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Anglija parduoda japonams ir kinams ginklus ir amuniciją
MUSSOLINI SAKO, 1. VALSTYBĖMS 

REIKALINGA GERA GALVA
10,000 JAPONŲ KAREIVIŲ ĮSIVERŽĖ 

Į JEHOL PROVINCIJĄ

Ispanijos respublikai gręsia karo stovis. Rumuni
jos karalius nusilenkė premjerui. Vokietijos 
fašistai kaujasi su komunistais. Jugoslavija 
nepaleidžia iš akių Italij os

DARO DIDELĮ PELNĄ MUSSOLINI APIE 
AMERIKĄ

VALIJA SAVO ŠIRDIMI YRA 
IŠLIKUSI KATALIKIŠKA

LONDONAS. — Menevia vy 

skupas E. Vaughan pareiškia, 

kad Valija savo širdimi pasi

likusi katalikiška. Tikėjimo u- 

gnies ten neišgesino taip va

dinamoji prieš keletu šimtme

čių iškelta reformacija.

zmas įsišaknijo. Tačiau Vali- 

joj katalikų tikėjimo ugnele 

visiškai neišgeso. Nėra senųjų 

tikėjimo liepsnų, bet užsiliko 

kibirkštys. Tai mūsų darbas, 

sako vyskupas, šias kibirkš

tis vis daugiau gaivinti, kad 

jos netolimoj ateity vėl sužė-

Vyskupas Vaughan pažymi, Į'iuotų ir iš naujo iš jų pasl- 

kad per 150 metų po refor-1 reikštų didelė, skaisti tikėji- 

macijoš Anglijoj protestanti- mo liepsna.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LONDONAS, sausio 12. — 

Anglija parduoda daug gink

lų ir amunicijos japonams ir 

kinams, kurie jau ilgų laiką 

kariauja. Pranešta, kad iš to 

žeriasi dideli pelnų.

.1925 metų Ženevos protoko

lu uždrausta parduoti ginklus 

kariaujantiems kraštams. Ta

čiau j tai neatsižvelgiama.

JUGOSAVIJA BAIMĖJE 
GYVENA

ROMA, saus. 11. — Italijos 

premjeras Mussolini kalbėjosi 

su vienu Amerikos rabinu. Jis 

pareiškė, kad Amerikos val

dymui reikalinga gera galva, 

kad krašto vyriausybė turi ko

ntroliuoti kapitalų ir darbų. 

Ekonomiškas žmonių gyveni

mas mūsų laikais turi būt ko

ntroliuojamas lygiai taip, kaip 

kariuomenė ir karo laivynas 

kontroliuojami.

Italijos diktatorius Mussolini’s su būriu palydovų apeina nusausintas buvusias dideles 

ir nepereinamas Angro Pontino pelkes. Jo pastangomis šios pelkės nusausintos, po vi ų sritį 

išvesti kieti keliai. Sukurtas ne mažas miestas, daug visur dirbtuvių pastatyta. Vietoje bu

vusiųjų pelkių šiandien įdirbama derlinga žemė.

JAPONAI JEHOL PRO 
VINCIJOJ

KARALIUS IŠGELBĖJO 
SOSTĄ CHICAGOJE

ŠANCHAJUS, saus. 12. — BUKAREŠTAS, saus. 11.

Daugiau kaip 10,000 japonų ’Rumunijos karalius prisitaikė 

kariuomenės įsiveržė į Jehol premjero Maniu reikalavimui 

provincijų, nugalėję gausingų- pašalinti iš tarnybos vietos 

jų kinų kariuomenę, kuri vi- policijos ir žandarų viršinin-

PATARIA APRIBOTI 
“WARANTŲ” PAR

DAVIMĄ

GRAŽUS VYRŲ PA
VYZDYS

ŠIMTAI PARAŠŲ PRIEŠ 
CIVIL. METRIKACIJĄ

Šiauliai.
parap. K.

Šiaulių šv. Jurgio Plungės Kat. Moterų Dr-ja

V. C. skyrius, ku-surinko 530 parašų vyrų 

riani vadovauja vietos kleb. j moterų ir nutarę pasiųsti p

ir

.kun. J. Lapis, šiemet labai 

'gražiai užsirekomendavo jau

Respublikos Prezidentui, kad 

neįvestų civil. metrikacijos.

LONDONAS, saus. 12. 

Jugoslavija nepaleidžia iš a- 

kių Italijos veikimo ir visų lai

kų gyvena baimėje.

Yra žinoma, kad Mussolini’s 

jau ilgų laikų dirba Jugosla

vijos prapulčiai. Tad kiekvie

nas Italijos vyriausybės poli

tinis sukrutėsimas serbų ka

ralių sunervuoja.

MACHADO APSIDRAUDŽIA

FAŠISTŲ KOVA SU KO
MUNISTAIS

HAVANA, Kuba, saus. 11. 

— Kubos prezidentas dikta

torius Macbado suorganizavo 

savo apsaugai specialų mili- 

tarinį batalijonų, kurį sudaro 

4 kompanijos po 100 vyrų. šis 

batai i jonas bus žinomas var

du “juodmarškinių” batalijo

ms. Jis saugos prezidento rū- 

’mus ir kitus valdiškus namus.

sais frontais atsimeta, o kai 

kur stačiai blaškoma.

Iš Peipingo praneša, kad ja

ponų kariuomenė nesulaikomai 

veržias į minėtų provincijų. 

Japonai apvaldė- visų Čiumen- 

kowo perėjimų, vadinamų “rie

vynių vartų perėjimu.”

KONGRESAS MAŽAI KĄ 
VEIKIA

kus ir tuo būdu išgelbėjo /Sa

vo sostų.

Nes kada andai vidaus rei

kalų ministeris norėjo tuos vi

ršininkus pašalinti, tam žygiui 

pasipriešino karalius. Tada 

premjeras Maniu pranešė, kad 

kraštas turi būt konstituciniai 

valdomas arba karalius turi 

pasišalinti.

5,000 DOL. PENSIJOS

ISPANIJOJ KARO STOVIS

Chicagos piliečių komitetas 

dėl viešųjų išlaidų pataria, 

kad mokesčių “warantų” pa

rdavimas būtų apribotas. Nes

antrų kartų. Suruošta įspūdin- Lieplaukėj prieš civil. metri- 

ga ir religiniame * gyvenime 

reikšminga iškilmė — kat. vy

rų šventė, kuri įvyko gruodžio

BERLYNAS, saus. 11. — 

Friedrichshaine fašistai sukė

lė riaušes su komunistais. 

Daug sužeistų

sės kilo, kada fašistai puolė 

komunistų susirinkimų.

Šiandien ir čia riaušėse dau

giau kaip 20 asmenų sužeista.

WASHINGTON, saus. 11. — 

Aiškėja, kad šio 72-ojo kon

greso paskutinė sesija nepa

darys jokio svarbaus sprendi- 

Probibicijos klausimas

MASHINGTON, saus. 12. 

— Kongresui jau Įduotas su

manymas skirti 5,000 dol. me

MADRIDAS, saus. 11. — 

į Visose vietose, kur radikalai

. . kelia riaušes, krašto vyriausy-'ieistį laika. Nėra vilties, kad šlei-

_ be paskelbė karo stovį. si sesija mėgintų balansuoti

Svarbiausieji radikalų li^- krašto sųmatų. Visus svarbo-j- 

dai yra Barcelonoj, Sevillėj, niuosius darbus turės atlikti.

tinės pensijos mirusio buv. 

svarstomas tik dėl to, kad pra prezidento Coolidge žmonai na

mo.

GALVESTON, Tex., saus. 

12. — Ties Fort Crockett nu-

Valencijoj ir Murcia. 'naujas specialėn sesijon sušau sileidžiant susikūlė lėktuvas

t.'___________ • _____ • —:__ : t,. I. . ' ' ti.. i----- i. • x_______

MILITARISTAI BUS SKI
RIAMI ATSTOVAIS

Karo stovis gręsia visai Ts-^tas kongresas, 

panijai

Du karininkai žuvo.

BERLYNAS, saus. 11. — 

Vokietijos vyriausybė planuo

ja visus savo atstovus kituo

se kraštuose pakeisti daugu

moje militariniais atstovais.

FAŠISTŲ OFISE RADO 
BOMBŲ

UŽDARĖ KONGRESĄ PAVESTA “GRAND JURY

SAUGOJAMA JAPONŲ 
PASIUNTINYBĖ

MEXIC0 CITY, saus. 11. — 

Čia stropiai saugojama japo-

kacijos įvedimų kat. moterys

surinko .117 parašų ir taip pat

įteiks Prezidentui. Kat. mote-

d rys nurodo, kad Bažnyčios tva

rkoma metrikacija įgijo žmo- 
Pamaldose ir bendroje Ko-1 . .... ... .

J ncse pasitikėjimo ir naudin

ga šeimų gyvenimui ir auklė

jimui.

munijoje dalyvavo apie 400!
kas metai vis mažiau skirtų Į organizuotų vyrų, kurie iš pa- 

mokesčių surenkama. Sako, piirapįjinės salės atžygiavo orga-

rmiausia reikia mažinti išlai

das. *

SUJUNGIAMI BIURAI

Valstybės ir Chicagos mies

to “laisnių” biurai bus sujun-

nizuotai ir bažnyčioje sustojo 

į 6 gretas. Į katalikus vyrus 

keletu kartų kalbėjo iš Kauno 

atvykęs Tėvas Paukštys, S. J., 

kurs tų dienų pasakė 5 pamok

slus—prakalbas, visiems pada 

rydamas didelio įspūdžio. Y-

LENKŲ ŠNIPŲ BYLA 
SAUSIO 17 D.

Kariuomenės teismas lenkų 

špijonažo bylų nagrinėti pas

kyrė sausio 17 d. Kaltinamai

siais patraukti buvo Gudelis—

gti krūvon. Taigi vienam ir pač įspūdingas buvo inomen.Gudelevičiu8> pašt0 tamauto- 
tas, kada organizuoti ir Kris- L EeingoldaSi Noreika ir ūki.

tam pačiam biure bus galima 

pirkti tuos ir kitus automobi

liams “laisnius.”

NUŠ0VĖ ŽMONĄ -

F. Perillo, 58 m. amž., dar

bininkas, 738 So. Marshfield

taus Kūnu bei dvasia sustipti- ,nįnjias Qrį, 

nti vyrai, gausiai elektros 

šviesa iliuminuotoj bažnyčio

je, Kristaus Karaliaus garbei 

drąsiai aukštyn iškėlė savo ra-

goms.
Kitų dviejų špijonažo aferų 

(Seinų ir Utenos apskrityse) 

tardymas jau baigiamas. By

la taip pat greičiausiai bus a-

nkas!.. Kat. vyrų šventėje bu-ltWuota spręsti kariuomenfa

vo matyt drauge su darbinin-

avė., vakar rytų susivaidęs saikais dalyvavo ir keletas inte-

i žmona jų nušovė. Suimtas. Nu 

įšauta buvo 9 vaikų motina.

Federalis teisėjas Barnes paBUENOS AIRES, Argenti-

VIENA, Austrija, saus. 11. na, saus. 11. — Del neramybių vedė “grand jury” ištirti, ar 

— Austrijos fašistų vyriausio- krašte prezidentas Justo pa-! nedaroma suktybių išieškant 

jo vado ofise policija padarė leido kongresų', kurs buvo su- vyriausybės atlyginimų ka-

kratų. Rado 350 bombų. šauktas specialėn sesijon.

BEDIEVIŠKAS ANGLIJOJ komunistiško judėjimo atsto 
VAIKĮf ŠVIETIMAS 

SMERKIAMAS

ro veteranams.

Vienas karo veteranas neg

ras per teismą reikalavo iš

teismui.

ligentų.

KITI KITUS GIRIA
AMERIKONĄ NUŽUDĖ 

SESERS SŪNUS

Chicago majoro patariamo

jo komiteto narys D. F. Kelly

Prieš kiek laiko Kėdainių 

apskrities Pernaravos vals-

KUN. GRINEVIČIUS 
MIRĖ

Šv. Luko ligoninėje mirė a. 

a. jubiliatas kun. Adomas Gri

nevičius, A. Panemunės rezi

dentas. Laidotuvės gruodžio 

23 d. A. Panemunėje.

Velionis buvo pasižymėjęs 

knygnešys ir spaudos rėmėjas.

aukština majorų už jo ekono- čiaus Blandžių kaimo griovy 

miškųjį miesto valdymų. J buvo rastas nužudytas nese

niai iš Amerikos į Lietuvų pa

rvažiavęs A. Petrauskas. Skro 

dimo buvo nustatyta, kad jis 

buvo užmuštas dviem smūgiais

Už Michigano ežero vandens j gaiVų. nabar įau išaiškinta, 

teršimų kaltinamos Indiana, }-ad amerikonų nužudė jo se- 

valstybės miestų dirbtuvės. serg sflnuSj Ant. Stuikis. Štui- 

kis areštuotas. Tardymų veda

INDIANOS MIESTAI 
KALTI NORI IŠGELBĖTI

vas sakė, kad jei vaikai ne- vyriausybės 5,000 dol. Jis ša

bus stropiai mokinami krikš-’kė, kad karo metu pagavo dž’o 

čioniškųjų tiesų, tad kova' vą ir šiandien negali dirbti. 

LONDONAS. — Tuojau po prieš komunistus bus pralai-|Jam gelbėjo du advokatai ir 

mėta Į vienas gydytojas.

Iš vyriausybės pusės liudi

ninkai tvirtino, kad tas vete

ranas neturi džiovos. Bylos

to, kada Jo Eminencija kar-

nų pasiuntinybė. Kai kurie dinolas Bourne, Westminsterio 

gaivalai aštriai nusistatę prieš ^j^įvyg^upas, paskelbė didžiai

japonų imperijalizmų.

----------------------------------- -----------------

ŠIMTAI MIRĖ, TŪKSTAN
ČIAI SERGA GRIPU

reikšmingą pareiškimą apie be 

dieviškojo švietimo pavojų A- 

nglijoje, Cnnterbury angliko

nų arkivyskupas ir kiti įžy

mieji anglikonų dvasininkai 

tuo pačiu Teikalu bendrąjį lai

LONDONAS, saus. 11. —

Anglijoj ir kai kuriose Euro

pos dalyse siaučia gripas (iri-Įškų laikraščiui “Times” pa- 

fluenza). Tik vienam Birming- siuntė.

Kardinolas dar pareiškė,; 

kad Anglijoj milijonai vaikų 

šiandien auklėjami be supažin

dinimo jų su Jėzumi Kristu

mi tikruoju Dievu.

Jo Eminencijos minėtas pa

reiškimas, kaip matome, da

vė teigiamų sėkmių. Tuo bū

du išjudinti anglikonai, kurie

metu paaiškėjo, kad tos Tūšies 
viliugingų išieškojimų daug 
padaryta ir vyriausybė išmo
ka daug pensijomis.

Į tai atsižvelgus negro by
los nagrinėjimas nutrauktas, 
jam nustatytas 2,000 dol. lai-

patys vieni nenumato jokio j das ir šis visas klausimas pa- 
krikščionybei pavojaus. duotas “grand jury”.

hame 500 asmenų mirė rr tūk

stančiai serga.

Kardinolas Bourne tarp ki

tko buvo pareiškęs, kad prieš-

• k *

NUŽUDYTAS PIRKLYS

Savo parduotuvės, 503 So. 

Miehigan avė., antrajam aukš- 

te rastas nužudytas pirklys J. 

Fingold, 49 m. amž.

Kėdainių It nuov. teismo tar

dytojas.

Buvusiojo bankininko Bai- 

n’o advokatas llarry Olson 

deda pastangų, kad Bain ant 

rųjį kartų nebūtų teisiamas 

dėl uždarytų jo bankų.

PARDAVĖ MJŠK0 UŽ 3 
MIL. 500 TUKST. LITŲ

ST. PAUL, Minn., saus. 12. 

— Arti.Kennedy sniego pūgos 

metu sušaldomos žuvo 2 mer

gaitės.

IŠĖJO IŠ BOARDO
Iš Lincoln parko boardo at

sistatydino prezidentas 

Wrigbt.

Miškų departamentas par
davė miško už 3 mil. 500 tūk- 

jstančius litų. Parduota apie 
W.;24O tūkst. kietmeterių. Miškas 

eis į Vokietiją.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien debesuota; 
popiet kiek šilčiau.

. i <
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DIENOS KLAUSIMAI"

“TAUTINES” IDĖJOS SKELBĖJAI

Mūsų tautininkai, teisingiau sakant, li

beralai nori pasidaryti kažkokiais patentuo 

tais tautinių idėjų skelbėjais. Bet jų tauty

bės supratimas miglotas, neaiškus. Jiems už

tenka atsiskirti nuo Katalikų Bažnyčios, ne

priklausyti prie parapijos, šmeižti dvasinin

kus ir tada jau “turi teisę” vadintis tauti

ninku liberalu ir kažin kaip automatiškai 

virsta “dideliu putli jotu” ir “tautinės” ide- 

jos skelbėju. .

Bet gyvenimo praktika aiškiausia paro

do, kad išsižadėjimas tikėjimo dalykų žmo

gaus patrijotu nepadaro. Daugumoje atsiti

kimų jį sugadina ir jį visai nuo tautos,ka

lnėno atskiria. Jis virsta pirmiausia neutraliu 

ir vėliau pradeda kovoti prieš religiją ir do

rovę, kas yra tautos tvirčiausiu pagrindu. 

Taigi ir išeina, kad kai kurie mūsų “tauti

ninkai”, susispietę prie “V bės” ir “D-vos”, 

bedievybės platinimą, kovą prieš Bažnyčią 

Vadina “tautinių idėjųM-skleidimu. Ar be

gali būti didesnė nesąmonė?

Kas yra ištikimas savo religijos daly

kams, tas yra ištikimas ir savo tautai, kurią 

jis visada yra pasiryžęs ginti. Tą geriausia 

parodo mūsų pačių tautos gyvenimas. Pir

mieji tautos žadintojai buvo tikintieji žmo

nės, pirmieji savanoriai, įstoję į Lietuvos 

organizuojamą kariuomenę buvo katalikų jau

nimo organizacijų "Ateitininkų” ir “Pava

sarininkų” nuriai. Pirmieji galvas paguldę 

už Tėvynę taip pat buvo katalikai.

Amerikos lietuviai katalikai, kurie šim
tus tūkstančių sudėjo aukų Lietuvos reika
lams, kurie užlaiko didžiausius tautinius cen
trus parapijas ir mokyklap, savo darbais įro
dė gilų patrijotizmą ir yra tautinių idėjų 
skleidėjai pilna to žodžio prasme,.

Kadangi pastaruoju laiku lietuviai kata

likai suskato labiau susiorganizuoti ir pra

plėsti katalikiškąjį veikimą, prie kurio taip 

energingai ragina Bažnyčios Galva — Po-

V. Mažonas, M. I. C.

t.Jb
štai ir “Rojus” IBB

(Pabaigų)

— O kaip ten dorovė laikosi t 

-- Tur būt tamsta atsimeni, kaip mus 

keletą kartų apvogė. Tai dar maža. Kiek 

tenai viešos paleistuvystės, ištvirkimo, tai 

baisu pasakyti. Man labai buvo liūdna, 

kad mano mergaitės turėjo matyti visus 

tuos kūno ir sielos nešvarumus. Tikiuos 

tik, kad taip pat matydamos ir to palai

dumo padarinius, veneciškas ligas, negai

lestingą žiaurumą santykiuose, dar labiau 

laikysis religijos ir dorovės, kurios taip 

reginiui viena nuo kitos priklauso, kaip 

matėme Rusijoj. Ir jei dar neužsiliktų ir 

tenai religingų žmonių, kurie nors siek 

tiek atlaiko bendrą suirutę, tai dar dides

nis būtų ten, juagaras. Įdomus dalykus, 

kad ir mūsų būklę.suprato ir žmoniškutno 

mums paVodė, darbu ar žodžiu tik as

mens, kuriuos daugiau ar mažiau ruseno 

tikyba.

piežius, liberalų laikraštis, išeinantis Brook
lyne, mato, kad tuo katalikai norį apsitverti 
kinų siena, ir kad “jie bijo šviesos ir nepasi
tiki nė jėgomis, nei savo idėjomis.” Liberalų 
“V-bė” taip pat Įtaria: “katalikiški akcijo- 
nieriai čia aiškiai pasisako, kad jie bijo savo 
idėjos priešų ir saviškius šaukia nuo jų bė
gti ir užsidaryti parapijų skiepuose.”

Katalikų Bažnyčia yra kovojanti. Kata
likiškosios akcijos mintis yra, kad ne tik ku
nigai, bet ir pasauliečiai imtųsi apaštalavimo 
darbo, eitų į žmones ir uždegtų juos kata
likiškomis idėjomis, kovotų prieš kiekvieną 
gyvenime pasireiškusį blogą. Čia kaip nėra 
užsidarymas “skiepuose” ir ne baime, bet 
drąsūs ir išganingas veikimas ne tik žmonių 
sielų išganymui, bet drauge tautinės idėjos 
stiprinimui.

Liberalų laikraštis skaudžią neteisybę sa
ko, tvirtindamas, kad katalikai bijo tautinės 
idėjos, bijo ir nuo jos jie bėga. Tai yra įžei
dimas organizuotosios katalikų visuomenės,

D R A TT G A S

MARUOHAILtTUVOJE
Lietuviškiausias ordenas. - Arkiv. Matulevičiaus, 

Karevičiaus ir vysk. Bučio pėdomis. - 40,000 
tomų biblioteka, vagonas knygų, geriausia 
istorinė medžiaga, pirmosios lietuviškos vy
nuogės, vienintelė graikiška spaustuvė, sava 
kalvė, siuvykla etc. - Marijonų darbai ir nuo
pelnai Lietuvai. - Su meile kuriamas švieses
nis rytojus.

Vienuoliai marijonai iš visų dėlės teisės į kitas žemes Ma

rijampolėje.

Marijonų darbas
Marijonai stengiasi ypač ga

rbinti Mariją, toliau, kas ir 

kur gali, stengiasi kibti į mo-
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veikiančių bažnytinių kongre

gacijų, brolijų ir ordenų bus, 

regis, patys lietuviškiausi. Už

tat ir jų įdėtasis į Lietuvos 

kultūrą ir religinį gyvenimą 

indėlis yra taip pat svarus.

Aukso ieškotojai Kanados šiaurėje užtikę aukso smilčių. 

Daugelis dėl to išvyko ten jo ieškoti. Dabar tiems ieškoto

jams reikia pristatyti maisto ir kitokių reikmenų. Atvaizde 

matome orlaivius, už 400 mylių nuo Viripego, atvežusius 

maisto.

Sykį teko sueiti jų provincijo- 

kuri daugiausia darbų tautinėje dirvoje yra lą Lietuvoje, žinomąjį istoriką 

nuveikusi ir dabar rimčiausia tautybės išlai- ir enciklopediško išsilavinimo 

kymo reikalais rūpinasi. |žmogų, prof. kun. J. Totoraitį,

Kada “V’-bė” taip begėdiškai užpuola jr iš jo gauti apie marijonų 

katalikus, besistengiančius dar geriau susi-Įveikimą kiek daugiau smuike-

• ' • • i • v • • *
organizuoti, ir drįsta save ir savo vadovau- snW žinių.
jančios grupelės žmones patentuotais patri- 

jotais. ir tautinių idėjų skleidėjais vadintis 

suprantama — jie tai daro dėl biznio ir taip 

pat, prisidengiant tautiškumu, nori labiau 'tlerienė. Ji Marijampolėje bro 

kenksmingą tautai laisvanianybę lietuvių tar- 'liains naujakuriams įkūrė vie

pė praplatinti. Visi sąmoningi lietuviai žino, Inuolyną ir pastatė bažnyčią.

kad laisvamanybės platinimas, tai nėra tauti
nės idėjos skleidimas.

PASTABĖLĖS

Pastaroji Jungtinių Valstybių kongreso

Marijonai Lietuvoje pasiro

dė 1750 m. juos pasikvietė 

Prienų seniūnė, Pranciška Bu-

Išsyk visi jie buvo baltieji 

marijonai, bet šie su tėvu Sen

kum, paskutiniuoju jų genero

sius mokslus, ten yra sudary-,tyti ligoninę), kun. VI. Mažo- 

ta kolegija. Klierikų marijonų ną (Londone), gabų organiza- 

Lietuvoje yra apie 20. Visi uo-! torių kun. V. Dvaranauską, 

lūs, judrūs, energingi. Jie gau-Įkun. Matulaitį ir visą eilę ki- 

kslą, dirbti apaštalavimo ir na redaguoti “Šventųjų ben ją. Jie dirba didelį kultūros 

misijų darbi}, tiek gyvu žodžiu, Sravimą” ir padeda vaikams jr religinį darbą, bet dirba ty- 

tiek per spaudą ir organizaci- skiriamam “Šaltinėliui”, o Įlomis, nesididžiuodami, su aV_

las. Marijonai — geri visuo- 

meninkai, nors savo darbą di

rba be didelio triukšmo ir su 

dideliu atsidėjimu. Todėl jų 

vra visose srityse: rasim

liaudyje išpopuliarėjusį “Šal-Įsidėjimu; užtat Liet. katali

tinį” redaguoja kun. dr. Ma

tulaitis. Turime viltį, — sako 

prof. Totoraitis, — kad tas 

ir uolumas, kurįir! darbštumas

visuomenei taip pat pravarti 
apie juos žinoti.

Lietuvos marijonų centras
Marijampolėje. Ten yrivia

mokyklose, ir redakcijose, ir parodė arkiv. Matulevičius ir .suspiestos visos jų centrinės 

dirbtuvėse, ii kitur. Juo dau- generolas Būčys, bus jaunųjų įstaigos. Kitas žymus centras 

giau žmonių, juo daugiau ir palaikomas ir toliau. O tai pa- ,yra Kaune, prie šv. Gertrūdos 

i_ i . •—deda skaidresnėmis akimis žve* r . idarbų atsiranda.

Iš viso šiemet marijonų Lie

tuvoje buvo 141 ir Amerikoje

lgti į ateitį.

Marijonų vienuolyne Mari-

bažnyčios. Jų skyriai yra dar 

Žem. Kalvarijoj, Ukmergėj ir 

Panevėžy. Kai kur (pav. Mari

107. Tiek čia, tiek Amerikoje jampolėje gyvena ir visai Lie- 'jampolėj ir Žemaičių Kalvari 

jie visi yra lietuviai. Iš jų žy-.tuvai žinomas garbingas sene-'Joj) jiems tenka dirbti ir pa

lu, mirusiu 1911 m. išsibaigė imi dalis yra kunigai arba ki-arkiv- Pr> Karevičius. A- 
Dabar marijonai jau nenešiu- ti, jaunesnieji, dar tebesimoko Į Pįe j j laisvamaniai pratę viso- 

į kunigus. Vienuoliai kandi-j^ū niekų šnekėti, — kad jis, 

datai, kurie tam darbui tin- įtfirdi, esąs kitų nugrūstas į 

karai, ypač skatinami eiti mo-^4 vienuolyną etc. Paklaustas 

kus, nepaisydamas to, ar rusų Įkslus. Baigusieji gimnazijas i aPie P1Qf- Totoraitis pa
valdžia leidžia, ar ne, slapta turi išeiti an-te teologiją įrakino, kad toki įtarinėjimai

susitarė su šviesaus atminimo Į filosofiją. Patys gabieji ir svei neturi nė mažiausio pagrindo. norėtų sudaryti antrą

arkiv. Jurgiu Matulevičium irjkesnieji siunčiami į Rymą. Au Arkiy- Karevičius į vienuoly-: bibHolek^ taį negalėtų>

vienuoliją atnaujino. Kad jie Įlįstuosius mokslus baigusių ar- ”4 įstojo pats savo noiu. n to 1^ _

rusų nebūtų taip pastebėti, tai,ba dar tebeinančių paiygįnti įryti niekas nėra jo 'ert?s-1^.^ senienų Taip bįbiįate.

'kai buvo išpirkti visi Lietu- 

Įvos istorijai reikalingi Len

kuose rasti antikvarijatai, ve

rtingieji istorijos šaltiniai, ir 

joj dabar yra beveik viskas, 

kas Lietuvos istorijai reikali

nga. Biblioteka ypač atsidė

jęs rūpinosi arkiv. Matulevi

čius, kuris surinko daug retų 

knygų, jas sudėliojo, išleido 

joms daugybę savo pinigų ir 

galop be skatiko, užtat su va

gonu knygų parvažiavo į Lie

tuvą.

Knygų yra visokių ir viso
kiomis kalbomis. Biblioteką 
prižiūri ir tvarko kun. Kriš- 
čiukaitis. Jis į ją yra įdėjęs 
jau daug darbo ir biblioteką

ja baltų rūbų. Baltieji mari-

sesija pasižymėjo tuo, kad joje nieko nen;i- 'jonai rusų valdžios buvo ski-

veikta. Dar nepravesta ne vieno naudingo 

įstatymo. Nejaugi ir kongreso atstovus pa

lietė nedarbas?

• • •

Hearst’o laikraščiai labai plačiai sklei

džia obalsį “Buy American.” Tas ir bloga, 

kad visuose pasaulio kraštuose panašūs obal 

šiai plinta, užsidaroma kiniškomis sienomis 

ir tuo būdu sulaikomas nornlalių laikų grą

žinimas. '

* • *

Gub. Rooseveltas ir užsienių reikalų se

kretorius turėjo pasikalbėjimą apie skolas ir 

užsienių politiką. Taip ir įeikia. Būt gera. 

kad busimasis prezidentas, kiek galėdamas, 

kooperuotų su dabartine administracija ir 

svarbiais vidaus klausimais,
• « •

Artiste E. Mickūnaitė ir vėl atvyks Cki- 
cagon. Vasario 5 d., “Draugo” metiniame 
koncerte, savo gražiuoju balsu ir vėl džiugins 
klausytojus.

* • <<

Brooklyno “V-bė” vienam savo straips

niui uždėjo “gudrią” antraštę: “Meksikos 

ir Ispanijos katalikai persekioja katalikus.” 

Bent mes tokių “navynų” nesame girdėję.

rti išmirti, tačiau tėvas Sen-

pas-!yra didelis procentas. Visi sa- "Vienuolynas į savo tarpą ne- 

kuni parašė naujus įstatus, iš- vo pašaukimu labai patenkin- P’iima ir taip daugelio nurin

gavo iš šv. Tėvo leidimą ii ti ir vis dar gailisi, kad to įstoti ir pasirenka tik sau 

taip ne tik išliko ligi šių die- laiko per maža — mat, nore- Gnkamus kandidatus, o apie 

nų, bet dar gerokai išsiplėtė, tų, kad galėtų daugiau gero įstojimų keno nors be paties 

Senąją kartą, rusų po lenkino- padaryti tiek Dievui, tiek ir sutikimo negali būti nė kalbos.

tėvynei. į Be jo, marijonai turi ir šiaip

Visam pasauly marijonų y- visą eilę žymių pamokslinin- 

ten tik niūrąs belikęs), Igliau-ra iš viso 411, iš jų apie 250 kų. Paimkime kad ir tokį pla- 

koj, Sasnavoj ir Marijampolėj,! yra lietuvių. Lenkijoje mari- čiai žinomą tėvą P. Andziulį, 

paliktą laukti, kol išmirs, už- jonų bus 94, baltgudžių (Dru- arba su misijomis važinėjusius 

draudus priimti naujus narius, joje) — 36, Latvijoje — 33. kun. Dargį (dabar Kaune), 

su jaunąja sujungė tas pats! Vyriausia jų visų viriiniti kun. Vaitkevičių (Ryme), kun. 

arkiv. Matulevičius. kas, arba generolas, yra vysk. L. Draugelį (Amerikoje, kun.

Rusai, nugalėdami vfs <lėljPetra! B“>“> Lietuvos ^ta-Putrausk, (įis misijas ir da

ta ju kaip norėdami “sutvar- l1‘kaI"s ir PW'ia''ai visuomenei,kar tebelaiko), kun. kat.hu 

kyti”, atėmė iš vienuolyno ne

suvienoilino drabužius,

čio, būtent kada buvo panai

kinti skyriai Miroslave (dabar

maža

Jaltai gerai pažįstamas. Visų (jau miręs), kun. A. ’Jasenau- 

'marijotių centras yra Ryme. ską, kan. Stanauską, kun. J. 

tuito, būtent, apie dd.Ten yra jr generolo ir vvr. Tilvytį (ateitininkų himno au-

margų žemės, dalį sodo ir iš tarybos būstas. Lietuviams stu torius, įtaisė 9 prieglaudas; jo 

seniau marijonams paliktas di dentanis, einantiems aukštuo- vardu norima Panevėžy pasta-

Jei, kai pastebėjote, vis dėlto užsili- tiniai pradėjo varyti Rusijoje jo užmanv- keitimas režimo ir galėtų patys apsisprę-

ko Rusijoje šiek tiek religijos, ir sukote, 

kad bolševikai stengiasi visomis jėgomis 

ją išnaikinti, tai dėl ko iš syk neuždarė 

visas bažnyčias ir maldos namus, dėl ko 

dar tenai kaimuos žmonės net viešai pasi

rodo su religijos ženklais? Gal ir bolše

vikai nėr tuo atžvilgiu tuip baisūs, -- 

dar teiravauV, tarsi egzaminuodamas Da

gilienę.

— Ne, jie dar pakenčia dantis suspnu- 

džius kai kur religiją ne iš savo gerumo, 

bet iš gudrumo. Jie pastebėjo, kad kur 

per smarkiai norėjo sunaikinti bažnyčią, 

sudeginti, kankinti dvasiškius, ten pasi

reiškė labai didelis žmonių sambrūzdis. 

Sako, nenorį daryti kankinius už religiją 

ir stengiasi, kad patys žmonės pamestų, 

niekintų savo tikybą ar tai dėl jos nežino

jimo, ar patvirkimo. Jie tai tikisi pasiekti 

tik per suklaidintą jaunimą. O senų, sakrt, 

neverta paisyti, nes gi eit išmirsią. Bet 

Dievas vienas žino, ar jų sumanymai iš

sipildys. Žmones yra bendrui įsitikinę, kad

» L? J.i. Ji, 1.' Jau es44s užgimęs antikristas ir jo pasi tin 

sime savo vidaus priešus, tuo tarpu gi, 

girdami savo tvarką ir keldami nepaži

nius. sti, kur prisidėti ir išsilaisvinti nepake

Aš tiktai stebėjaus, kaip kilusi iš Ka!- ' liamo jungo. Štai visa priežastis bolševi-

varijos parap. paprasta moteris taip gra- 1 kų taikingumo; jūs, buržujai, palaukite, 

žiai orientuojasi ne tik paprastame Ru- kol mes įsistiprinsime ir visai punaikin 

sijos kasdieniniame gyvenime, bet savo

pastabumu tiesiog atranda raktą ir į auk

štesniąją bolševikų politiką. Kai aš skai- tenkinimą kitose valstybėse, pamažu gu

viau laikraščiuose apie nepaprastą Sovie- minsime medžiagą joms susprogdinti, ir 

tų “taikingumą,” kurie visur peršasi su pasitaikius progai, eisime padėti sukilu- 

savo “nepuolimo paktais” ir valstybės J siems “draugams” nugulėti dar nenuga 

su jais tuos paktus pasirašydavo ir dabar lėtas valstybes.

pasirašo, aš negalėjau suprasti jų tikslo, lr daug daug įvairių įvykių iš kas

itės žinau, kad nėr labiau imperialistinės dienio gyvenimo papasakota šitą vakarą, 

valdžios, kaip dabar Sovietų valdžia su Sunku net užrašyti visus. Bet ir iš to, 

savo Kominternu (komunistiniu internn- ką čia esu pažymėjęs, aišku, kad Rusijai, 

cionulu), kuli siekė pavergti Lietuvą, pa- kaip ir atvykusieji yra įsitikinę, yra sva- 

vergė pasiskelbusia# nepriklausomomis l - rbiausi priežastis, dėl ko taip sunku yra 

krainą, Gruziją ir kitas tautas; o dabar pasauliui po karo susitvarkyti. Bolševikų 

siekia užkariauti savo įaudonųja armija dumpingas, jų įgudusi agitacija, jų skie- 

visą pasauli, per savo agentus keldama I pijumi visur bedievyltės ir demoralizaei- 

pirmiau raudonąsias revoliucijas kitose , jos nuodai, jų nesiskaitymas su jokiomis 

priemonėmis, kad tik pasiekus savo tiks

lą, jų pasaulinis rekordas melavimo mene,

•
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valstybėse. Ir štai Dagilienės pastebėji- ' 

mas ir aiškus žmonių (net čigonų, iš ku

rių taip pat viskas atimta) pasisakymas, 

kad jie tik laukia karot kad įvyktų pa
jų nepripažinimas žmogaus gyvybei ab.o- 
liutinės vertės, nesiskaitymas su žmogaus

rapijinį darbą, kitur turi tik 

savo bažnyčias ir namus.

Marijonų įstaigos
1. Pirmoj eilėj čia tenka pa

žymėti jų labai gausią, susi

dedančią maždaug iš 40,000 to

mų biblioteką. Jei kas ir da-

(Tųsa 5 pusi.)

individualybe nei jo laisve, jų suardymas 

šeimos principo, vienu žodžiu jų paneigi

mas visų Dievo ir natūralių prigimties 

teisių išreikštų dekaloge sudaro tą nuola

tinį pasaulio demoralizacijos šaltinį ir 

vulkaną galintį užlieti savo nuodijančia 

ln\a visus kraštus.

Aš nesu kapitalistinės tvarkos šali

ninkas, nes žinau, kad ir liberališkas ka

pitalizmas, nesilaikąs dekalogo, kaip tik 

buvo ir yra tas vanduo bolševikų malūnui.

Kad turėčiau tokį stiprų balsą ir tiek 

įtakos, kad išgirstų mane visas pasaulis, 

tai šaukčiau:

Tvarkykime gyvenimą dekaloge pa

grindais, saugokime ir kurkime tikrai kri

kščioniškus šeimas, tvarkykime luomus 

bei tautas krikščioniškojo solidarumo pri

ncipais, saugokimės bolševizmo nuodų, ta

da nebaisus bus komunizmo slibinas.

Meilė — švelnus, trapus jausmas.

• ♦ •
Pirmiau pats užsilaikyk ramybėj, tuo

met ir kitus galėsi nuraminti.

Tomas Kempietia
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PITTSBURGH'O LIETUVIŲ ŽINIOS
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, reduktorius 

2128 Karkins Way, Pittsburgh, Pu.

Telephone llEmlock 1490

KOSTANTAS .J. VAIŠNORAS, generalis agentas

1921 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pu. 

Telephone Hemlock 2204

džiautąją mašiną 

press).

(ilydraulie atsilankyti pas mūsų kleboną.

Gal tada kiek ilgesniam lai-

Coulomb yra išradėjas smili-'kui apsistos, laibai norė-tume 

kiaušiu matų ir svarų. k9 nors iš Jo Ekscelencijos iš

girsti. Mums labai didelė gar-

Abbe Ifauey i&rado ir iSto-ka(, „,us at|anko tokia ga_ 

bulino kristelizaciją.

Trys vienuoliai 999

pildyti tos draugijos pareigas,. X Nugirstas dalykas, bet ve 

t. y. kas antras sekmadienis į rtas pastebėjimo. Pastaromis 

kiekvieno mėnesio atlikti išpa- 'dienomis Jo Ekscelencija Pit-

žinti ■>' priimti šv. Komuniją. 

Ten taipgi buvo ir Pittsburg- 

lUo vyskupijos generalis Švč.

TIKĖJIMAS
[nėra priešinga mokslui, litera

tūrai, menui.

.TONAS: — Raulai, labai di-

jrbingi svečiai. Tik gaila, kad Jėzaus Vardo draugijos dva- 

nh ,s'i tokiam trumpam laikui, kad! sios vada 

dirbo principus dėl laikrodžiu. iJnes negalime tokio nepapras- !nev. Vandei 

šiandieniniai laikrodžiai yra svegį0 atsakančiai 'priimti, Idarė labai gražų žingsnj. Rai

nei pagerbti. Tad nors maldo-1 kia juos pasveikinti ir palin- 

se nepamirškime Jo Ekscelen- keti geriausios kloties ir pasi- 

cijos darbuotės. Te Aukščiau-

nuopelnas Gerbprt, Pacifiso ir 

Hirscau — vienuolių.

(Jono su Raulu pasikalbėjimo dejįs man, bntlJ

tęsinys) mas, kad ir tu būtum turėjęs

JONAS: — Raulai, pereitą į progos pasiekti nors šiek-tiek

Pirmasis aukščiausios rūšies

muziejus buvo Įsteigtas Vati-įsias suteikia Jam sveikatos ir 

ištvermės atliekant tokias di-
pasitenkini- kane> Romoje.

Pirmieji botanikos ir zoolo

gijos daržai buvo įsteigti Pi-

kartą mudvierti besikalbant, į Teisingojo Mokslo, kad gale- soj vienuolių, 
sakei, kad tikintieji žmonės'tum aiškiai suprasti tuos ne

yra tamsūs ir bemoksliai. To- i užginčijamus faktus, kad Ka

rdei dabar jums pasakysiu, kad

Pirmasis spausdintas laikra

štis 1562 m. išleistas Veneci-

tsburgho Vyskupas Hugh C. 

Boyle, D. D-, aprobavo “Ame

rikos Lietuvių R. K. Kunigų 

Vienybę” ir jos konstituciją.

suomet bus adoruojamas ir 

kad visi pasinaudotų tomis 

malonėmis, kurios yra teikia

mos lankantiems Švč. .Sakra

mentą.

s kun. James Dela- Originale aprobata tuo tarpu i .vj 

ergrifto lietuviai pa- randasi “Pittsburgho Lietuvių y f

sekimo. Yra Pittsburgho vys

kupijoje kur kas didesnių lie

tuvių parapijų, bet dar neturi 

dėlės ir atsnkomingas parei-Įtos kilnios Švč. Jėzaus Vardo 

gas. Ausis draugijos. Akis ir Ausis

X Sausio G d. pas mus vie- X Sekmadienį, sausio 8 d.

šėjo Tėvas Alfonsas pasijoni- |inūsų sodalietės, “Marijos Vai 

stas iš Šv. Povilo vienuolyno; kelių” draugija, turėjo savotalikų Bažnyčia nuo pat prad-ijoj kunigų vienuolių.

žios buvo ir yra šaltinis mok-j Pirmutinė gamtos mokslo I pagelbėjo mūsų kunigams iš- 

slo ir išradimų; kad tikėji-j draugija buvo įsteigta ir pla-!pažinčių klausyti ir dalyvavo

RAULČS- ___ Nu L-i«>i "te 1UaS nG ne^ru^^° mokslo, ėiai veikianti Neapoly 1569. Švč. Jėzaus Širdies panialdo-

, - i V, • U’i r"? '' i^ot yra lopšys, kuriame auklė-‘Jg, sudarė kun. vienuoliai ir se. Jo atsilankymu daugelis 

_m\T \q r 1 ' 1 didžiausi gamtininkai ir mokytieji katalikai vyrai. jpasmaudojo ir atliko nrėnesi-
” f‘V ap * r jišradėjai, I Pirmutinis pasauly bankas nę išpažintį. Mums labai nia-

■arę, nes i m is žmogus RAULAS: — Jonai, per- buvo įsteigtas .1171 vienų ka-,lonu, kad pas mus nuolat atsi- 
WTi du svarbius dalykus: 1. dftUg gražiai kalbi> bet savo talikų. i lanko įvairių svečių. Tik ne-

Roentgenas yra išradėjas X- malonu, kad mūsų klebonas

tikintieji žmonės yra apsišvie

tę, išmintingi ir labai mokyti.

metinį susirinkimą', kurį sn 

malda atidarė dvasios vadas 

NT. J. Kazėnas. Jis pasakė tru

mpą prakalbėlę, kurioje ragino 

mergaites laikytis savo drau-

Tikslą, tai yia dėlko jis daro kajb^ įrodyk faktais.

i.-2. tikrus įrodymus. Taigi, Į J0NAS; _ Geraij Rau]ai) 
Eaulaų mano tikslas yra paro- („n.k kantrybj8. ls 

(lyti tau, kad tikėjimas žmo- tl-lkslanfi„ didelil, is

mų nevaržo, kad . tikintieji radėjfl> gan,tinink,; i5 

žmonės per amžius buvo gar-' kchlrin šimtmea, pri„unsiu 

sūs, mokyti; kad Katalikų lia- taH. kurs ,W2 metais

žnyėia nuo pat krikščionybės, igrado gvavi,acijos tiesaS; t 

pradžios brangino mokslų, ba-i y ko(Jėl kiekvienas daiktas 

itūrų, literati-iriĮ, menų ir t.t.' pnleistas i5 ra„klJ krinta že.

myn? Tais pačiais metais jis
RAULAS: — Oh! aš tau

Žinių” redakcijoje. Tad dar 

vienas įvykis, kurs parodo,

Adoracijos tvarka bus seka

nti: nuo antros valandos iki 

jos — vyrai, Švč. Jėzaus 

Vardo draugijos; nuo trečios 

iki ketvirtos — mokyklos vai 

kučiai; nuo ketvirtos iki pen-
kaip Jo Ekscelencija Vysku- k^QR _ Rožančiaus draugija,

pas Boyle užjaučia lietuvius ir 

kaip juos jųjų kilniuose žing

sniuose laimina ir remia, ši

tą aprobatą nuo J. E. Vysk. 

Boyle išgavo kun. Magnus J. 

Kazėnas. Jis taip skamba:

BISITOP’S GURIA 

125 N. Craig Street 

Pittsburgh, Pa.

I '
Dear Eatlmr Kazėnas:

o nuo penktos iki šeštos —- 

Tretininkų draugija. Malonu 

būtų kad visi laikytųsi šios 

tvarkos ir tokiu būdu parody

tų pavyzdį ir kitiems. Mažiulė

MT, PROVIDENCE, PA.
Praeitais metais buvo daro

mos pastangos sujungti visus 

J am glad to approve of the (šv- Pranciškaus Seserų veda-

Litliuanian Roman Catholic Į1™? mokyklų mokinius į vio- 

Priests League of America draugiją. Tuo tikslu suma- 

gijos, pildyti jos įstatus ir vi- and the purposes which it has nyta įrašyti vaikučius į Mal- 

saine bendrai darbuotis su va- set itself. The Catholic Lith- dos Apaštalystę. Ši draugija 

ldyha, ypač jos sumanymus re

mti ir jai visame padėti. Pas-

set itself. The Catholic Lith

uanians of this eountry seem [viršija visokias sumanytas 

to he uniquelyfixed for Cat-!draug‘3ėles tuo, kad ji yra Šv. 

kui pasitarę apie bendrus bė 'bolic Action and with devout 'Bažnyčios patvirtinta, labai 

ganius draugijos reikalus, pa-'anj zealous leadership eompe- [nuopelninga, daug atlaidų tei- 

Pastuer yra išradėjas gyvy- Net jam pačiam gyvenimui la-įdarė vieną, svarbų nutarimą, fent to aehieve praiseworth; jodanti ir neuždedanti jokių kl

ės tiesų, kurias vartoja kiek- bai nepatogi. Naujasai bažny-! kad sekmingesniam draugijos' work jn įjie sanctification of tų pareigų, kaip tik malda ir

Rays, kas neapsakomai yra priėmimui lų garbingų svečių 

svarbus chirurgijoj. ineturi atsakančios klebonijos.

bė

vienas gamtininkas, kuris sie

kia gilesnių gamtos mokslų.

Marconi yra išradėjas bevie- 

linio telegrafo ir telefono.

Jr dar šimtus-galėčiau išva

rdinti žymiausių katalikų pro-

čios komitetas tuo reikalu la

bai susirūpinęs. Akis

reikalų vedimui ir jos naudin- tlieir own lives and in the

X Naujojo Parapijos Komi 

teto rengiamą sausio 18 d. į bos dar pasiskirti keletą pa- 

“Card Party,” dėl labai svar-Įdėjėjų artimiausiame valdybos 

bių priežasčių, perkelta į sau- susirinkime. Į valdybą įeina:

gani plėtojimui si, palikti tą spiri tual goodf things that they 

pačią valdybą šiems metams ir įcan bring to others. 

ją įgaliojo prie esamos valdv-

tik ir norėjau pasakyti, kad išrado pendulum, t. y. Iaikro- fesorių, daktarų, gamtininkų j________  r_.

Katalikų Bažnyčia yra piie^- džio nustatymus. Tas pats Ga- Bet, atleisk man Raulai, šiuo šio 25 d. Todėl kurie jau tu- A. Pocevičiūtė, pinu., M. Ka- 

n^a moksli i, o ypač namtes ^įj^o, išrado teleskopą, kuriais tarpu nebeturiu laiko. Kitą rite nusipirkę tikietus pažv- teliutė, vice-pirm., E. Didjur- 

mokslui ir išradimams. galima matyti žvaigždės, toli- sykį daugiau papasakosiu a- mėtinus sausio 18 d., jie bus giūtė, rašt. ir E. Jaškūnaitė,

JONAS: — Raulai, pats pri mieji dangaus kūnai. Jis išra- pie katalikus mokslo vyrus, geri sausio 25 d. Ant kiek te- ižd. Valdybos susirinkimas j- 

pažinai, kad istorijos į rody- do mikroskopą; juo galima ma žymiausius išradėjus.

mai yra teisingi? jtyti mažiausius dalykus, kurių

. RAULAS: — Aiškus daly- plika akim negalima matyti, 

kas. Taigi, įrodyk man fatori-| Sa,vino Armati ,28„ mptais 

tšlrai, kad Katalikų Bažnyčia'iSfado kurje padidina

■ ■■^vinilai niažus daiktus ir šiandieną vi-

AMERIKOS LIETUVIAI «i gydytojai juos vartoja.

MOKSLEIVIAI Bellingeri, garsus anatomi-

lengvos dvasinės pratybos, per 

kurias vaikučiai įpranta eiti 

krikščioniškos tobulybės keliu.

Pradedant naujais 1933 me- 
I w,sh you and tlie priestoj^ Kekan,5ios mokyklos jau 

pradėjo pildyti narių pareigas,
connected with you in tliis

splendid work a great success. , • ... ,
h kurių pirmutine yra kasdienis

Sineerely yours in Clirist pasivedimas Šv. Jėzaus Šird- 

H. C. Boyle jgįaį atkalbėjimu bendromis in
Bischop of Pittsburgh (tencijomis maldelės: ,

SOUTH SIDE

ko patirti tą “Card Party” ,vyksta sekančią savaitę. Tada 

Kfuai. J. V. S. bus labai įdomi. Atvažiuoja valdyba pasiskirs dar porą pa- 

.svečių net iš McKeesRocks, "dėjėjų. Ikišiol “Marijos Vai-

Esplen, Homestead, Braddock, kelių” sodalicija pas mus ga-

Rev. Magnus J. Kazėnas 

St. Casimir Cbureli 

22nd and Sarali Sts., 

Pittsburgh, Pa.

January 3, 1933.

X Sausio 2 d. staiga širdies

North Side, Bridgeville, Solio na gerai g^uoja. Turi netoli 

ir kitų miestų. Taip gi daly- i 156 narių ir šiek tiek turto bė- X Kas antrą sekmadienį mn 

sų bažnyčioje būna įstatymas'vaus visas Lietuvos Vaizbos gamiesiems reikalams. Joms

ioa mirė a. a. i a ina a- puįas įr pi]įe(v.įų Klubas. Na, rūpi viskas kas tik katalikiš- švč. Sakramento per ištisą die

rauskienė. Palaidota sausio

augę

kia ir Kaip

moksleiviai. Tai galite lengvai 

atsiekti išsirašydami mokslei

viams skiriamus mėnesinius 

iliustruotus žurnalus: vyres

nieji —

“ATEITI”
o jaunesnieji —

“ATEITIES SPINDULIUS”
1 1933 metams šie žurnalai 

skiria ir dovanų:

•TEITIES’’ pirmųjų ke- 

šimtų metinių apsimokė

jusių pr-rių kas antras asmuo 

gaus nemokamai po 1 egz. Pu

tino veikalo “Valdovas,” ku

rio kaina perkant yra 4 lt.

' “AT. SPINDULIŲ“ pirmų

jų keturių šimtų metinių ap

simokėjusią pr-rių kas ketvir

tas asmuo gaus veltui po kom

plektą (tris tomus) įdomaus 

Kari May veikalo “Per Dy- 
kurną,” kurs perkant kaštuo- 

, ja 8 lt.

“Ateities” pr-tos kaina: mo

ksleiviams met. 10 lt., pusiu. 

5 lt. (Lietuvoje: 6 lt.); nemo

ris dabartiniais laikais yra 

tiek daug vartojamas, kaip te

lefonuose, taip telegrafuose.

Piazzi, didelis astronomas, 

17S8 metais pramynė kelią vi

siems astronomams; nes jis pi

rmas sustatė tikrą katalogą 

visų planetų ir žvaigždžių.

Flavio Gioia 1302 metais iš

rado kompasą, kuriuos dabar 

jūreiviai naudoja.

Gutenbergas 1436 metais iš-

įboryle, skubėkime tikietus iš ka ir bažnyčiai naudinga. Štai, ną.

Pradedant šiuo sekmadieniu, 

klebonas nustato naują tvar 

kuria Švč. Sakramentas vi-

_ _ i • ii L V ci Z. I l J iv? cL’Av. JO^
ne. .Ja aplankė kun. J. Skrip-I. , . . - (( ,,
, .’ . 1 juodu paseks ir visą “genge
kus ±r aprūpino sv. Sakrame-i, - - , v- ' .

_ . , . . ikazirmnkn. Jis ci a galės ir pi
ntais. Taip pat sunkiai serga I , .... ,. ,T .

, rslybas atlikti, nes po Naujų
džiovininkų ligoninėje “Leecli -- .................................... -

Farm” senas Šv. Kazimiero

R. K. parapijos narys, Myko

las Stučka. Jį aplankė kun. V.

Sadauskas ir kun. Kazėnas. Tš
X Šiomis dienomis pas knn. ka(l loms net

Kazėnų vieši Didžiųjų Ežero « """‘i"0’ Pri

T • „ - - - • T , ‘ taria. Kai kurios motinos ma-
Laivyno virėjai: Joseph Stok 

er ir Dennis Kazėnas. Žiemos

Metų žadėjo “ženytis”, o pas 

mus yra gerų ir gražių mer

gaičių. Jos visos bus “card 

! parėję.”

tos priežasties liūdi jo šeimy

na, draugai ir pažįstamieji. 

Reiškiame užuojautos ir linki

me sveikatos.

X Antradienį, sausio 3 d.Jnietu, kaip ežerų prieplaukos

rai o ir pra ėjo var o i spau- Fittsburghe lankėsi garbingas /užšąla, tai visi jūreiviai ir vi-

<iJ\ ,oor .. .. , svečias Jo Ekscelencija Vysku į .iai turi atostogas maždaug
ampere me ais išrado,^ p Būčys> M L c į-yų nno Kalėdų iki Velykų. Jiedu

< manus ą elektrą. Jo Ksra(,!- Marijon kongregacijos Ge- ir8ri ’)lls “card parėję.” Ausis 

mas yra plačiai vartojamas po , ” ...
. ,. nerolas, savo pasiuntinybes

visą pasauli. ’. ? .

svarbiais reikalais. Buvo apsi-
Schwartz, vienuolis kun., 

1320 m. išrado paraką.

Daguerre ir Niepce 1851 m.

X Sekmadienį, sausio 8 d., 

stojęs pas mūsų kleboną kun. kun. Skripkus ir kun. Kazė

rasi, jei ne pirmose eilėse, tai! z 
antrose, bet niekuomet pasku

tinėse. Žinoma, toli gražu ne 

visos supranta svarbą šios mū 

sų draugijos ir daugelis mūsų 

draugių atsimetė ir nuvažiavo 

į “camp’es”. Gaila mums jų,

no, kad jokios naudos nėra 

priklausyti ‘Marijos Vaikelių’ 

dr-jai, o “camp’ėse,” tai kas 

kita. Na, ką padarysi, jei jo” 

dvasiškai aklos. Ateis laikas, 

gal, kada nors praregės, jei 

nebus peryėlu... Mes gi dabar 

esančios mergaitės laikykimės, 

lo globoje Panelės Švč. Mari

jos nežūsime, vadovaujant gi
M. J. Kazėnų. Labai apgailės, nas buvo i»važiay? į Vander- km

.v , p a . tavoine, kad Jo Eksc. taip tru- gnft, Pa., pas kun. Juozapą I _ .
išrado fotografijos aparate, i .......................... - * , n q n 7-vnui nuveiksime didelius dar-

. mpai viešėjo, nes pareigos sau ’A n. B. ir tenai suorganizavo
knrį šiandieną pasaulis labai R. Rur kjtur važiu(>tL Gird5. Svč. Jėzaus Vardo Draugiją. bus’ kaiP sftn’ taiP Parapijai 

įvertina. gavaičil? syk įsira^ netob 100 narhj 'ir didesnei Dievo garbei.

Kun. Kirclier, S. J-, 1680 m. jo Ęk8ceiencįja pasižadėjo vėl ir visi pasižadėjo iškilmingai I Sodalietė

išrado magnetiškas lempas ir į 1 • •

iš tų lempų Faucaultl848 iš

vystė elektrines lempas.

Guido 1124 m. išvystė gai

das muzikai.

Gramine, garsus Belgijos ga

ksleiviams met. 20 lt., pusnį, mtininkas, išrado pirmą elek- 

10 lt (Lietuvoje: 15 lt). I tros motorą, kas šiandie yra 

“At. Spindulių” kaina: mo- nepamainomas pasauly daik- 

ksleiviams met. 6 lt., pusm. .tas.

3 lt. (Lietuvoje: 4 lt.); nemo- 

ksleiviams met. 10 lt., pusm. 

5 lt. (Lietuvoje: 8 lt.).

Gaston Plante, chemikas ir 

fizikas, yra išradėjas baterijų.

Minkelers yra išradėjas de-
\ Adr. abiejų žum. Kaunas gamojo gazo
Laisvės Al. 3. Pascal, 1662 m. išrado spau-

šv. Jurgio mokykla, Roche

ster, N. Y. pirmutinė atsiliepė 

Į pakvietimą į šį idealinį dar

bą.

Šv. Jurgio, Cleveland, kur 

Apaštalystė jau gyvavo aukš

tesniuose skyriuose, o dabar 

įrašyta ir kiti skyriai.

Šv. Juozapo, Du Bois, Pa., 

kurioje vaikučiai padalinti į 

visus tris Apaštalystės sky

rius. Linljime šiai mokyklai

(Tęsinys 4 pusL)

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI- 
VŲ laivakortes į Lietuvę ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės j

ic ««r

AGENTŪRA

' Hltt and Runn—"Oh. Mr. Osborne, We Beg You to lnvestigate These Conditions! BY HITT
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PITTSBURGH’O
ŽINIOS

(Tęsinys nuo 5-eio pusi.)
daug palaimos už taip uolu 
atsidavimų Jėzaus Širdies ga
rbinimui.

Šv. Petį o ir Pauliaus, Ho
mestead, Pa., taiK) atnaujinta 
seniau gyvavusi draugija, čia 
planuojama ir promotorių tu
rėti.

ŠŠ. Petro ir Pauliaus moky
kloje, Grand Rapids, Mieli., 
jau nuo senai yra paprotys vai 
kučius Įrašyti j šių sųjunga 
per pirmųjų Komunijų. Toks 
rūpestingumas pavesti vaike
lius Šv. Jėzaus Širdžiai tikrai 
pelnija visus Josios garbinto
jų pažadėjimus.

• Šv. Kazimiero mokykla, 
Pittsburgh, Pa.

Šv. Vincento mokykla, Pit- 
taburgh, Pa.

Šv. Pranciškaus vienuolyno 
mokyklų mokiniai ir auklėti-Į 
nės.

Šv. Jurgio, Philadelphia, Pa. 
mokiniai ne tik patys priklau
so, bet ir daug prisidėjo prie 
praplatinimo šios draugijos o- 
rgano “žvaigždė”.

Neužilgo išgirsime praneši
mus ii iš kitų mokyklų. Susi
lauksime dienos, kada visi mo 
kiniai aktyviai priklausys prie 
šios sųjungos, nes neužtenka 
vardų paduoti. Nuopelnams Į- 
gyti, reikia sųlygas pildyti, 
darbais ir malda Jėzaus Šir
dies malonę įgyti. S.

ir ji buvo invalidas. Didžiau
sias jos pasilinksminimas bu
vo suėjimas su neturtinga šei 
myna, kuri gyveno už jos na
mų. Ji norėjo, kad toji šeimy
na Imtų pakviesta vakarienei 
jos namuose Kalėdų vakarų. 
Tėvas buvo priešingas, nes 
nekentė vargšų.

Antroj dalyj rodė gyveni
mų vargšų šeimynos. Ypač 
įdomus buvo motinos mokymas 
vaikučių, kaip elgtis nuėjus į 
vakarienę ir kaip valgyti.

duos gražius vaisius ir dide
lius nudirbsime darbus.

Štai, dabar kas savaitę 
rengiamu “caru patries,” kad 
jos atneštų naudų, reikia jas 
remti įvairiais būdais, kas 
kuo gali — vieni perka tikė
tus, kiti parduoda, kurie ne
gali nusipirkti. Kiti kolektuo- 
ja dovanas, treti kitais būdais
dirba, na ir kaip visi, tai tad lietuvaičių seserų atsiskyrimas 
ir' centas prie cento sudarys [nuo lenkių seserų nazeretiečių 
ir dolerį, o doleriai sudarys dr sav°j°, &v- Pranciškaus vie- 
didesnes sumas ir tokiu būdu įsteigimo istorija. Pa šventinimo iškilmės, įvairūs

Šita įdomi istorija bus albumo lietuvaičių seserų, atsi sk yru- jos seimo 1932 m. atvaizdas, 
pavydalo: didelio formato, liu’šių nuo lenkių, įžymių dvasi- pirmojo Šv. Pranciškaus Rė-
ksiukinės poperos. Šv. Pranciš
kaus Seserų Vienuolynas, Pit-

— Statistikos žinios rodo, 
kad šiuo metu Europoje mo
terų yra net 18 milijonų dau-ninkų, kurie darbavos už at- rnėjų Dr-jos seimo atvaizdai ir 

skyrimų, pirmųjų seserų įėju- daug kitų. Ši knyga bus tik- giau negu vyrų
tsburgh’e, švęsdamas 10 me- šių į savo motiniškąjį namų, rus namų papuošalas. Užsa- 

jų vadovių, naujojo vienuoly- kymai jau dabar priimami.
Sisters of St. Francis,
Mt. Providence R. D. 9 

South Hills, Pittsburgh, Pa

tų sukaktį tų istorijų lei
džia sukakčiai paminėti. Ts-'no apylinkės ir statybos vaiz- 
torija bus arti 100 pusi., su
daugiau kaip 80 paveikslų.
Joje bus smulkiai aprašyta

dai, kunigai ir pasaulionys, ku 
rie daugiausiai darbavos ir 
rėmė naująjį vienuolynų jam 
įsikūrus, mokyklos, kuriose Kinijoj buvo toks papro- 
seserys praneiškietės mokyto- b's> ^ad Kinijos karalius pats

apsiginsime nuo sunkių bedar I verslai taip pat įdomūs: len
Treciojoj daly rodė linksmų į>ės laikų. Dedula kių nazeretiečių vienuolyno,

vakarienę. Paskui, tada tėve- _
lis nelaimingos mergaitės pa
matė jos džiaugsmų, kai ji 
žaidė su vargšų vaikučiais, ir 
jis tų šeimų pamėgo.

Ana galo turtingoji mergai
tė iš didelio džiaugsmo mirė 
ir sielų atidavė Dievui.

Mergaitė no,

N, S. PITTSBURGH, PA.

15.

VVEST END PITTSBURGH
(McKEESROCKS)

Sausio 5 <!., 9 v. ryto čia 
pasimirė visiems gerai žino
mas a. a. Pranas Domi jonai- 
tis b*) m. Palaidotas 9 d. iš [ 
Dangų Žengimo 11. K.bažny
čios, Šv. Kazimiero R. K. baž
nyčios kapinėse. Per laidotu
ves vietiniam vargonininkui 
padėjo giedoti V. Medonis, šv. 
Kazimiero parap. varg. Velio
nis gimęs buvo Lietuvoje, Ai- 
riogalos parap., Telšių apskr.Sekmadieni, sausio 8 d. į-

vyko šv. Vincento parapijos Visų laikų gyveno N. S. Pitts- 
susirinkimas, kurį pradėjo i)Urgi1) pa>> jr įigUs metus dir
mūsų klebonas kun. Vaišnoras 
malda. Susirinkimo svarbiau
sis tikslas buvo išrinkti nau
jų parapijos komitetų ir ap
tarti parapijos finansavimo 
būdus. Geriausis ir populariš- 
kiausis šiandien būdas yra, 
tai įvairios pranionėlės. Šių 
metų parapijos susirinkimas 
pasižymėjo tuo, kad skaitlin
gai atsilankė motervs ir mer-

'valdydavo ii- apdirbdavo prie 
rūmų paliktų gana didelį plo
tų dirvos. Tai buvo daroma 

vaizdai is seserų ir mokinių tani, ka(j vaĮ(jovas žinotų kaip 
gyveninio, buvusio Federaci- turi dirbti žmonės.

jauja, vienuolyno koplyčios pa

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Gruodžio 31 d- pasimirė a. 
a. Petras Petrauskas ir Kaz. 
Paprika. Abu iškilmingai iš
laidoti šv. Agotos kapinėse, 
Bridgeville, Pa., pirmasis — 
sausio 2 d., antras — saus. 3

bo už konduktorių gatvėkarių 
kompanijoje. Nuliūdime pali
ko moterį Onų ir dukterį Al
binų 13 m. Amžinų atilsį duok 
jam, Viešpatie!

Daugiau North Sidėje nie
ko ypatingo. Žmonės čia. labai 
mažai tesiinteresuoja kokiu 
nors veikimu. Katalikiškas vei 
kimas pas mus čia visai dar 

ginos ir gražiai pasirridS, kad »ežinomaa, o apie pasauliečių 
ir jos esu labai susidomėju- apažtalaviinų dar niekas ne

savo parapijos reikalais. I *ir,lėj°- Kažko Ha mums truk 

labai girtinas dalykas,
moterys rūpinas parapi-

sios
Tai
kad
jos gyvavimu. Komitetas

d. A. a. Petras Petrauskas šį metų išrinktas iš parinktinų
priklausė šv. Antano draugi- labai f?abi’b darbščių pilnų 
jai ir S. L. R. K. Ainer. vieti- {energijos vyrukų. Galima tikė 
nei kuopai, todėl, abejų drau-'tis> kad daug pasidarbuos pa- 
gijų nariai palydėjo jį iš na-j raPGos naudai. } komitetų 
mų į bažnyčių ir čia į kapines, ieina sekantieji: Minickas, Ši

mėnas, Milašius, Jevaltas, 
Skrebis ir Vaišnoras. Kaip 
matote, visi jauni smarkūs

m corpore. 

X Sausio 1 dienų sodalie- 
tės išsirinko šiems metams 
naujų valdybų: 
Elena Kaspučiutė — pirm., 
Margarieta Packevičiutė — 
lašt., S. Kaspučiutė — ižd. 
Linkime naujai valdybai sėk
mingai vairuoti draugijos vai
rų.

+ Sausio 21 d. yra rengia
mas šokių vakaras parapijos’ 
naudai. Garsūs muzikantai 
grieš naujausias kompozicijas, 
“arranged for dliis
oeeasion”,.. Sodalietės kalbi
na berniukus ir mergaites 
“to save -lieir tjuurtcrs and 
not. to miss this dance.”

-į- Sausio 2 d palinkėti 
Naujų Metų pus klebonų bu
bi) užvažiavę: kun. J. Pi kiltis 
iš Brigbtuooil, Pa., kuri. J. V. 
Skripkus iš St. Francis Con- 
vent, Mt. Providence, Pa., 
kun. M. Coghlan iŠ Bridgevi
lle, Pa. ir keli kiti jo draugai 
ir pažįstami.

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk mokėti 60c. ui 
dantų mostį. Llaterlne To- 
oth Puste gaunama po 26c. 
Tėmyk, kaip serai JI vel
kis. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai $3 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

ALVVAYS
Kitchen-Fresh!

KRAFT
Mayonnaise

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

Labai Švelnus... stiprus, ska
nus mišinys parinktinlo alie
jaus, švelnaus uksuso, rink
tinių kiaušinių, retų priesko
nių. Sumaišytas mažomis 
krūvelėmis dėl geresnio sko
nio.
Prlstatoms ŠVIEŽAS groser- 
nlnltams kas ke tos dienos. 

Pabandyki t JJI
"V ?***-.•

SPAUSDINAME:

sta... Ar tai vado, ar gerų no
rų, ar jarbŠtumo. Kuomet 
kitose kolonijose net kur ir 
parapijų dar visai nėra, o ten 

‘ : žmonės kruta dirba, katalikiš
kų apaštalystės darbų varo. 
Na, ar nebūtų laikas ir mums 
bent kiek sujusti?!

Susirūpinęs.

vyrai, kurie visame atstovaus 
mūsų parapijų ir jai darbuo
sis ]>er ateinančius trejus me
tus. Kad jųjų darbas būtų sėk
mingas, tai neužtenka juos tik 
išrinkti, bet kad visi parapi jo
nys jiems į pagelbų visokiuo
se jų sumanytuose darbuose 
ateitų. Jų darbas neišduos 
jokių vaisių jei para pi jonys 
jų neparems, jų vadovavimui

BENTLEYVILLE, PA.
Pastaromis dienomis pas 

mus nieko neatsitiko.Girdėjau, 
kad mūsų klebonas kun. Mi- 
siuš rengiasi eiti parapijonų 
atlankyti ir jiems namus paš
ventinti. Tai labai gražus da
lykas. Lauksime atsilankant, 

i Tas pats.

ĮDOMI ISTORIJAnepritars. Taip pat reikalin- 
sp« iai komiteto sutartinas darbas

ir su klebonu. Tad visi j dar- Pradžioje 1933 m. išeis iš 
bų. Dirbkime visi iš vien su spaudos didelė, graži knyga 
savo klebonu ir nauju komite- vardu “Šv. Pranciškaus Se
tu. Tik sutartinas darbas iš- serų Vienuolyno Istorija.”'

Sausio 29 d., Šv. Francis 
kaus mokyklos mokinės pami
nėjo varduves gerb. Motinos 
Dovidos. Sulošta “'Tlie Bird’s 
Cbrislmas Garnį.”

Veikalas paskirstytus j tris 
dalis; — Pirmoj daly palody
ta gyvenimas turtingųjų, ku
rie turėjo tik vienų mergaitę

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijai,
Kvitų knygeles.

N0W OFFERED AT 
REDUCED PRICES

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This ls a Fsmous Vlvanl Sst and In- 
cludes face powrler, $1.00; Roub», 79c, 
Tlssuo Crearn $1.00, Depilatory $1.00, 
Farlal Aštrinsiant $1.75. Bath Salt 1.00, 
Toilet U'stir $1.25. Pertame $2.75. BrlI- 
llantlne 7Sr, Skln IVhltener 75c. Totai 
Value $12.00. Speeial prlce. $1.97 for <11 
ten pleces to tntroduce this line.

Vardas ...........................
Adresas .....................................
Siunčiame per paštų. COD

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bea Vaa 58O-3th Aveaua, N«w York

fi*
TEXTURE

m your etikes.

THE DOUBLE TESTED 
DOUBLE ACTING

BAKING 
POWDERSAMEFRią 

42YEARS |
25 ounces for 25$

iilliomj of pojmo' uit'; ny 
uuocovitiNMiNr -

EiLLY'S UNCLE
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TAMOŠIUS MEDŽIO
KLĖJE

— Vaikeli, vaikeli, tu 
per mažas suprasti visų daly
kų, apie

vienas buvau išėjęš į laukus, jau, kad parodyti savo drau-
Einant pro mažų ežerų, mano gama.
šautuvas išpuolė iš rankų ir. — Tai dar ne viskas, vaike- 
įkrito į vandenį. Aš pajutau, jli, kų aš tau galiu papasako- 

jkad dabur jau nebus' galima ti. Aš... aš., o aš žiūriu į Ta- 
v al juo naudotis, jei koksai žvėrE J luošių, kad jis staiga išsigan

ant manęs užpultų. Paėjęs to- do. Del ko jis nustojo kalbėti 
medžioklę, sa^°'liau, žiūriu, netoli nuo manęs manau sau. Tik, staiga, jis

man mano draugas Tamošius,
— nes tu niekados dar nema
tęs, kaip elgiasi laukiniai žvė
rys, kurie bastosi po tunkus *7 . ... ... . .7• Kaip tik toji mintis
krūmus.

Tamošius tuos žodžius išta-

stovi liūtas. Greitai supratau, man sušuko: — Vaike!'vaike! 
kad jau jis bus pamatęs ir kad ; bėg, beg, žiūrėk žiurkė išlin-

č i epais neblogai pasirodė ir 
pereitoj ž. ū. parodoj; jį dabar 
perkelia į Panevėžį. Buvo už
auginta jau apie 3,000 Čiepų. 
Šiemet, be to, užaugino pir
mųjų lietuviškų vynuogių. Iš 
sirpo 18 kekių. Jos — prof 
Totoraičio pomėgis. Šiemet vy
nuogių buvo 13 krūmų, kitų- 
į iet bus jau apie 50. Su laiku

D A K T AR A

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144(1 So. 49th Ct. Cicero, 111.
Utur. Ketv. tr Fėtnyčioiuls 

10 — 9 vai.
3147 S. Halsted St. Chicago
Paned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

jau ruošiasi šokto ant manęs.'do iš skylės. Žiūrėk bėga į jų augins dar daugiau, nes pi-
perbėgo J.iUS...-

man per smegenis, liūtas šoko j Zitįriu į kampų ir matau ma 
'ant manęs. Aš tuo tarpu išsi- žų žiurkytę atsitūpusių ir į 

iė taip, kad as nejučiomis jo braukiau peilj. Kai jis jau bū-j mus bežiūrinčių. Pažiūriu į 
paklausiau, m- jis kada savoju kuVęS an( mano nugaros, Tamošių, o jis jau ant kėdės 
gyvenime buvo medžioti lau-pasilenkiau j šalj ir jam pei užšokęs.
kinių žvėrių. Po to papasako- jju pakutenau sprandų. Tai į Tai, manau sau, koksai bai- 
jau jam, kų aš skaičiau kny- J kuvo gajas liūtui. ; lys tas liūtų ir tigrų medžio-
gose apie medžioklę, koks tai tojas, kad bėga nuo mažos pe-
raivniincrnc .-i ---- Kitų kai tų, atlliellU, VlCllH '. Apino,ųngus sportas n koks n- ; . _ - kukės. Ir numaniau sau: Ta-
z'kas žinovui kurs eina me- i^&ktį miegojau savo šėtroj. v. ...z /.įnugui, huis eina nu. . . . mosiau, tu geresnis melagis,
džioti liūtų, tigrų, dramblių ?5a t Zlai miegojau. Stulga at-
arba kitų nesuvaldomų žvėrių.,'‘1 'au ’’ kiuriu ! 'd-šų.

— Aš labai mėgau medžio- įtikėsi man, ai ne, \ nikeli, ma-
ti, kada buvau jaunesnis, —pau tigrų, kuris žiūrėjo į mu- 
toliau kalbėjo man Tamošius, iKe" dabar daryti?
— Taip labai man patiko tas ' Būdamas stiprus žmogus, aš 
sportas, kad nesykį mečiau pamintijau r<%ti tigrui per no- 
pietus ir bėgau į laukus, kada sį ir žiūrėti, kas atsitiks. Kaip 
užgirdau nuo savo draugų. į pamintijau, taip ir padariau, 
jog žvėris kur nors pasirodė. Rėžiau jam taip smarkiai, kad

— Leisk man papasakot tau jis nusirito nuo manęs porą rtiįkia tvarkyti ir katologuoti 
porų atsitikimų, sako jis. — [žingsnių ir neužilgo aš jį su-'galutinai dar nėra baigta

rmieji rezultatai pasirodė ge

r^’ I *"M
5. Stalių dirbtuvė. Su mo 

demiškomis mašinomis ir da
rbo įrankiais aprūpina save 
dirbiniais daugelį vietos ir net 
Kauno gyventojų. Dirba įvai
rius baldus, taip pat įrengia 
namus. Dirbtuvė įtaisė pačių 
namus ir dar 5 namus Kaune.

6. Kalvė, siuvykla ir kitos 
įstaigos. Marijonai turį save 
kalvę. Joj dirba broliukai vie 
nuoliai, kaip ir siuvykloj. J.-

Balabaika'mnkiai-tiek vienoj, tiek kitoj 
---------------------------------------  parinkti geri, pritaisyta, be to,
MARIJONAI LIETUVOJE (elektra, reikalingos mašinos.

_____ _ (Siuvykloje pačių pasiuvami
reikalingi drabužiai ir bažny
tiniai rūbai. Batsiuvių įstai- 

įažiai sutvaikęs. bet ji kaipjg.oje {ajp pat dirbama su mo 
demiškomis mašinomis. Žod-

negu liūtų ir tigrų medžioto
jas.

Moralas. Kalba — pigus dai 
ktas.

(Tęsinys nuo 2-ro pusi.)

Gerai atmenu kai vienų kartų! rišau ir šėtros kampe pade- tas darbas truks dar kokius 3

GRABORIAl:

J. F. RADŽIUS
PIGIAU8IAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar 
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
pigiau negu kiti co- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
dėl, kad priklausau
prie grabų lšdirbys- 
tėa

OFISAS
#68 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St.
TeL Victory 4088

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 9615 arba 861#

2314 W. 23rd PI., Chicago

1438 S. 48 Court, Cicero, UI
TKL. CICERO 8917

Phone Boulevard 1043

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 4Tth Street

Tel. Canal 8118

DR. 6.1.-BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St) 

Valandos: Nuo 9 iki 13 ryto
Nuo 1 lkl 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Buuievard 1689
Res. Hemlock 7691

OR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto lkl 8 vakare

Tel. Cicero 1264

DR. GUSSEN
X—RAY

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo S lkl 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėllomla pagal

sutarties

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617
Res. 67 37 S. Artesian Avė.

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

242 3 West Marąuette Road
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

Office Phone Rea. and Office
Prospect 1028 3869 So. Leavltt St

Canal 070#

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGHON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

S to 4 and 7 to 9 P. M. 
Bunday by Appolntment

HEMLOCK 8181

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8439 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 lkl 18 ryto. 7 lkl 9 vakare 

rttara. tr Ketv. vak. pati entartt

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Milkų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Grąborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiem? 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia, dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 AVEST 46th STREET

Tel. Boulevard 5203—8413

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

>u tarnavimas 
35.00

Laidotuvėms pilnas 
Ulmas už

žiu, stengiamasi visur išsiver
sti patiems, kad tektų koiua- 

metus. Tada ir tikrai bus ga- jžiausiaį pirkti.
Lina pasakyti, iš kiek tomų J Marijonai aar turi savo ele- 
ji susideda. įktros stotį, kuri apšviečia ne

Ta dar senųjų marijonų bi-! tik vienuolynų ir bažnyčią, 
blioteka buvo garsi ir priešjket taip pat gimnazijų, dirb- 
karų. .Jos vertingais veikalais tuves, kalvę, parapijos namus 
naudojosi ir Basanavičius ir įr kįtas įstaigas. Prie vienuo- 
P. Kriaučiūnas, ir kiti žymūs lyno, netoli gimnazijos, būtent, 
tėvynės mylėtoms i. 'ant paties Šešupės kranto, yra

LIETUVIS DENTISTAS 
i Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto lkl 9

valandai vakare
Nedėliomis lr Seredomis susitarus

4847 W. 14th Et. Cicero, 111.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarnlnkala, Ketvergaia lr Subatomle 
3420 W. Marąuette Kd. arti Western

Avė. Fbone Hemlock 7828 
PanedBllata, Seredomis lr P4tnyčlomli 

1821 So. Halsted Street

TEL. LAFAYETTE 7 #69

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Bes. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 9498

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 8669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 8OUTH HALSTED STREET 
Residencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto lkl 4 po pietų 

• lkl 8:30 vakare

į Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet’, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

AKIŲ GYDYTOJAI!

DR. VAITUSH, OPT.

Plione Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 81st Street 

Vai.: 10—11 ▼. ryto, 8—4. 7—9 ▼. F. 
Nedėliomis lr ėventadleniala 19—12

2. Gimnazija. Ji yra klasinė’, 
su lotynų ir graikų kalbomis.
Joj mokomi berniukai. Gim
nazija žmonėse turi pasitikė
jimų ir turi susidariusi gerų 
vardų, nes marijonai yra taip
pat žinomi, kaip geri pedago-' sidirbti. O tų (darbų ir projek

ai. Gimnazijai yra pastatyti tų, — sako marijonų viršinin

sodas, kuriame ne kartų tek
davo matyti ir garbingąjį ai- 
kiv. Karevičių, su pintinėle 
nukritusius vaisius...

Visos įstaigos gražiai vei 
kia, plečiasi ir vis negali a])-

moderniški namai su pensijo- 
natu, prie jos yra plati žaidi
mų ir sporto aikštė, taip pat

kas, — yra dar tiek ir tiek 
Tačiau tikimės, kad, Dievo pa
dedami, galėsime dar nemaža

gerovei. A. P. “R.”

VOKIEČIAI KATALIKAI 
PRIE3 ALKOHOLĮ

iRplYcia dykai .
1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ > ,

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir ūžtų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių grąborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Palaukite SUDRIK} pirm negu kreip
sitės kur Utur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

IMdynls Ofisas

4605-07 South Hermitagc Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

gėlynai. Ant Šešupės kranto, j nudirbti ne tik Jo garbei, bet 
Mokinių joje dabar yra apie J ir mūsų brangiosios tėvynės 
240.

3. Spaustuvė. Ji įtaisyta
taip pat gana modemiškai. Jo 
je spausdinamos įvairios ge
rosios knygos ir marijonų lei I ------------
džiami laikraščiai. Ji tik vie ft. m. rugsėjo 2 d. Essene j* 
nintelė iš visos Lietuvos turi vyko Vokietijos katalikų visuo
visų graikų raidynų. Itinis suvažiavimas, kuriame

1
4. Gėlynas, inspektai. Gely J vienų iš svarbiųjų vietų užė- 

ne auginama daug ir įvairiau mė alkolizmo ir su juo surištų 
'šių, net labai retų gėlių. Tok J klausimų nagrinėjimas. Suva- 
įgėlynų taip pat retai kas turi. žiavime išnagrinėtos alkoholi- 
jlnspektuose išaugina anksty-; zmo žalingos įtakos šeimos, 
jVUOfdus diegus, visokių rasodų. [pasienių asmenų ir visuomeni- 
jlšsiaugino tkip pat gražų me- niani gyvenimui ir prieita vie- 
delynų, su kurio pavyzdiniais ningo nusistatymo kiekviena

me didesniame mieste steigti 
alkoholikų globos draugijų ko 
mitetus, prieglaudas, gydyk
las, kuo labiausia rūpinantis 
atitraukti darbininkus nuo gi
rtavimo. Šių mintį ypač pa
rėmė Kreidavo arkivyskupai 
kardinolas Bertrani’as ir Ra
seno miesto burmistras.

J. 1. BAGDONAS
[.aidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. 63nl Str. Kasi pradžių, rasi galų — 
tik per laikraštį — žurnalų.

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare
GYDO VISAM LIGAS VYllL Iii M()TF,ltV VKH 2S Ml-:Tl:s NF,*l»-niNT 

K.\lll’ I ŽSĮSI,Y (JI SIUS ir NEIAGYDOMOH JOS YRA
Hpedalllkal Kvdo Ugne pilvo, plaučių, itiktfų Ir pūslės, užnuodijlmą krau
jo, ori-OM, Ilgas, žalzdiiH, reumatizmą, galvos skausmus, Rksumnua nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimą Ir paslaptlng-is Ilgas. Jeigu kiti ne
gulėjo jus lAgydyll, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums guli pada
ryti. Praktikuoja, per duugelj metų Ir Išgydė lukstoiičlus ligonių. Pa’aii- 
nuis dykai. OFISO VAI.ANIiOS: Kasdlo ntto 11 valandos ryto lkl 1 
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis'nuo 10 ryto iki 1 tai. 
4200 VVEST 26th ST., kampas Keeler Avė. Tel. Craufortl 5573

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7887 
kuria ' Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 UdPalengvins akių Įtempimą, 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
•valgimo, akių aptemmlo, nervuotu- nuo 4 lkl 8 vai. vakare L'tarnlukaia 
mo, skaudamą akių karėtį. Nuirau a- lAetvergala.
zktaractua Atitaisau trumpą regyste 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
Atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažlau- 
uas klaidas.

Speciaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto lkl S vaka
re. Nedėliomis pagal sutartj. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK 
P4 LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musu kainos ot- 
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVI. 
Teh Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIAIJSTAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted 8L 
Valandos: nuo 10—4: nuo 4—S

Nadšllnmtot n>a 90 (kd !■

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

ZZKZ

Res. Tel. Hyde Purk S395

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo S lkl 4 lr nuo 
4 lkl t vai. vak. Nedėliomis pagal 

kutartj
Ofiso Tel.t Boulevard 7820 
Namų Ietį Prospect 1930

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais lr sekmad. susilarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6869 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, 111.

_ DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
V A LANDO 8:

Nuo 10 lkl 18 dienų 
Nuo 3 lkl S po pietų 
Nuo 7 lkl 9 vakare 
Nedel. nuo 19 lkl 11 dienų

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę lr patogesnė 

vietą
3325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų lr 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 lkl 12 
Phone BOULEVARD 848 3

TeL Grovehill 1695

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak. 

Saradonola po pietų ir Nedėldienlala 
tik susitarus

8488 W. MARQUETTB ROAD

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numerio

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECLJ AUSTAS

DUovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
TaL: ryto nuo 19—19 nuo 9—4 *e 

pietų: 7—9:99 vai. vakare. 
Nedėliomis lt Iki lt

Telefonas Midway 2880

Rea Phona 
Englevrood <641 
WAatworth 9999

Offloa Phona 
Wentworth >999

Dfi. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 9-4 lr 7-1 vaL vakare

TeL Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Ofiso Tel. Victory 8(87
OL ir Res. Teb Hemlook 8879

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras oflRas lr residencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Tai.: nuo 9-13 rytais: nuo 7-9 
▼ak. Antro OL vab: nuo t-# pe 
piet. Utarn. lr Subat. nuo S-C vak. 

■vantadlenlals pagal sutarimų.

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUK mrs, ANELIA K. JARUSH
Plntt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk- fhybical therapy & midvvife 
Mm. PtoteMMt man. AVĖ.

Valandos nuo 9:30 ryto iki * phone hemlock 9252 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Paiamauja prie gimdymo, duodu

. mussage, electrlc t rea t men t Ir mag- 'skil'tų Valandų. Room 8. netlc blanketš Ir 1.1. Motorinis lr
ngoo merginoms patarimai dovanai. Patar.L kone Ganai 0o2J nauja namie arba ligoninėj. J.

TeL .Wentwortb 3000
Rez. Tel. Steuart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir ChirurgM

6558 S. HAJaSTEJ) STJ 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulev.u.t ;.:»I3

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET 

Otleo vai.: nuo 1-8; uuo 6 80-8:1
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
IS VYČIŲ VEIKIMO

, X Vietine Lietuvos Vyčių 

kuopa laikė susirinkimų sau

sio 9 d., parapijos svetainėje. 

Susirinkimas buvo skaitlingas, 

naujoji valdyba užėmė savo 

vietas. Taip pat atsilankė sve

čių būtent A. Lapinskas, Ce

ntro pirmininkas ir K. Savic

kas, penktos kuopos pirminin

kas. Mūsų kuopos naujas pir

mininkas Petrošns yra gabus 

jaunikaitis.

X Kuopa gerai gyvuoja. 

Nors praeiti metai buvo sun

kūs, bet vis tiek vienybėje di

rbant kuopa turėjo pajamų 

.$1,198.33, o išlaidų $1,065.55. 

,Ižde lieka $ i 32.78. Narių skai

sčius yra netoli vieno šimto. Fi

nansų sekretorius Žickus ge

rai atlieka savo pareigas.

X Šeštadienio vakare, sau

sio 21 d., vietinė Vyčių kuopa 

rengia smagų šokių vakarų, 

parapijos svetainėje. Orkest

ras susidės iš dešimts muzi

kantų. Tėveliai prašomi leisti 

savo sūnaitis ir dukterims at

silankyti j Vyčių šokius. Įžan

ga tiktai 35c. Gražiai pašilių- 

ksmins.

X Vyčių susirinkimai įvy

ksta kas antrų, ir ketvirta pi

rmadienį. Pasilinksminimai, 

tai yra “Sočiai Gatliering“ 

būna kas pirma ir trečių pir

madienį.

Pradedant Naujus Metus li
nkėtina, kad kuopa pradėtų 

Įaugti nariais, nes jaunimo y- 

Ira daug, tik reikia surasti bū

dus pritraukimui. Plunksna

CHICAGOJE

Iš PASAULINĖS PARO
DOS LIETUVIU KOMI

TETO VEIKIMO

davėm 12 mūsų. Cicero gali Į Sėkmės iš anksto permato- 

tikėtis didelio būrio jaunimo Įmos

i.; musu kolonijos, nes eicerie-j į sus-nių atsilankė jauname- 
<-i’ū moka svečius priimti. tės rėmėjos: Pipiraitė ir Kar

po sus-mo žaista “liorse- dinskaitė. .Juliutės rėmėjos pu
si,oc (rubber) game". I^iimė- sišventusios lanko skyrius net
tojai buvo K. Savickas ir P. po kitas kolonijas. 

Andruskeviciutė. Labai links-, Lai gyvuoja 2-sis skvrius.

narnos su trumpų bangų radio. 

Trumpos atostogos ant žiemy- 

r.o {tikrino jį. kati Jack I’enrl 

yra gerai žinomas ir popula- 

riškas su angliškai kalbančiais 

Čili gyventojais;

(Ad verst isenient)

mai praleista laikas. Bet nepa-Į 
skutinis. Daug turėsime tokių 
vakarų. Atsilankykite visi į 
kitų sus-mų, kuris bus sausio 

parap. svet. F-s.

Korespondentė

25 (

MAGIŠKO DIVONĖLIO 
PROGRAMA GAUNAMA 

PIETŲ AMERIKOJE

16 VYRŲ SUTIKO PARA 
II JO J PLATINTI SPAUDA

IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMO

Radio klausytojo laiškas pa
rodo, kad Baronas Munchau- 
sen yra lygiai taip popula- 
rus čiliečių tarpe, kaip ir 

Amerikonu
Bridgeport. — Šv. Kazimie

ro Akademijos Rėmėjų 2-jo 
skyriaus susirinkimas įvyko
sausio 6 d. Susirinko nepapra- Neseniai buvo gauta nuo vie 
štai gausingas rėmėjų būrelis, no Lucky Strike Magiško Di- 
Malonus reiškinys, kad antra-j vonėlio mylėtojo žinutė, kur 
sis skyrius kas kart auga na- vienas iš jūrininčų ant laivo 
riais ir pasižymi darbu. 2-sis sustojusio Valparaise, Čili, n- 
skvrins visuomet stovi pirmo- pie (i,(MM) mylių nuo New Yor- 
je vietoje. j ko sako, kad jis pagavo ant

Pradėjus susirinkimų, atstu- ’avo radio Magiško Divonėlio

Skirsnemunė. Švenč. Panelės 

N. Pr. šventėje surengta kat. 

spaudos propagandos šventė. 

Bažnyčioj Mišios ir pamokslas 

buvo spaudos intencija. Skirs

nemunės K. V. C. skyriaus su

kviestas susirinkimas, kuriame 

plačiai kalbėtasi apie kat. lai

kraščių platininių. Būta ir pa

skaitos. “Būkime kat. spau

dos apaštalais’’! Sienose iškli 

įjuoti kat. laikraščių plakatai. 

16 asmenų sutiko rinkti kat. 

laikr. prenumeratų.

vė J. Šaltėnienė ir kitos pra- programų su Jack Pearl, va-
nešė iš Centro susirinkimo, ■dinamų “Baronas Muncliau- 
kad ir ten visuomet gyvai sva- šen.’’

WEST SIDE ŽINIOS

tų susidomėti, tuo reikalu ir 

ateiti j šį susirinkimų. Įžan

ga nemokama — visiems įėji

mas laisvas. Visi tautiečiai, ku 

rie pritariat tam skridimui, 

malonėkite ateiti į tų' susirin-

Vėliausiai įvykusiame Pa-|^’in^ *r v’s^ų sužinoti, kad 

saulinės Parodos Lietuvių Ko- Pns^iau nekiltų kokių abejo- 

’miteto susirinkime Lietuvių ar jturimų. Čia yra visų 

Dienai numatyta laikas tarp reikalas, tad reikia daugiau 

2 ir 16 d. liepos mėnesio. Prie susidomėjimo.

tos dienos bus prijungta Lie- Skridimo rėmėjų komitetas 
tuvos de jure pripažinimo Ju

ngtinių Valstybių vyriausybės

15 m. sukaktuvių paminėji- į________
mas. Numatyta sudaryti 9 ko-Į \ Ne sykį per rengiamas 

misijos, būtent: spaudos, pro- bunco party mūsų parapijos 

rramo, finansų, muzikos, pri- salėje buvo sunešta gražių do

gminio, atletikos, moterų, me- , vanų. Bet tokių dirbinių, ko- 

dicinos ir teisių. Be Lietuviu ]<ie bus išstatyti kauliukų me

dienos bus rengiama ir dau-1 tėjams ateinančių savaitę, 

£iau pašalinių parengimų. Ki- <iar njekad nebuvo. Teko ma 

tas komiteto susirinkimas i

Vyksta penktadienio vakare.

VIEŠAS SUSIRINKIMAS 
LAKUNįl SKRIDIMO 

REIKALU

tyti seserų ir mokinių rankų 
darbelius dėl bunco. Reikėjo 
tik stebėtis. Tokie gražūs. Y- 
patingai gražios lėlės kamba
riams papuošti. Tat, ateinantį 
sekmadienį visi parapijiečiai 
kviečiami atsilankyti Į parap. 
salę, 7:30 vai. vakaro. Nei vie 
nas nebus užviltas.

Visuomenė su džiaugsmu su 

tiko žinių apie mūsų lakūnų 

kpt. Dariaus ir Girėno pasi-

X Pranešama, kad Aitutis

Šv. Kryžiaus, ligoninėj paleng-

_ v. , . . , . r ,va eina geryn. Duok Dieve,

rvzinių skristi į Lietuvų. Su- , ............................ ....
.. 1 ... . ikogreiciausiai pasveikti,

sidomėjimas tuo skridimu ki
o visose Amerikos liet. kolo-

X Pradedant sekmad., šau

ni jose. Cbicagos lietuviai pir-,s’° K5 d., kone visi sekmadie- 

mi parėmė tų sumanymų. Nė-'niai P«r sausio ir vasario mėn. 

ra abejonės, kad visuomenei užimti įvairiais dr-jų parengi 

taip pat rūpi ir visi to skri- niais- Kad ir sunkūs laikai,

dimo reikalai. Jau daug nu

veikta tuo tikslu įvairiose Ir

onijose. Tari visiems skridimo 

rėmėjams ir šiaipjau susido

mėjusiems tuo skridiniu rūpi 

□žinoti visi skridimo paren

giamieji darbai ir ypač finan

sinis stovis.

Tuo tikslu skridinio rėmė

jų komitetas šaukia viešų su- 

irinkimų ateinantį penktadie- 

I, sausio 13 d. 7:30 vai. vak. 

ietuvių Auditorijoje. Kap. 

arins plačiai praneš apie vi

lus nuveiktus darbus, apie Lie 

ių Aviacijos švenčių pase- 

ines ir apie kitus skridimo 

įkalus. Skridimo fondo ko- 

teto pirm-kas kansulas A. 

alvaitis praneš apie piniginį 

ovį ir fondo globėjų darbus.

Chicagos lietuvių visuorne- 

ė, draugijos, klubai ir atski- 

i veikėjai bei biznieriai turė-

tnčiau vienybėje dirbant vi? 

tik galima ?is-tas laimėti.

X Ryt vakare 7:30 parap. 

mokyklos kambary įvyks Šv. 

Vincento a Paulo labdaringo

sios dr-jos susirinkimas, o pa

rap. salėje didžiojo choro su

sirinkimas ir pamoka.

X Nek. Prasid. P. Š. sodali

cija ruošias Valentine pramo

gai parap. salėje.

X Nieko negirdėti, kų vei

kia mūsų jaunimo Vyčių kuo

pa. Iš kitų kolonijų kuopų da

žnai matosi “Drauge“ tai šis, 

tai tas parašyta. Iš 24 kp. — 

nieko. Argi nėra kuopoje na

rių, mokančių plunksnų ved

žioti?

X Šiomis dienomis West 

Side lankėsi Kenosha, Wis., 

Šv. Petro ir Pauliaus parap. 

kleb. kun. B. Vitkus.

Kastas Sabonis, įžymus Cbicagos lietuvių dainininkas- 

baritonas dalyvaus “Draugo* koncerto pregranie vasario 5 

d., Lietuvių Auditorijoj.

KAS NAUJO NORTH SIDĖJ lėtų laikų smagiai praleisti ir

-------------------------- būti naudingas.

Mūsų jaunimas — Vyčiai, 

j baigę anksti sus-mų susėdę 

pasikalbėjo su p. Bacevičium 

j apie tai, kad įvykinus kokį 

gražų dalykų. Girdima, kad 

I kitose parapijose veikėjai se- 

, serims-mokytojoms įtaisė ra- 

į di jo. Tat ir mes sutarėme tų 

patį padaryti. Išrinkta bunco 

ir canl party rengti komisija. 

Vakaras bus sausio 18 d., pa

rap. svet., 7:30 vai. vak. Įžan

ga tiktai 25c su “door prize“ 

|ir užkandžiu.

I
Kas nenorėtų paremti tokį 

dalykų? Manau, visi tėveliai 

ir motinėlės jaučia, kad sese

rys kazimierietės vertos tokio 

mažo dalyko. Jos dėkos iš gi

lumos širdies. Tikiuosi, kad 

visi jaus pareigos atsilankyti, 

j Be to, kurie tiktai galite ko- 

jkių nors dovanėlę paaukoti, 

širdingai-prašomi tai padary 

ti. Susipraskite, kad jokia dr- 

ja nerengia to vakarėlio ir 

Į niekam negalima uždėti būti- 

Įnos pareigos — atsilankyti, 

i Vakarėlį rengia pradžios mo

kyklos aluinnai. Kas aukos do 

vanų, prašomas jų įduoti P. 

Andruškevičifltei arba K. Si

nkevičiūtei. Prašome iš anksto 

tai padaryti, kad žinotumėm 

kiek turėsime dovanėlių.

Tikietų galima gauti pas 

^kiekvienų mūs veikėjų ir jau

nimų.

j Liet. Vyčių 5 kuopa laikė 

sus-mų sausio 3 d., parap. sa

lėj. Pirm. K. Savickas prane- 

,šė, kad kuopa rengia vakarė

lį su šokiais sausio 29 d., pa

rap. svet. Įžanga 35c sn dra

bužių padėjimu. Orkestras su

sidės iš šešių muzikantų, ku- 

|rie atvažiuos iš Bridgeporto. 

Tikimės turėti gražų būrelį 

svečių iš kitų kolonijų.

Taipgi J sus-mų atsilankė 

sVečiai iš Cicero: J. Kasulai-
I
tis pranešė, kad in kuopa re

ngia “Blifczarri Frolic“ sau

sio 21 d., parap. svet. Paliko 

12 tikietų, bet. mes taipgi ati-

X Malonu pranešti, kad 

jau ir pas mus yra susitvėru

si senai pageidaujama Šv. Va

rdo draugija ir jau gana skai

tlingai dalyvavo metinėse pa

maldose praėjusį sekmadienį,

7:30 vai. vakare Šv. Vardo ka-«
tedroje. Visi vyrai turėtų įsi

rašyti j šių draugijų, kurios 

tikslas labai kilnus.

X Šį mėnesį (pirmų penkta

dienį) atsidarė nauja vietinės 

“spulkos“ serija. Kas tik ma

note taupyti savo sunkiai už

dirbtus centus, ateikite tuojau 

ir įsirašykite. “Spulka“ ran

dasi geram stovyje ir visiems 

užtikrina saugumų. Pradėkite 

taupyti nuo šiandien, kad ir 

po mažai, o daug sutaupysite 

ir vėliau turėsite nemažų Sau 

džiaugsmų, gi senatvėj užtik

rintų gyveninių.

X Praeitų pirmadienį įvyko 

vietinio politikos klubo meti

nis susirinkimas ir... paklan- 

isykite, kas su juoni atsitiko. 

Ugi, kaip toji meška, už pu

sės žiemos apsiverčia ant kito 

šono, t. y. padarė reformų, nu- 

virsdamas į vienų pusę, bū

tent demokratus.. Nemanau 

kad tas išeis ant naudos.

XPas nius naujos draugijoj 

organizacijų skyriai pradėjo 

dygti, kaip baravykai, rudeny 

šiltam lietučiui palijus. Nagi. 

tik paklausykite, štai, su: itvė- 

rė taip sakant komitetas, ka

irio tikslas yra išauginti Vei

sėjų šaulių būrio knygynėlį.

Į tų komitetų turėtų sugu

žėti visi dzūkai, nes tas pa

garsėjęs šaulių būrys yra dzū

kų krašte. Lietuvytis

Vaikai ir mergaitės, baigę 

'pradžios mokyklų, išeina iš jos 

ir daugelis pamiršta savo mo

kytojas, kurios taip energin

gai ir kantriai juos ruošė gy

venimui. Po to, jis arba ji, nie

kad neapgalvoja, kur naudin

giau būtų priklausyti, kati ga-

rstomi rėmėjų reikalai, kad 

nuoširdžiai darbnojamųsi sesu 

čių naudai, ypač šiuose sun

kiuose ekonominio krizio lai

kuose.

| J. Šaltėnienė, kaipo komisi
jos narė, pranešė, kad rengia- 
imas sesučių naudai, arba pa- 
jdengti lėšas, neturtingųjų vai
skų, lankančių mokyklų, vaka- 
jrėlis, kuris jvyks sausio 25 d.,
Šv. Jurgio mokyklos kaniba-

i . . .Įiy. Komisija rūpinasi vakarė
lio pasisekimu. Šiuo prinuenam 

Į mūsų parapi jonams, kad savo 
'gausingu atsilankymu parem-

Būrys jūrininkų, besibastan-

MIESTELIS APSITVARKĖ
Seirijai. Keliolika menkų 

trobelių nucarta nugriauti, nes 

gadina miesto išvaizdų, šie

met Seirijuose pastatyta ke

letas naujų mūro namų. Šil
čių netoli radio buvo taip pa- , , , , L v . , . XT\................................ tvarkyta bažnyčia ir kapai. Ne
tenkinti šia pirmaia programa, . ■ .. , v I senai pergrjstas ir gatvių gn-

log dėl sekančių programų bu i n , . ,.. . . . ndinvs. žmones nepatenkinti,vo įtaisyta ant laivo garsia- . ,. .. ..r . _ kad į teismų reikia važiuoti į

kalbiai, kad davus galimybė? 
visiems pasiklausyti juokingų 
“Barono“ pasakojimų.

Jūrininkas savo laiške nu

rodė, kad toje Pietų Amerikos 

dalyje yra tur būt išparduo

dama didesnis skaičius trum

pų bangų radio, negu kitų rū

šių. To priežastis, jis nurodo, 

yra didelis programų popula- 

riškumas iš Jungtiniu Vaisti

Lazdijus, o ne į Alytų. Anks

čiau teismas buvo Seirijuose.

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per šį vestuvių sezo
nų, kurie fotografuo- 
sis mūsų Studijoj.

Reikale esant tele
fonuokite Euglewood 
584(1

P. CONRAD 
0023 So. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.

ni rėmėjų darbų. Parapijonų kurios geriausiai yra gan- 
vaikai lanko mokyklų, tat jų 
pareiga padėti seserinis alsi 
lankymu į vakarų. Parapijos 
iždas neturtingas, negali sese 
lėnis-mokyiojoms algų išmo
kėti.

Kalbėta kas link rengiamo 

metinio vajaus. Po ilgo svars

tymo, nutarta kovo mėnesį re

ngti vakarienę su programų. Į 

komisijų apsiėmė šios rėmėjos: 

J. Šaltėnienė, T. Stankevičie

nė, ir C. Petraitienė. Malonu 

pažymėti, kad energingoji rė

mėja M. Tamanauskienė žada 

padėti vajuje dirbti, dovanas 

aukoti ir t.t.

Naudokitės Proga
Inžinieriaus Naujas Išradimas 

dėl pečių sutaupo gasą iki 4OC&. 
l'žnetcntiiotas In.s’niinentas vadi
nasi GAS MASTER. Apgaubia 
ugnį iš apačios ir aplinkui taip. 
kad šiluma niekaip negali veltui 
išeiti. I'gnls būna daug karštes
ne ir liepsna, nors daug mažes
nė, greičiau užvirina vandeni Ir 
puodas neanrūksta. Instrumentas 
padirbtas Iš plieno, parsiduoda 
tik po 50c. Norln»ieJI persitikrin
ti, po <10 dienų Išbandymo, Jeigu 
nesi patenkintas, pinigai sugrąži
nami. Kurie Jau vartoja GAS 
MASTER. gauna mažesnes gasų 
bilas. Greitai pats Instrumentas 
save apsimoka.

Reikalaujam Agentų
Dabar yra geriausia proga tap

ti mūsų AGENTU. š| naują Išra
dimą žmonės perką IS pirmo pa
matymo. Geras uždarbis dėl a- 
gentų, pasinaudokite proga.

Tlie Gas Master 
Distributiiig Co.

Not Ine.
6812 S. YVestem Ave.

Tel. Prospect 3140

RAY-DIO SALVE
JOHN 6. BORDEN
. ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

MOSTIS, ypatingai gert. 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimą., kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmą, giliai įsiga
lėjusį kaip:

RUMATIZMĄ
ETRfiNŲ DIEGIMĄ

ŠAUTI MUSKULUOSE
PASTYRIMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGI
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartą pamėginsit RAY—DIO 
mostj ir pajusit palengvinimą. Jūs1 
visuomet laikysite ją savo namuoso.

Jūsų apteikoj — fiOc

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais; Utarninkais ir Ketvergais 
__ 6 ikt 9 vai

414 5 Archer Ave. Tel. Lafayette 7337

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės J Crane Coal 
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias anglis lt už. mažesnę 
kainą negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ........... $8.50
Poeahontas lumps ....$9,00 
Summer Creek lump ..$8.00

INSURANCE

NOTARY
PUBLIC

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WESI SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving

2146 So. Hoyne Avenue
Chicago, m?

Jai manai pirkti automobllj. atalk 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
▼leną li geriausių ruilų automobi
lius — STUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu lr gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą tr 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44M ARCHER AVENUE 
Telephone Uafavette 71«»

PERKAM
Lietuviškus

BONUS
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ

UAIVAKO.RCIV AGENTŪRA
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083
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