. Ar 
matėt? Jeigu būsit Kaune, pa-

Broniukas grįžo tik teins-

je kovoje už carą. Aš nė vieno 
šūvio nepaleisiu į abchazus, 
liet pirma proga pabėgsiu į jų
pusę. 1 i i iii

nuomonę, kaip ir tu. Jis su
draudė mane ir paaiškino, kad 
aš esu įpareigotas laikyti vė
liavos priesaiką. Tik tuomet,

— .Artu jau visai pasiutai t'j6'?“ karas bflt1 visai netei’ 
singas, sakė jis man, toksAr negirdėjai, kad caras ab 

chazus ir kitus kaukazus nori 
pavergti vien dėl to, kad jie 
pagonys, ir jų vaikus nori par 
duoti kaip vergus turkams?

— Jeigu jam rūpėtų jfj at
vertimas, tai jis būtų jiems 
pakvietęs misijonierių. Aš ma
čiau Tiflise mažą vienuolyną, 
iš kurio generolas Gurko, auk- 

• ščiausiojo caro įsakymu, išvi- 
l jo vienuolius kapucinus, kurie 
^vargšams žmonėms uorėje

skelbti Kristų. Ir dar anks-
i čiau rusai išvijo vienuolius jė

matysit. Be anksčiau grįstų, 
šią vasarą taip nuklojo didelį 
Ukmergės plento gabalą.

Tos bituko plytos nei šio, nei 
to — iš figūros visai panašios 
į tas plytAš/kur pečius ir* ka
minus mūrija (gal kiek mažee- 
,nės), bet iš spalvos, tai visai

žingsnis būtų pateisinamas. 
Jis man papasakojo daug gra
žių krikščionių karių pavyz
džių, kurie ištikimai tarnavo 
nors ir pagonų karaliams. Aš, 
žinoma, negaliu to visa taip 
aiškiai ir plačiai pakartoti. 
Pats jo pasiklausk prieš ženg
damas tokį pavojingą savo 
kūnui ir sielai žingsnį.

zuitus, kurie prieš daugelį me
tų sėkmingai darbavosi šitoms 
tautelėms atversti.

As abejoju, ar tų vargšų 
vergų likimas bfisų sunkesnis 
už likimą mūsų tautiečių, iš
tremtųjų į Sibirą.

— Jei nenori geležinių pan
čių ir šaltojo Sibiro, tai tylėk. 
Aš tave perspėjo paskutinį 
kartą. Prieš bėgdamas į abcha.

• zų pusę, gerai pagalvok. Jei 
jiems mūšį pralaimėjus tu pa
teksi gyvas į rusų rankas, tik
rai jie tave sušaudys ar pa- 

1 kars. Prisimink nors valandė- 
/ lei savo seną motiną. Ji lūšne

lėje skaito dienas, kada to, 
baigęs tarnybą, grįši namo.

— Geroji mano motina! — 
tarė jaunuolis. — AŠ dėkoju 
tau, Vladai, už tavo gerą per
spėjimą. Bet vistiek aš negaliu

— Ar tau aiškiai pasakė 
nuodėmklausis, aad karas su 
abchazais yra visai neteisin
gas? — paklausė jaunasis Pet
raitis. — Aš laikau šį karą 
neteisybe, šaukiančia dangaus 
keršto.

— Taip ir jis pasakė Bet 
klausyk, kas ten? Kas ten 
sušlamėjo miške? Abu klau
sėsi valandėlę, sulaikydami 
kvėpavimą — ir aiškiai iš
girdo šakelių traškėjimą po 
einančio kojomis. Greitai* jie 
atlaužė šautuvų gaidžiukus ir 
vyresnysis lietuvis norėjo su
šukti— kas ten?! Duslus bal
sas iš krūmų pratarė į jw>? 
lietuviškai:

Kartą gyveno labai galin
gas karalius. Jis savo nepa
prasta drąsa ir pergalėmis 
pragarsėjo visame pasaulyje. 
Staiga karalius susirgo. Gy
dytojai darė ką galėjo, bet jo
kiu būdu negalėjo jo gyve
nimą prailginti. Tad pasakė 
karaliui, kad mirtis neišven
giama. Gavęs; tokią nemalo
nią žinią, karalius užsimąstė. 
Po kelių minučių jis tarė į, 
stovinčius šalia lovos drau-,

talikišką lietuvišką mokyklą, 
kur Seselės mokytojos moki
na tikėjimo tiesų bei lavina 
ir auklėja religinėj ir tautinėj 
dvasioj.

Linkiu kiekvienai sesutei 
lietuvaitei ir kiekvienam bro
liui tautiečiui, kurie gyvena 
Amerikoje, tos la?mės — turė

bnvo Mozartas tų metų. 
vena su motina, kuri iŠ p 

fesijos yra komercinė arti

Pasiteisino
Mokytojas (davęs mt 

niams parašyti darbą va
“Mūsų motina” ir grąžin 

ti gerus tėvelius, kurie leistų lmas sąsiuvinius): Sib
Jums lankyti katalikišką lie- ^ra* *u nurašei iš savo br<
tuvišką mokyklą.

Elena Dausinaitė,
8-to-skyriaus mokinė, 
Šv. Jurgio mokykla, 
Chicago, III.

Andriaus, neš tavo darbas 
pats kaip ir jo?

Silvestras. Taip, ponas : 
kytoj&u, juk mudu turim 
pačią motiną.

gus.
— O, dabar visai kitokioj 

šviesoj viską matau... Kaip
tant. Krepšį ‘užsidėjęs ant gal-1 tuščia ir be vertės pasaulio

kitokios.: juodos, kaip-. ne^ai.
Na, ir daremog jos, aiškuj ne 
iš molio, bet iš kitos .medžia
gos. Ir dar ne iš viepus/ o iš 
kelių iš karto — sumaišo ten sau’ 
smėlį, cementą, kreidą ir az- 
bestą. •* “ •;

Jei nebūčiau matęs, many
čiau, kad tas plyteles deda sau 
vieną šalia kitos ant žemės, ir

vos, ėjo sau palengva, niū
niuodamas.

Kaziukas, pamatęs netikėtą 
reginį, išsigando ir pradėjo 
bėgti. Nors Bioniukas jani 
šaukė sustot, bet tas dar dau
giau ^j į išgąsdino ir jis lėkė, 
kaip galvos netekęs, į namus.

— Žiūrėkit koks baisus su
tvėrimas! — šaukia Kaziukas.

Visi gardžiai pasijuokė iŠ

garbė!

Karalius mirė, bet jo žo
džiai liko ir tie žodžiai duoda 
mums gerą pamoką.

Petras Komtakevičius, 
7-to skyriaus mokinys, 
Šv. Juozapo mokykla, 
Scranton, Pa.

Mokytojas; (per gamtos pa- 
Kaziukas kada sužinojo, kad jis j moką): :Ną, jiasakyk, Jurgi, 

o ne fBnoniukui užtaise
šposą.

mu
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Anelė Bakšylė,
8-to skyriaus mokinė, 
Šv. Baltramiejaus mok. 
AVaukegan, III. .

kurie dantys atsiranda pas 
žmogų paskiausia? ,

Jurgis: Dirbtiniai, pone mo 
kytojau. • •

Labiausiai pašiepia žmonės 
nevykusio darbo tvėrėją.
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— Tautiečiai, aš išgirdau 
jūsų pašnekesį. Skubiai eiki 
te paskui mane į tankumyną, 
nes kitaip pražūsit. Iš visų 
pusių esate apsupti.

(Bus daugiau.)
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LIETUVOS EKONOMINIS ATKUTIMAS 
IR MŪRINE STATYBA

K AUNAS (T»b.) — Užėjus ėmėsi iš pagrindų pergalvoti 
e prosuos sunkumams, ir Lie- susidariusių būklę ir ieškoti 
uv*i teko nemažai išsitempti, kelių. Kitaip sakant, visuome- 
llal tris ar du metus krizės; nė arba atskiri jos vienetai 
unktunai ypatingai teko pa- visokios draugijos susido-’ 
isti Lietuvos kaimui, neinu- ^nėjo ne tik esamų galai ybos 
imu miestui. Žmonėms buvo šaltinių racijonaliu stabiliza

vimu bei išlaikymu, bet jospiku atsisakyti nuo tų užsi- 
BBjimų, statybų ir ekonomi
nio gyvenimo sąlygų gerini- 
iio, kuris geriausiais, prieš 
Tisiniais laikais buvo ne tik 
manomas, bet ir mados daly-

ir naujų ekonominio gyvenimo 
sričių ir perspektyvų ėmė ieš
koti.

Jeigu Lietuvoje prieš deši
mtį ar daugiau metų visuome-

Lietuvoje. Tas ūkininkas nės dėmesys buvo daugiau nu- 
r pramonininkas buvo laiko- kreiptas tik į politinjį gyve- 
pas apsileidęs, kuris neplėtė niiną, ir visas jos aktingumas 
ienos ar kitos ūkio šakos, ku- daugiau ar mažiau reiškėsi į- 

fis neplėtė .belyrtių ar pieno vairiomis politinių aistrų for-K. • J - j
<-;niybos, kuris nestatė mede- momis, tai šiandien, ypač po .. 
mių tvartų, nepirko mašinų, krizės, tas dėmesys smarkiai lėktuvu jam atgabentą motinos s.ųstą iš Monticello;

1 Minn., Padėkos dienai pajų, kuris buvo gabenamas specia-

draitoab
pirmos eilės ūkio ir lietuvių 
savigarhoe reikalu.

Po Didžiojo karo ir barba 
riškesios vokiečių okupacijom, 
Lietuva vėl atsistatė medinius 
trobesius. Toji statyba parei
kalavo milžiniškų medžio iš- 

i teklių ir dar labiau prareti
no vokiečių iškirstus Lietu
vos miškus. Todėl dabar Lie- 
tuvoje miškų pasiliko nebe
daug. Bet kad Lietuvos miš- 
kai nenyktų, reikia pradėti 
statyti mūrinius namus ne tik 

, iiiiestrose, bet ir kaimuose.

| Dabartiniu metu kasmet L:e 
j tuVoje gaisrai sunaikina už 
110-12 mil. litų turto vien to- 
į dėl, kad mediniai su šiaudi- 
! niais stogais trobesiai yra ina- 
| =================

žiau atsparūs gaisrui, negu 
mūriniai. Be to, mūrinių tro
besių ir draudimas žymiai pi
gesnis ir jie yra žymiai pa
stovesni, o dėl mūrinės staty
bos susitaupytų per metus a- 
pie»vieną milijoną kietmetrių 
stačio miško arba pusė mili- 
jono statybinės medžiagos. Šią Į 
medžiagą Lietuva pardavus. 
užsieniams, gautų tfpie 15-20 
milijonų litų. Tokiu būdu, Lie 
tuva ugdydama mūrinę staty
bą, sudarytų palankias sąly
gas krašto elektrifikacijai plė 
sti, o taupant -miško medžia

gą, kraštas turtėtų. Dabar 
Lietuvoje kasmet pastatoma 
miestuose ir kaimuose ap:e 
20,000 trobesių. Pav., 1935 m. 
(dar krizės laikais) kaimuose 
ir antraeiliuose miestuose (be 
Kaunu, Klaipėdos, Šiaulių, Pa

(Nukelta į 5 pusi.) 1

LIETUVIAI DAKTARAI"

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS i

1440 So. 49th Ct, Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Pvtn. 10—9 vai. v.

3147 Se. Habted SL, Chicago 
Paned., Sered, ir Subat. uuo 2—9 v.

LIETUVIAI DAKTARAI Res.:
2458 W. 69 St

Ir ko neišgalvojama. 3din VVeston, gyv. Newark, N. J.,

toris dar nestatė erdvių ir su 
k keliais langais gyvenamų na 
kų. Žodžiu, tą viską daryti 
pido ištekliai, nes ūkio gami [perspektyvas, į intensyvią ku
liai turėjo didelį pareikala- ltūros in gerovės kūrybą. Tai 
pihą ir labai aukštas kainas.1 džiugus reiškinys dabartinia- 

Krizės laikotarpis, galima me Lietllv03 gyvenime.

krypsta ir jau pakrypo į eko imtuvo šildytuve. Pajus buvo gabenamas 1200 mylių,
noimių sakes atstatymą, į e- _ _ '
konominio gyvenimo plėtimo yra vienas iš svarbiausių klau geros, o pati plytų pramonė 

simų ne tik krašto atstatymo Lietuvai labai reikalinga, at- 
ir puošimo, bet ir darbo bei nodo, ji ras nemaža susidomė- 
šios pramonės ugdymo atžvil-1 jimo ir pritarimo lietuvių a-

savd

AKIU GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LJETt'VVIfi

OPTOMETKJCALLY AKIU 
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Maso Garantavimas

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Are.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

Kasdien išskyras Seredą, 
Sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
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10—12 vgL ryto.
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Tel. namų:
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pagal Bntartį,

akyti, iš pagrindų tą būklę 
sietuvoje pakeitė. Tas visas ro 
konominio ir kultūrinio gy

nimo judrumas apmirė, šu
lu bavo, o kai kur net bank
etu baigėsi. Tačiau Lietuva 
*l>eTgyveno krizės sunkumų 
p baisiai, kaip kiti kraštai 

Ha ją išgelbėjo sveika vy 
gausybės finansų jr ūkio po- 
it ka bei lietuvių taupumas, 
tot vis dėlto ši praėjusi eko- 
heminė krizė iš pagrindų pa 
tėitė ne tik patį gyvenimą, 
iėt.ir žmonių galvojimą, įne- 
ė nemaža atsargumo ir velk
amo. Todėl jau kripės lai
bais, nors gaminių kainos 
markiai krito, žiniai
ėjo pati gamyba, darbo tė- 
hpas ir gaminių kokybė. O 
JAs išėjo valstybės ir viauo- 
oenės naudai. Ne tik vyrian- 
ybė ieškojo būdų ir išeičių 
5 susidariusių ekonominių su- 
i k urnų, bet ir pati visuomenė

ir

Be
M

“Maisto”,
“Lietūkio’

“Pienocenfc- 
’ plečiamos

giais. Besiplečiant kitoms da- j merikiečių tarpe, kurie PalengvlM akių įtempimą, ka. e»-
rbo ir Lietuvos gamtos turto kapitalais galėtų aktingai pri- “ a^imimo?kne^uo7u:

sidėti prie jos plėtimo. Tam aktLl,rek^. ph^°t v
veiklos ir nuolatinio bendra
darbiavimo su Lietuvos ūki
ninkais, be vyriausybės daro
mų žemės nusausinimų, mo
kyklų, plentų, uostų ir gele
žinkelių statybos, privačios i- 
njciatyTos ir atskirų kolekty
vų, kaip inžinierių, ekonomis
tų ir kt. dėka, šiandien tiria
mi Lietuvos žemės turtai, u- 
pių vandeningumas ir sąly
gos naujoms tų turtų eksplo
atacijoms. Kaip tų darbų ir 
pastangų vaisius — gimė “E- 
lektros” akcinė bendrovėj su 
6,000,000 lt. pagrindinio ka- 

kurį pradėjo eksploa
tuoti didžiausius durpynus, 
pradėjo Statyti Šiaurės Lietu
vai elektros stoti, varo paren
giamuosius Minijos hidroelek
tros stoties darbus ir kita.

Mūrinės Lietuvos klausimas
Mūrinės Lietuvos klausimas

eksploatacijos, pramonė®
gamybos šakoms, dabar Lie-1 tikslui čia norima duoti kel
tuvoje gyvai svarstomas ir tas duomenų ir išvedžiajimų, • jl^ttr§p^^’tdll“tydamatiwi’piaina**!
mūrines Lietuvos statybos kurie buvo neseniai pareikšti 
klausimas. Šį heikalą keliu Dr. V. Juodeikos Ekonominių 
pats gyvenimas, o jo racijona studijų draugijos susirinkime 
liu tvarkymu ir perspektyvo-• Kaune.
mi# rūpinasi Ekojjųrūinių stu
dijų draugija.

trumparegystę Ir 
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas su

TaL CAN ai 2345

OR. F. G. WiNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais nagai sutartį
2305 So. Leavitt St. 

Tat OANal 0402

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN and SURGEON 

10 N. Broadvvay, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 v. dienų ir 

1 iki 4 ir nuo 7—0 v. vakare
' TeL Melrose Park 660

Res. 2126 8. 5th Are., Maywood Av.
Phone Mayarood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
aribMnpfc

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj pagal sutarti.

Daugely atsttAlmų akys atital o- 
nu>s lx- akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.

Nors Lietuvos bakūžė, gra
žiai dainose, apdaftiuotos, ta 
čiau, pagal Dr. Juodeikos pra-. 

j nešimą, jos nebeatitinka pa- 
' darytojai ekonominei ir kul-

Pasirodžius Lietuvos spau
doje eilei mūrinės Lietuvos 
klausimais straipsnių, atrodo,
atėjo laikas griebtis rimtų žy- . . Y .

. . < n . • i , i, tūrinei krašto pažangai, o dargių ir telkti kapitalus plytų . . .
pramonei Lietuvoje vystytį. t <’au^’au 'a*<vosioe vaLtvlės 
Kadangi šios pramonės šaka', prestižui. ’l'odė! mūrinė Lie- 
perspektyvos Lietuvoje labui tuvos statyba jlabar pasidaro

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys aguminnojamoa — akiniai

pritaikomi '

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 0 iki 12: 

nuo 130.iki, 8 Vjl. vak-
T«L

GAS-OIL-LUBRICATING-WASHING n lietuviai advokatai

TaL Calamet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CĮIICAGO. ĮLL,

Office Honrs 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sandays by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4045 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliotais pagal sutartį. 

Offiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res.' TeL GROvehil 
Office Tel. HEMloc

0617 
k 4848

DR. J. J. S MONAITIS
gydytojas ir chirurgas 

2423 W. Marąuette Road
Vai. 2—4 ir 7—0 vak.

Ketv. ir Nedėliomie susitarus 
Subatomis Cioeroj
1446 8o. 49th Ot.

Nno Q iįįp 9. vai, vak.
Tek CANal 0257

6659Ret. PROspeet 61

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Reeidcncija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 ijei 8 vaj. vakaro

iiiiHiiiiiiiiiiiiiNiiiiimiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiHiiHnumitniHNim^ 
Tel. CANal 9585 | 

WEST SIDE VIEŠBUTIS |

KAMBARIAI RENDON, DIENAI 

AR SAVAITEI
s

z SALft RENDON URL VISŲ PARENGIMŲ 
VKSELfiMS, ŠOKIAMS. BALTAMS

toaltrr Nerta. sav. VIRTUVĖ. IR SIDABRINIAI INDAI BVK AI E

2435 So. Leavitt Street Chicago, PL |
iiiiiiimiimiiiimiimiiimiiiiimiiiiiiiiMitiiMinMiiimiiiiiniiiiiiiimmiiiiiMiiiirc

MIDWEST SERVICE
STATIŪN%

TIRE and BATTERY SERVICE
24 VAL. PATARNAVIMAS

2335 S. WESTERN AVĖ JEL. CANAL 3764
VIC. YUKNIS, mgr.

Super-pyro-Prestone~Zerone-Anti Freeze

JOHN B. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir ‘Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas OANal 1175 

Namai: 0459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPnbiic 9600

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

2201 W. Cermak Road
Valandos. 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
REZIDENCIJA

0631 S. Callfornia Avė. 
Telefonas REPnbiic 7868

Tel. Office Weat«nrth 6330 
Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted SL
Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

iSskyrus sęredomjs ir subatomit

KAL & ZARETSKY
., LIETUVIAI ADVOKATAI 

I 0322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tei. Prospect 1012 
Ret. TelL Pepnblic 5047

Office Phone Res. nnd Office 
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt 8t
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. OANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Chicago

Nedėliorn ir Trečiadieniais 
l'agal Sutartį.

DR. B. J ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *
OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tel HBMlock 8111

OGso Valandos: 2 iki 4 po pietų ir 
7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir ŠoAtadieniais 
t>agal sutartį.

g=
GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJA BIRBIA!

=3::
’»

Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai. 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu
kurie jie parduoda pdrodo, kad

• •
Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

•

111

EMIL DENEMARK, hic.

Buick - Cadillac - LaSalle p

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

relephone: BOUleva-rd 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

1631 South Ashland Avenue 
les. 6615 S. Bockwell Street 
Telephone: REPublic 9723

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TtL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniam ir Sekmadieniais
pagal sntartį. -

TeL BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

įei:

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 
4031 So. Ashland Avė. 

TaL YARdt 0094 
Ras: TaL PLAtt 2400

VALAND08:
Nuo 10-12 T. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Ncjčliomu nuo 10 iki 12 vai, dieną

DR. CHARLES SEGAL
niTTfl

4720 So. Ashland Avė.
2 labos ‘

f 111CAGO, ILL.
Tekfonas MIDeray 2880

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v.

Tel. oft. REPnbiic 7696
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 We>t Mar*uette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytų; 1-5 p. p.; 6-9 v. v.
Šeitadieuiais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadway
• MELROSE PARK, ILIa 
Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo

10 v. r. iki 9 vai. vakaro 
šefttadieniais nno 2 v. iki 9 v. v. 

Sekmadieniais pagali sntartį.

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res.: KENvrood 5197

DR. A. J. BERTASH■ J
Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 6:30—8:30

750 West 35th Street
Ofiso TsL VIRginU 0036 

Residčncijos TsL BEVsrly 8144

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
. Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. .

Rezideneija
8939 So. Olarsmont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliųmis , pagal sutartį.

TeL LAFayette MII

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sntartį.
x. c

Chicagos lietuvių 4v. Kryiians li
goninė, kaip jų pripačino American 
Medical Association ir American 
Oollege of Sugenąs, yra Olaes A 
rftiies. Tai yra, ankičiausi Ameri
kos medikaliai aatorftetaj mftsų li
gonini priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikalo nandokitčs 
Jos patarnavimą, 2700 W. 69th St, 
tel. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE

I
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Budriko Krautuves
3409 So. Halsted St. 
3417 So. Halsted St. 

Tęl, Boulevard 7010

Ifiparduoda geras prekes su 
didele nuolaida daug pigiau 
kąjp kitur,

Čionai rakite ger ausius 
Itakapdus, Pečius, Radios, 
bųlkiy Vglytojųs.

LIETUVOS EKONOMINIS
atkutimas

VIETINES ŽINIOS

i i

U

R.C.A. Vįctor Radios, Phil- 
eo, Zenitji, Crosley. Kainos 
nuo $-|0 5O ir aukščiau. 
Mažos Radios po .. $^.95 
Senos Radios pataisomos, 
išmainomos.

Oil Burners po
ir aukšč., 100 gal. Oil Dykai 
Angliniai pečiai $~| ^į.50

Gesiniari pečiai po
$29-50 ir $99-50 

Rekordai
Gražūs Lietuviški Rekordai 

po 9QC vienas. 
Siunčiame į kitus miestus

14062 — Spaudos Baliaus Valsas 
ir Rytiečių Meili. A. šabaniau- 
skaa lr Ork.

14863 — Nutilk Širdie — Tauro 
ir Kanarkjj-Fokstrotas. A. Sa- 
banl&uskas ir Ork.

14064 — Veltui Prairsi — Tango 
ir Rudens Pasaka. Ą- šabanlau- 
skas ir Orkectra.

14065 — Paskutinis Sekmadienia 
—Tango Ir Vyrai Ožkim. A. fta- 
baniauskas ir Ork.

14866 — Ruduo Tango ir Nepa
miršk Mane — Valsas. A. 8a-

baniauskas ir Ork.
3081 — 7 Pačios ir I lakta ra dali

nu. S. Rimkus ir Budriko or
kestrą.

3002 — Meilės Karalaitis Ir 4 Ra
tai. K. Pašarskas ir Budriko 
Orkestrą.

14014 — Klausyk myiimoji ,r 
Burdinglerius praktkuoja. Žiū
ronas ir Grupė.

14821 — Pas motinėlę lr gasppdi- 
nės bankietas. Žiūronas Ir grup.

14024 — Nepamiršk manęs. Pol
ka ir bevllnts valcas. Instru- 
mentali s trljo.

14016 — Sėdtiu po langelių ir 
Pas močiutę augau. KratauS- 
kienč ir Vaiterailė

14842 — UimlrSąl iėvt, kapus Ir 
Laivyne. Jonas Butėnas, baru.

2 6868 — Visiems tinka polka ir 
Srautės Velcąa. Kauno orkestre

26088 — Eisim grybauti polka ir 
Karvelėlis valcas. Kauno ęrk

26072 — UkvM Ir Senas Bimp 
Olšauskas ir Vanagaitis.

26074 — Ant kiemelio polka |( 
Pas malūnėli valcas. KarlSkar 
bengs.

26080 — Godelės ir Vrėdas mal- 
*e. Kriaučiūnas ir Vanagaitis.

26065 — Tėvynės polka ir Ku
ku valcas. Tarptautinė orkeat.

28086 — Nguja polka Ir B|ick|o 
vairas. Tarptautinė orkestrą.

28087 — Sibiro tremtiny* ,r Ęsr- 
nužėil nevesk pačios. J. Olšaus
kas.

26881 — Agotėlės vairas ir Lin
ksmas jaunimėls polka, kokių 
orkeudra.

26081 — Ant marių kranteli* U 
Prirodlno seni žmonės. Jonus 
Butėnaa

26096 — I^evendrelis Ir Grybai. 
Marė 8trumsklenė ir Petraiti*

26688 — Močiutė valcas Ir Lie
tuvaitė polka. Armonika Ir 
klarnetas.

Kalėdinės atvirutės su Untuvlė, 
kals pasveikinimais po Re viena

Del patogumo Krautuvė atdara 
nedėliomis Iki 6-tos vai. vakare.

Budrike nedėllnis programas l»
WPPL — 878 k. stoties Pasiekia 
visup Amerikoje.

įsitėmykite laiką: 7:86 vakgre 
iki 8 vąl. 4ą|rvaųjąi»t *|n»fo*Įj8S 
Orkestrui ir ŽAinininkAma

(Tęsinys ii d pud.) 
hevėiio) buvo pastatyta 2,890 
nedegamu . (plytų, betono lr 
molio) ir 16,582 medžio tro
besiai. Tokie būdu, padega
mieji trobesiai tepudarė apie 
13 nyoš. Klaipėdos kraite ir 
didžiuosiuose miestuose- dau
giausia statoma mūriniu tro
besiu*

Plytų piwnoflv Ljp,uwja 
dabar ir Mti* tum būt* 

Ateityje

tė, O. Reikaueklanė ir K. Gą- 
j ruckaitė vaizdžiai apibudino 
,velionę, jo* asmenį ir nuogto 

Ir ARD Centro . o kita pusė Sįatybps Fondui. H» kurį panešė organizacija
Šia įsi rin Irimo 1 Mukiame gražios sumos pini' Jai mirų*. B. Bytautįenė davė

į gy. Netolimoj praeityje 2 ak. Įnešimą sudėti bendra Mišių 
T . ... o, , . , • užimdavo dažnai pačia pirma ^v" miky, kaipo paskutinę Ka

p ricio . įvy ęs een . pfp^ngjn)y0|ie< Dahąr lai' Mų dovana.mūšy nariui. Tai
tro susirinkimas buvo dž»ug;- kai gerėja tai ir parengimui noriai padaryta įr Minios liko
nantis. Bklaunytn raportai iŠ wtoiwwwi. užsakyto.
skyn, u centro darbuoto SU, P»i„jaut, ,į»oS sužibėjo
tyko. Fondu, 1 sk. ,S Toan1 Is Br dgeporto suvirf pw.il
of Laku. vadovaujant Ogen- »iuto bll.at, pandart k Ua- „
tienei, jos name surengtame ruckaitė ir A. Nausėdienė.
bunco party davė gryno pel- M. Dobrovolskienė, 10 ek.' O T) D 'T’ A C 
no arti $100.00. Tai pavyzdys pirm. atvežė visą pusę šimte * VJ JK JL Jjl 
darbštumo Ir sumanumo. Ačiū dol. Statybos Fondui iš sav“:

Pagal surinktus duomenis Ogentams ir darbšč’ajai skyr. skyriau* surengto bunco, Tai i Šeštadienio Futbolo 
dabar Lietuyojo su Kldip^dcs pirm. Ogentiene’. graži parama. I Rezultatai:
kraštu yra t kaimo plytinių Centro bunco party rezulta- Brighton Pk. 66 sk. rengia 1 ,
271 ir pramoninių (su llofma- džiuginanti. Raportavo Fr. didelį' bunco Juškos svet., Ja- Notre Dame, 13; Southern Ca, 
no krosnimis) 22, Didžiojoje jr Į£» (jaruckaitė. Ory- pkričio 28 d., 3 vai. po piety.1 litoi'iya, 6/
Lietuvoje visos šios plytinės no pelno bus arti $200.00. Tai Pelnas eis statybos Fondu;,1 ^BlsVon
pagamina apie 40-50 mil. ply- kredite komisijai ir vis:eius 1 Visi kvitčiuini tą pramogą pa 1 Jege, 0,.
tų. Is to skaičiaus pramonės Altl) skyriams, kurie tam di ' ramti, Ai'.ny, 6; Navy.0.

•plytinės kuriąi tėra 18, pągn-'^/fi sU. veikėjos’(Brighton R Chieago Heights- gy, “uTVKan^BUte 0. 
'^na aP « 3°-3® ffllU ir Pk.) I. Rudienė, Simonaitienė ( vuoja jaunutis ARD 13 sk., Columbia,’ 0; StanfprdH),’
-60 kaimo plytinių M**, (pati viena 20 bil. pardavė), kuris neturi nė pilnai vienų. |Auburn, 14: Florida, 0.
15-17 «mil. plytų. Iš to matyti, g Pautienė, M. Stankaitė ir metų, bet lapkr. 7 d. sureng Georgę Tecn, 6; George, 6, 
kad dabar Lietuvoje plytų kįtog pardavė savo kolonijos* 1 ta Statybos Fondui šokiai ir
gamyba yra maža ir nebeįstCr • guvj,$ 100 bilietų. Be to ga- guvirš pusę šimto dol. pelnv- 
ngia aptarnauti jų paklausas, va jr dovanų. Centro buųou ta Statybos Fondui. Sveikina-* 
rIo4el plytų gamybos įšplėti- pavty visi skyriai vieningai nie! 13 sk. turi šaunių veiki
mas yra būtinas ir turi labai dirbo net ir jaunanječių aka- jų. Vieną jų turėjome džiąug 
geras perspektyvas, nes ply- dap^ių sk- 40 bil. pardavė, smo centre pasveikint — tai 
tų Lietuvai artimiausiu metu, C|cero 9 jrgį ftpie 1(J(, £arankjenę, sk. vioe prm.. o
reikės pasigammti per 100 pąnlavė tgip yij|i gky J3 pirm, yra centro rašt
milijonų, ir ją išplėsti iki 500 , . v. ,

'mil. plytų. Toks plytų skai ntW. vel e'
čius per metus būtinai bus 8^‘ (Bridgeporte) negalė 
reikalingas, jeigu planingai^0 Pr*;d&tl P™e žio darbo, n<u rinkimą, A. Nausėdienė pu 
bus einama prie visuotinos dien* buvo'nftt du kvietė rėmėjas pagerbti atmi
mūrinės statybos Lietuvoje. ♦ (pui engimui: bunco party po 

| Palyginę Lietuvą su Danija, ’P^ ° vakare šokiai. Vaka 
kurį teturi vos vieny milijonu įro 1*^6® pusė parapijai 
daugiau gyventojų, mątoine,

V. Galnaitė.

Baigiant ĄRD centro sūrį

ntį a. a. Monikos GųrinskuL- 
tėa. Josi o p artimos bendradar
bės B. ^Bytautienė, V. Balnai-

Skelbimai ‘•Clasįfie4” skyriuje duoda geriausius 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juoau.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BgKIĄVIU n didžiausia laidojimo įstaiga

AMBULANCE
‘ DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
, J 4005-07 So. Hermitage ’Ąvę.

4447 South Falrfield Avenue
Tel, LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Jolm* Hopkins, 13; St. John’s, 
0. i

Te^as Chj-istian, 3; Southern 
Methodist, 0.

Rice, 13; Baylor, 7.
Centonąry, 19; Oklahoma Ag- 

gies, 0.
Michigan State, 14; San Fran- 

elseo, 0.
U. C. L. A., 13; Missouri, 0, 
Oregon, 24; San Diego Mar

ines, 7-
Louisiana State, 20; Tuiane, 0,

Geriau mokėti vieną darbą
gerai, o ne dvidešimt* pavir
šutiniškai,
■j 4 A—A, ,1

Kad Danijoje kasmet nąujų, 
plytų pagaminama apie 600 
mil. remontui senų trobesių 
ir nąujų stątybąj, nors pifiri- 
nė statybą Danijoje jau seniai 
įgyvendinto. Toglu būdu ir 
Lietuvai plytų gamyba tenka 
neatidėliojant palaipsniui dL 
dintl.

Be dabar veikiančių Lietu* 
voje kainoj if pramoninių ply» .vaje b 
tinių, kurios suintensyvinę ga-1 
mybą galėtų pagaminti apie 
70 mil. plytų, neatidėliojant 
bus steigiamos naujos. Šį dar 
bą gali plėsti privati iniciaty 
va, privatūs kapitalai, padė
dami raidžios pinigų ir suda
romų sąlygų.

Kaip Dr. Juodeika mano, 
tik per 10 metų būtų galimą 
Lietuvoje pasiekti 500 mil. 
plytų gamybos, kasmet sta
tant naujų pramoninės plyti
nių ir investuojant tam reika
lui po keletą milijonų litų. 
Vystant plytų pramonę, lygia
grečiai tenka vystytį įr kito.: 
statybinės medžiagos, kaip 
cemento, kalkių, stogų dan
gos ir kt. gamyba. Tokių bū
du Lietuva tik per 2-3 kartas 
(po 100 metų) ,turėtų visus 
miestų ir kaimų trobesius mū
rinius. Žinoma, tas laikas ga 
ii būti sutrumpintas, jeigu bus 
įmtasi šio darbo tuojau iv vi
si lietuviai, kur jie begyventų, 
kaip japonai daro, savo sutau
pąs investuotų tik į Lietuvos 
pramonę ir jos gerovės kėli
mo šaltinius.

Reikia pabrėžti, kad šis Dr. 
Juodeikos pasisakymas mūri 
nės Lietuvos klausimu, Lietu
voje sukėlė gražių vilčių ir iš
judino visuomenę. Reikia ma
nyti, kad greitai sulauksime 
ir plytų gamybos bendrovės, 
kuri šį darbą imtųsi pMhi 
mastu vykdyti.

A. A.

VERONIKA 
NORVAIŠIENE

po tėvai* Doainaaakbitė 
(Horaam)

iiiirė lapkr. 28, J037. 8 vai. 
sulaukus 58 metų amžiaus.

Kilo iš Šiaulių-apsk-r Lygu
mu par., RamonkaiČiu kaimo. 
Amerikoj išgyyeitų 36 metų*.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Petrą, dvi dukteris: OI- 
gą įr Adolfiną, 4 s^nusj Pet
rą, Vlada. Alfopsa ir Liudvi
ką, du žentus Leoną Kozewicz 
ir Antanu Maci.įaųska, vieną

marčią Marijoną Kuban, gimines ir Dažįetamua-
Kūnąs pašarvotas 199 Purk PI. ir Adella Avė. Jo- 

liet, III.
Laidotuvės įvyks antradienį, Jąp&r. 30 d- (iš namu 

9 vai. ryto bus atlydėta i St. Mary’s (Ottawa ir Ctin- 
ton st*, Jolįet, III.) par.. bažnyčią, kurioj iwk* gedur 
lįngos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Mt. OJįvet kapines, Joliet, III.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 
pažygt&mus-ipas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyto*, diikurya. »ūnai, aentai, marti ir gi
minė*.

Telefonas Joliet 3734.

04BT, IVD. LAIDOTUVIŲ DIBBKTOMAJ 
K e i, N E R — P R V z I N

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
tfionę 9009 #20 W. 1Mb Are,

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės
,f.A

Juozapinos
Railienės

Jau sukako vįaul m*tal. (tai 
negailestinga mirtis atskyrė 1* 
mūsų tarpo mylimų motinų.

Netekome savo mylimos mo
tinos ųruodtlo 1 d., j 9 82 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados pagalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas pu tel
kiu Jai ųmijpų ųt|l*J.

Mes atrpi»4anjl tų Jo* liūd
nų pr*sl4auntipų K mūsų tar
nų. užprųjėraų u2 Jo« Mslų tre
jų* gedulingas »V. MUias gruo
džio 1 d., fk. Antano parapijos 
bažnyčioj. ClceroJ. 6:00, 7:00 lr 
7:46 vai. ryto. Trečios Sv. Ml- 
Slo* (7:45 vai.) bus su egzek
vijomis.

Kviečiame ' vZ| s u s gimines, 
draugus, kaimynus lr pažysta
mus dalyvauti Šiose pamaldų-

lr Seserys.

Lietuvių pulio Fecramą Pirmadienio vakarais, 
10:*ę vai, vakaro ii W. B. T. 0. stotie. (1420 K.) - PnusttjM 

». ŠALTOHERAS

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII AIIPC patarnavimasAfflDULANut DIENĄ IR NAKTJ

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

2314 We«t 23rd Plane 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman Įg70

LAVAI LLiolentiiB
S. P. htoia

IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

•■v ■. I . ■■ III, J,. 1-

t Masalskis

4348 So. Calįfornia Avė. 
Phone LAFayette 3572

>319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138-1139

8807 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

“STANLEY @ FUEL OILS”
BLUE FLAME RANGE OIL

DS0INAMA8 ALIEJUS D?L VISOKIŲ PEČIŲ IR BOILERIŲ
Ištirtas vartojant ir Laborątorijoj pripažintas kaipo aukičiauąio laipsnio -y 

Todėl Kariėiftn DtfU Ir MMįtą Bwbga kąip kitį papraati alįejai 
GREITAS PATARNAVIMAS

šaukite « Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
5159 6. VVestern Av. Chieago, Illinois

vf
t

A. Petkas
S. M. Skolas
LlZalp
Juozapas Eudeikis
P. J. Ridikas

1410 So, 49th Cty Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone OROvehiU 0142

nu We»t 18th Street 
Phone MONro* 3377

1646 Ę**t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5600

IR 4704 So. Westcrn A1 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

3364 So. Halated St. 
Phooe BOUIevard 4089



Pirmadienis,

VIETINES ŽINIOS “Draugo” redakcijoje ir 
džiaugėsi dienraščio spaustu
vės įrengimais, knygynu ir kt.

Padėka 70 ŽUVO ANT GE
LEŽINKELIO

TAVrVMAI, pirkimai, pardavi 
MAI. PASKOLOS. APDRAUDOS

Kam Tos Misijos? MOsų rastinėse — Keistučio Ir I.l. 
tuvos Spulkoae galite taupyti, pasi 
akolytl, namus pirkti, parduoti, 
duoti, apdrausti.

Kreipkitės pas:
JOHN P. EVALDAS. sekr.

• 10 W. 33 St. Tel. YARils
arba

700 W. 1» St. Tel. HAYmarket

Šiandien išvažiuoja 
kun. dek. F. Kapočius“Didžiausia mūsų laikų li

ga, nuolatinis blogo šaltinis, 
kuriuo visi skundžiamės, yra 
ne kas kita, kaip stoka rimto 
•mąstymo” (Enciklika Pijaus 
X “Mens nostra”).

Išorinis pasaulis, suirę jo • 
papročiai, perdideli gyvenimo 
patogumai veda .žmones prie 
ištižimo, sulepšėjimo. Tokia
me stovyje kūno geidulių ais
tros stiprėja, dvasios idealai 
blanksta. Kas sulaikys blogų 
papročių bangą; kas išnaikins 
artimo neapykantą, kerštą; 
kokia jėga paskatins veikti 
žmogaus protą?

Viena gražiausių ir sėkmin
giausių priemonių pašalinti 
visom tom blogyl«fcn yra ne 
kas kita, kaip misijos.

Apaštalų misijos pakeitė 
pagonišką pasaulį. Ištisos tau 
tos nusikratė biauriais stab- 
meldijos papročiais ir tapo 
krikščioniškomis bei kultūrin
gomis tik misijų dėka. Kiek 
mes rasime Saulių, kurie ta
po Povilais, nusidėjėlių'— šye 
ntųjų aureole pasipuošusiais, 
vis tai gerai atliktų misijų 

• vaisius. “Dievas taip norėjo”, 
sako šv. ^Alfonsas Liguori, 
“kad per misijas pasaulis bū
tų išganytas”. V. Jėzus savo 
apaštalus •misijonieriais pada
ro: “Eikite tad ir mokykite 

” (Mat. 23, 19).

lis man suteikėte, rengiant fljandien apleidžia Chieagą nuo Mandžiuko sosti
man pirmą koncertą. gerb. kun..dek. F. Kapočius,^ Hsinking.

Tamsta mielai man šutei- į statomos Kaune paminklinės------------------------
kėtė vietų laikraštyje koneer- |Prisikėlimo bažnyčios’ rėkto- ŽYDAI IŠKILMINGAI IŠLY 
to garsinimui, ir aš žinau kad rius, ir vyksta į Cambridge,, SAVO NAUIOKUS 
be tokios pagalbos *mano pa- Mass., kur klebonauja kun
rengimas nebūtų buvęs toks Pr. Juškaitis. 
sėkmingas. ten vadovaus

Su gilia pagarba, * šeštadienio

Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais j. 
vairių valgių gaminimui, 

pyragų pajų ir duonų kepl- 
Įmui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, paukš
tienos kepiniui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi- 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
Šią knygą galima gauti per pal
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave. 

CmCAOO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

$1.10
rastinėje

$1.00

r.nsn

šalta* oran neb«Jelna pro duriu, kada 
įdedame **weath»r ■trlpa." Taip pat 
nuhejelna Ir pro langu*. Kam rei
kalinga. pakaukiteHEMIock 257 3.

J. PURTO KAS 
C42I So. Richmond St.

KAUNAS (per paštą). — 
Lietuvos žydų tarpe nuo Se
nesnių laikų naujokų išleidi- 

! mas į kariuomenę virsdavo ge- 
?du!o diena. Raudojo tėvai, iš
leisdami savo vaikus į tolimus 
[Rusijos kraštus, verkdavo ir 
[patys naujokai, kuriems būda
vo sunki našta tarnauti sve
timiesiems.

Nepriklausomai Lietuvai į-

PARDAVlMn AIUAAPP.

Dėl neavaikatoa norime greit par
duoti MuAapę. Blsnls gerai ltdlrb- 
laa, įrakino* gerame stovyje. Biz
nio vieta i 2309 So. Hoyne Ave., 
savininkę matyklt: 2008 W. 2 3 st.

Black Gold Lump arba Egg $6.00.
Mine run $5.75. Stoker Screenings 
$5.00.

ORUNDT MINING CO 
CANsl 7447WEST SIDE. — Vieni tuo

mi džiaugsis, kiti liūdės, kad 
buvusis Aušros Vartų para
pijos vikaras ir taip pat dir
bęs prie “Draugo” ir “Lai
vo” administracijos kun. A- 
domas Jeskevičius, M.I.C. il
gesniam laikui išvažiavo į Ke
nosha iki gaus tolimesnių nu
rodymų kas link savo važia
vimą į Tėvyną Lietuvą.

Ir ne veltui vakar naujasis 
parapijos vikaras, kun. Vin
centas Andriuška, M.I.C., ką 
tik grįžęs iš Lietuvos pasiro
dė uolus, nes atrodo energin
gas, norįs aukotis ir daug 
dirbti Dievo vynuogyne.

Sveikiname, ir linkime sėk
mių! Rap.

PLATINKITE “DRAUGĄ 
SKAlTYKTTprr‘DRAu4i

— 80 Proof —
Labai peri
mas. (įeikit Lietu 
vi;ka Krupniku xu 
karšta arbata paša Į , 
linsit slogas.
Mes parduodam tiki —— 
į tąvernus. Ten 
reikalaukit. flPMflMKĮlM
Į kitus miestus ta 
Vernams orderius pa jį
siunčiame ekspresu. nBBgįgĖaįM 
Pirkdami pastebėkit ■ 

mūsų labelį

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Ave.
CHICAGO, ILL.

Pbone Boulevard 0470

Asfhma Causeį savo namus gegužės ir spa- surengė net iškilmingas išleis- 
lio mėnesį, kad bendrai pa- tuves.
garbinus gailestingumo Dievo žydų Karių sąjungos did- 
Motiną. ♦ žioje patalpoje susirinko Kau-

Bet Amerikoj per tuos mė- no ir apylinkės naujokai žydai, 
nesiūs, kada bažnyčiose kai- Ten tos sąjungos nariai paka
bama Rožančius,'mažai matyti kė jiems atitinkamas kalbas, 
vyrų. Nors vyrai visur būna Ragino naujokus ištikimai, rū- 
drąsūs, bet bažnyčiose apsi- |pestingai ip sn meile tarnauti 

'leidžia giedojime šv. giesmių,
garsiame Rožančiaus kalbėji
me. Atšalti ir apsileisti pra
deda dėl to, kad būdami ka-I 7

i tulikai, skaito ir remia bedie
viškus, prieštikyhinius už
draustus laikraščius ir kny
gas.

Misionieriai pamokslus sa
ko labai aiškiai su daugeliu 
prilyginimų/ iš kurių galima 
daug pasimokyti. Pav., bažny 
čioj lempa, karia elektros vie
la prie jos privesta, ji švie
čia. Nutrauk elektros vielą, 
lempa užges ir pasidarys juo
da. Taip ir su žmogum. Kada 
jis būna pašvenčiamoj malo
nėj, su Dievu ir Bažnyčios 
įsakymais, praktikuojantis ka 
talikas, jam seka&i sugyventi 
su visaip kad ir"tikėjimo prie 
šnis, nes moka jiems įrodyti, 
kur yra tiesa.

f Kartais namuose matyt pa- 
I kabinta juoda, užgesus lem

pa ir prie jos katalikas skai- 
• to visokius pasaulio šlamštus.

By dlssolvlnc and temovlng mucus or 
phlecm that esases atrangllnf, choklng. 
Asthms attacka. tha doctor’s prescrlptlon 
Mrudaco removes the cause oi your agony. 
Ho įmokės, no dopes. no Injections Ab- 
aoiuteiy tastelesa. Starta work ln 3 minutes. 
Sleep soundly tonlght. Soon feel well. Tears 
younger. stronger, and eat anything. Ouar- 
anteed auompletely satlsfactory or money 
back. If your drugglst ls out ask hlm to 
order Mendaco for you. Don t suffer another 
day. The gnaranf protects yoo.

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS savininkas 
Tel. Victory 9670

Klaidos Pataisymas
Pranešime Taksų 

Mokėtojams
visas tautas
“Deja man, jei aš neskelbčiau 
Evangelijos”, sako šv. Povi
las (1 Kor. 9, 16). “Nors ir 
visus, turtus vargšam išdalin
tum, daugian padarysi, '"jėl 
vieną sielą atversi, nes Die- 'džio pirmos tiems, kurie ne- 
vui nieko nėra brangesnio, už užmokės taksi) bus 1 nuoš., o 
sielų išpanymą”, sako šv. Jo
nas Krizostomas.

Graži proga parodyti Ravo 
apaštališką veiklą aštuonioli- 
kiečiams jau atgjo. Pirmojo 
adventų sekmadienio vakarą 
čia (Dievo Apvaizdos bažny
čioje) iškilmingai atidaromos 
parapijos misijos. Ar jomis 
džiaugsis dangaus angelai da
ug priklausys ir nuo to, ko
kia veikla bus aštuoniolikie- 
čių katalikų savo brolių tar 
pe. Nepamirškime, kad ir šia
ndien dangaus garbėje sėdįs 
Išganytojas kartoja nno kry
žiaus pasakytą žodį: “Trokš
tu!” Trokštu išganyti visą 
pasaulį. Sielų trokštu. Mano 
išrinktieji padėkite man. Ar 
jan pasiruošę aštuoniolikie- 
čiai patenkinti savo Išgany
toją?

Kun. A. Dr&zdys

COAL
Anglys

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
APGARSINIMUS ILLINOIS

ANGLYS
Lump ..........  $6 00
Mine Run .............. 5 75
Egg ........................... 6 00
Nut .......................... 6 00
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIl DABARlt KAINOS
GREITAI KYI.A 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

TeL ARDmore 6975

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. Selemonavich 
f AJb Sveterių Krautu- 

vė Atdara Kas
V s-71 Diena Ir \Vaka- 

raia, — Ir Sek- 
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Krfitinės Angos, karins gali Ifisl- 
vyntytl i nelaimę, pa^iractal pa- 
IcngMrJa pavartojo?* nuntnanėią. 
Šildančių Musterule. Miisterole nė
ra tiktai mostė. Jinai ym “Oosin- 
tcr-lrrltaot.” Milijonai yra varto
ję j* per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima gauti 'aplietose.

Pagerbtuves M. Są-gos 
Centro Pirmininkei 

Paurazienei

PAS12YMfi)USIOS VIE
NUOLES NĖRA TARP 

GYVŲJŲ . IBBflflBflBIBBIIBBlIfllBIlllIlIlllirjB PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI B
Du Svarbūs Dalykai:

1—Raiiekas Motor Sales DYKAI prirengs Jflsų 
■kanH karboratorlų Ir generatorių žiemos va- 

žinojimui.
Bi ••—Ir duos 20% nuotakios kai pirksit heater|. ■

“U will Likę Us” JI
Bi 4030 Archer Avenue Tel. Virglnla 1515 I&■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"

Skaitykite Biznierių 
Bargenus .

A. F. CZESNA BATHS 
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTJ
• Telefonas BOULEVARD 4552 /

Utlalkom elektrlkln) Kabinetų, katėtu* Ir garo kambariu*; sutelktam 
•loktrlklnlua Ir Kvedų masažus; Pagelbėslm JO m, sveikatai VIOLET 
Spinduliai* Ir aiero* Vaniom. Kalno* labai prieinamo*; Moterų diena 
utarnlnkaf*.

1657 ,VVest 45th St., kampas So. Paulina St.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

Katalikiški Raporteriai 
Į Talką

i Lankėsi develandirčiai

Praėjusios savaitės pabai
goj Chicagoj lankėsi iš Cle
velando kun. A. Karužiškis 
ir p. P. Mnliolis. Ta proga p. 
MuHolis, kuris yra buvęs 
LRKSA prezidentas, lankėsi

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDt.IACSIO FUEL ’ OIL RAFINIRlUOTOJO AIOJ 

TERITORIJOJ

BRIGHTON PARK. — Ne
kalto Prasidėjimo par. vakar, 
lapkr. 28 d., prasidėjo dviejų 
savaičių misijos. Pradžia pa
sirodė, kad šios misijos išduos 
gražius vaisius.

Vietiniai katalikaLagentai ir 
raporteriai tarėsi apie misijų 
pasisekimą. Visų buvo vieno
da mintis —misijos turi pa
siekti kodidžiausią žmonių

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ M1KR.) 
SU CITY SEALER APilCRISTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS AAI KITĘ

GANal 2020
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

6A LT I M I E R O
RADIO PROOAMŲ IŠ STOTIES VV.H.F.C. (1420 K.) 

Pimtedieniais — nuo 10 Iki 10:30 vai. vak. 
Penkttdtenials — nuo 7.00 Iki 700 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 900 Iki 9:30 vai. vak.

Vartant itatyti no naają o 
ar pertaisyti ieną, palaukit* 

JOHN VILIMAS
TRIANGLE OIL COMPANY

2430 West 26th St., Chicago, III.
8790 So. M*p)**ood Ava., 
Telefoną* PROapeet 1188.

Pocahontas Mine Run — Tonas $7.50 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402

- —

DON’T
NEGLeCT 

A COLD


