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LĖLIŲ NUKAUTA

SIEKIA UŽDARYTI LIETUVIŲ
VEDAMAS GIMNAZIJAS

MANILA, gr. 26. — Fana
NEW YORK, gr. 26. —i JlS TURI GANA GERAI
KAUNAS. — Nepriklauso- lūs rašyti ne tik lietuvių, bet
tikai filipiniečiai Mindanao
Food Industries redaktorius
VIENA? Austrija, gr. 26.
IR NESISKUNDŽIA
mos Lietuvos visuomenę kas ir lenkų kalba; 2) mokslo me
saloje sukilo prieš vvriausyL. V. Burton rašo, kad mals- j
— Jo Emin. kardinolas Inkart pasiekia vis skaudesnės džiagos suskirstymą dienynno
Marijampole. — Mari
l»ę. Jie užpuolė valstybinės po
to gamintoju pramonė šiemet . ~
niitzer, Vienos arkivyskupas,
žinios, kad lenkai pradeda i se, o taip pat savaitinį pamo. .
jampolės kalėjime laikoma vilicijos stovyklą. Policija uuko
turėjo puikią apyvartą, ki
..
...
.. ....
per Kalėdas pontifikavo 5v.
s markius puolimus prieš Šven kų suskirstymą mokytojų kam
,
™ *
šokių rūšių nusikaltėlių apie
vė daugiau kaip 20 sukilėlių.
.... ,
. n, ......
Mišias Kari Marxhof apartaISTRES, Prancūzija, gr. ‘ nebūta nuo 1931 metu.
čionių lietuvių gimnaziją, tą bary ir direktoriaus kabinėti)
*
40d žmonių, len kali ir žinoPrieš tai fanatikai buvo nužu
mentiniuose namuose, kuriuo 26. — Prancūzų lakūnas. Rav
Burton nuspėja, kad 1035 i niasis A. Voldemaras už ruoš
". • taip retą okupuotų lietuvių ■paruošti lietuvių ir lenkų kalse gyvena apie 1,800 šeiniu, mond Delmotte padarė pasau metais maistas pabrangs 15 tą 17 birželio perversmą nu- dę keletą kiltų ramiųjų filipi
mokslo ir apskrities židinį, komis; 3) mokyklos pažyntėniečių. ‘Prieš sukilėlius pasių
ir kurie dar neseniai skaitėsi linį rekordą su žemyno lėktu nuošimčių parduodant maž teistas 12 metų kalėjimo.
Juk \ ilniaus krašte yra lik jimų blankuose pakeisti dalysta daugiau policijos.
socialistų centru, kada socia vu, skrizdamas apie 314 my menomis (parduotuvėse).
A. Voldemaras iŠ karto sa
dvi lietuvių gimnazijos: Šven kų eilę, dedant lenkų kalbą
listai čia buvo įsivyravę ir lių per valanda.
čionyse ir \ ilniuje. Sunaikinę prieš lietuvių ir svetimąsias
Tas nėra džiuginantis var vo noru kalėjo w tik vienas.
pagaliau sukilo prieš pačią
• Iki šioliai Amerika turėjo totojams nuspėjimas. Yra vil Dabar jo kameroje yra kele
daugumą lietuviškų pradžios] kalbas, Lenkijos istoriją prieš
vyriausybę. Socialistams su
tas kalinių krikščionių ir vie
pasaulinį rekordą. Italija gi
mokyklų, lenkai, inatyti, da- Lietuvos istoriją ir visuotikilimas nepavyko. Vyriausy ♦turi jūros lėktuvo greičio rn- ties, kad, rasi, žemės ūkio de
bar ruošiasi uždaryti ir lietu- nąją gegografiją.
partamentas įsikiš į numato nas žydas nuteistas už slap
bės kariuomenė juos sutriu
vių
gimnazijas.
Ypatingu
į kordą.
..... . . mą pabrangimą.
stymosi nuo kariuomenės. Die
Šie kuratorijos reikalaviškino ir tuose apartamenriIIAM1LT0N,
Ont.,
Kanasmarkumu lenkai dabar puoR. Delmotte
yra žymus
nom A. Voldemaras išleidžianiuose. namuose rastos socia prancūzų lakūnas, 40 m. amž. l&iriOTi Inir O DllIlA irnas i kalėjimo biblioteką. Jis ^a»
^6Netoli čia susi- ja Švenčionių lietuvių gimnaPriešinai
listų įtaisytos tvirtovės. Daug
dalina kaliniams knygas. Va- ■‘“Ič du keleiviniai traukiniai. [ziję, kuri dabar yra vienintė- Ubikijoje veikiančiam vadisocialistų nukauta, daug jų
lė lietuviu kultūras ir Švieti- |namam Ulb, jatatyniui. Tai
, karais A. Voklemaras rodo žuvo apie 15 asmenų,
, ■ . . rytiniame
...
v-,
suimta. Kai kurie socialistų
nio tvirtove
\il-i matvdama,
•
’ Švenčionių lietu?- I
didelio pamaldumo. Su malda
vadai suspėjo pasprukti į Če
niaus krašte. ’
1 vių gimnazijos vadovybė renknyge ir rožančium beveik
TVASHINGTON, gr. 26. —
koslovakiją, kiti pakliuvo ka
Nežiūrint lenkų užsispyri I giasi teisybės ieškoti aukšteskas vakarą Voldemarą mato
Krašto vvriausvbė 1934 me- .....
,
.
lėjimam Tas įvyko šiemet va
mo būtinai pašalinti šios gira | nėse lenkų švietimo įstaigose
. .
, . .
. ... ♦ , Ine tik jo kameros draugai,
TOKIJO, gr. 26. — Japo tais
krašto
atstatymui
išleido
.
’
.
;
.
sario mėnesį.
nazijos direktorių A. Petrai ir neit teisme.
. „
. .
bet ir prievaizdos. Jis karstai
nų imperatorius Hirohito apie
8
bilijonus
dolerių.
....
.
.
.
.
i
.._.
Nepaisant socialistų išblaš
M ARIJAM POLE. — “Šal- tį, neseniai Švenčionyse vėl i Matyti, kpd šie lenkų Svie...
. , - . meldžiasi ir koplvteleje.
šiandien atidarė parlamento
Šios išlaidos taip paskirst?. fi
1
kymo, jie visvien minėtus
Pasimeldęs,
atlikęs darbąi tinio” vyt redaktorius kun. buvo gautas Vilniaus moky- | tinio valdžios užsimojimai
sesiją.
tos;
npartamentinius namus skai
i bibliotekoj A. Voldemaras ra- K. Zajančkauskas, M.l.C. sun klų kuratorijos raštas, kn- prieš lietuvių gimnaziją jai
Svarbiausias sesijos darbas,
Šelpimo admjnist racija a
to savo centru. Ir tarp jų pa
!šąs savo veiklos atsiminimus, kiai Rerga. Dviem atvejais riuo gimnazijos valdybai įsa- nieko gero neduos. Jie nori
tai nepaprastai didelės išlai pie 2,000,(XX),000 dol.
sireiškė nerimas, kada Austi i
! Atsiminimų būsią keletas sto buvo arti mirties. Penkis kar- koma: 1) pedagogų tarybos rasti mažiausių priekabių ir
dų sąmatos perkratymas ir
jos vyriausybė pasiryžo su
Rekonstrukcijos finansų korį1 rokų knygų.
jtus pasikartojo širdies ataka. ir komisijų posėdžių protoko- gimnaziją visiškai uždaryti.
patvirtinimas.
krikščioninti tą jų centrą.
por. 652,000,000 dol.
Pasivaikščioti po kalėjimo Kauno ir Marijampolės gydyViešųjų darbų admin. 500,- kiemą A. Voldemaras dažnai tojai įsakė visišką ramybę liKardinolas apsiėmė laikyti
Kaltinama Mrs. Ericksen
šv. Mišias, kad tuo keliu Baž
000,000 dol.
išsigina to visa. Sako, kad
leidžiamas su .. moterim. Ir goniui. J darbą galėsiąs stoti
nyčios priešams pareiškus tai
Ūkių atst. administracija su moterim vaikščiodamas negreičiau po 3-4 mėnesių. Iš
tai melas, daugiau niekas.
ką ir ramybę.
573,000,000 dol.
jis, anot kalėjimo tarnautoju, vežtas į d-ro Gylio ligoninę
Sužinota, kad Ericksen su
Ūkių kredito administraci
Kaunan.
Pereitą
šeštadienį
anksti
maldaknygės
neužmiršta.
Apartamentinių namų srity
žmona gyveno nesutikime.
NEW YORK, gr. 26. — Kū
rytą nušovimu nužudytas Geo
je buvusi baldų parduotuvė čios dieną popiet Ellis saloje ja 1,827,000,000 dol.
Jo žmona apsigyveno Ma
Namų savin, paskolos korp. rijampolėje. Minta iš išsiuvirge Ericksen, 46 m. amžiaus
1NTERESUOJASI VIL
perdirbta koplyčia, pastatyta surengta kalėdinė pramoga
KLAIPĖDOS UOSTO
2,059,000,000
dol.
saliunininkas, 6001 So. Cice
NIAUS LINAIS
keliolika suolų ir šalia alto svetimšaliams, kurie laukia de
Dėjimo, darbų ir kas dieną sa
KILIMAS
Konservacijos karp- 372,-. Vo vyrą lanko. Šiaip jo pažį
ro avė. Nužudytas ties savo
riaus —- Betliejaus kūtelė. Va portavimo. Programon įėjo
000,000 dol.
VILNIUS. — Paskutiniu namais, 6204 So. Keating avc.
knr ten laikyta šv. Mišios.
stami nė vienas jo nebeaplanPrisiglaudusi prie Lietu
orkiestras, dainos ir Kalėdų
laiku
Vilniaus
krašto
linais
ko.
Visi
pikti,
kad
jis
dėl
vi

Policija išklausinėjo nužudy vos, Klaipėda pasidarė ne
Nustelbus socialistų sukili giesmės.
ėmė
domėtis
Anglija,
Belgija,
daus
nesantaikų
šaukėsi
LiePramogoje dalyvavo visi
tojo žmoną Anną, šešių vaikų tik stambus prekybos bei pra
mą, dešimtys tūkstančių su
tuvos
priešų
ir
šmeižė
LiePrancūzija
ir
Čekoslovakija,
motiną. Ji pasisakė, kad neži monės centras, bet vieninte
klaidintų darbininkų grįžo i svetimšaliai — apie 200 -tuvą.
Gauta
nemažai
užsakymų,
ekno nužudymo priežasties, tuo lis uosto miestas, sėkmingai
savo parapijas. Socializman išėmus 6 komunistus, kurie ir
A.
(Voldemaras
kalėjimo
resportas
žymiai
kyla.
Tik
gailabiau, kad tas padaryta ne nukonkuravęs kitus savo kaiįsikibę pasiliko daugiausia už toliau stipriai nusistatę už
Harveymiestely
keleivinis
žimu
nesiskundžia,
i
la,
kad
ūkininkai
linų
rinkos
myninius uostus, virsta taip
plėšimo sumetimais.
kietėję bedieviai. Šie tad da raudonąją “fanaberiją.” Bi
pagerėjimu
ftnažai
naudojasi,
traukinys
sudaužė
automobilį,
Paskiau policija suėmė Ja- pa centru po Kauno kultūros
bar ir apraudoja katalikų jo nusikalsti .Stalinui.
kuriuo važiavo Illinois greito BOLŠEVIKAI SUĖMĖ DU nes pirmiausia linus parduo mes Senese, 19 m. amž., 6204 židiniu. Nuo šių metų rudens '
“įsiveržimą” į jų buvusį
jo šelpimo septyni tarnauto
da dvarai, o tik paskui — So. Keating avė., kurs dažnai Klaipėdoje įsisteigė prekybos
KINIEČIUS
centrą.
jai — 4 moterys ir 3 vyrai.
kaimas.
lankė nužudytojo saliuną.
institutas. Ankščiau niekas nė
Žuvo visi.
CHABAROVSKAS, Sibi
nesvajojo, kad čia galėtų bū
GAISRŲ PER KALĖDAS
Po nuolatinių kamantinėji
KAUNUI
REIKALINGA
ras,
gr.
26.
—
Bolševikai
arcVakar rytą jie važiavo iš
ti aukštoji Lietuvos mokykla.
AUKOS
mų
J.
Senese
pagaliau
išpaži

GERA
LIGONINĖ
Gruodžio 9 d. tikrenybe virNepaprasta šalčio banga iš Chicago Heigbts šelpimo sto- pavada kiniečius šnipus Tnno, kad jis nužudė sali lininiurirogo
apylinkėje,
už
150
my

1 to kita klaipėdiškių svajonė:
Associated Press žiniomis, tiko Chicagą ir apylinkes pen ties ir netoli 155 gatvės iStlką. Sako, Mrs. Ericksen nu
KAUNAS.
—
Gydytojų
kor
lių
žiemių
link
nuo
Vladivo

tai atidaroma nauja opera.
Kalėdų dieną pasireiškusiuo eitą naktį. Vietomis buvo 5 1. ko katastrofa. Garvežys apie
samdė jį atlikti tą “darbą.”
poracija
“
b
’
rate
mitas
Lituastoko.
Anot
sovietų
autorite

puRmylį vilko sudaužyta au
Solistų tarpe yra keli asmese gaisruose: Sedalia, Mo., žemiau 0.
Ji davė jam ir revolverį. Už
nica
”
yra
vienos
nuomonės,
tų,
areštuotieji
pasisakė,
kad
Nėra žinoma, kaip ilgai šis tomobilį.
žuvo (Mrš. Virginia Miller su
lai žadėjo užmokėti 50.) dol.i"?’1 ,l,i"av? Ka""° "I""*’
kad Kaimui neatidėliotinai ..
japonų
karininkai
juos
pašino
.
,
xNnzudvtasis
. v , . . ,bu !! Šio Klaipėdiškių meno įšlaitrimis savo mažais vaikais; šaltis žnybs šias apylinkes.
įs apdraudos.
reikalinga
gera
ligoninė.
tė
apžvalgyti
tas
ir
kitas
apy
PRISIPAŽINO PRIE
Vakarų Kanadoj vietomis
Joplin, Mo., žuvo 4 asmenys,
j
* a -am dol.
j i
kvinu
rūpinasi
“Aukuro
vo apdraustas
•
*
linkės.
draugija, kuriai vadovauja
o Madison, Minn., — vienas yra iki 40 laipsnių žemiau 0.
ŽMOGŽUDYSTĖS
PANEVEŽYS. - Gruodžio Senose sau talkon pasikvie žymus vietos lietuvių veikė
Bolševikai sakosi, kad jie
asmuo.
suėmę du didelius .japonų l d. 21 vai. mirė kun. J. Lin tė savo sėbrą Elmer Kmoger, jas Stikliorius.
ELLAVILLE, Ga., gr. 26.
NENORĖJO LOŠTI,
dė-Dobilas, mergaičių gimna 21 m. amž., 3434 W. 114 gat.,
šnipus.
— Columbia, Ga., sulaikytas
NUŽUDYTAS
BEDARBIAI UŽĖMĖ
zijos direktorius.
automobilių mekaniką. Jai.i
jaunas negras ICharlie DodUŽDARYTOS SAARO
ROTUŽĘ
’ETIJOPIJA PRIEŠ ITALIJA
žadėjo
duoti
250
dol.
iŠ
gautų
SIENOS
WHITESBURG, Ky., gr. son. Jis išpažino, kad nužudė
KAUNAS. - Dr. K. PakdoL
LILLE, Prancūzija, gT. 26. 26. — Hyden, Ky., kalėjime 6 Ellaville policijos viršininką.
ADDTS AB AB A, Etijopi ja, slas ru paskaitomis apie LieSenese pats keturiais Sū-j SAARBRUECKEN, Saaio
— Apie 200 bedarbių Iwuy kaliniai nužudė septintąjį, B.
t6
gr.
26.
—
Etijopijos
vyriau

tuvą vyksta į T>atviją, Estiją į viais paguidė ėjusį namo: kraštas, gr. 26. — 'Tarptautimiestelyje Kūčios dieną nu Nezon, 24 m. amž., už tai, NUMATO LAIKŲ PAGE
sybė išnaujo kaltina Italiją, įr Suomiją.
’ Erickseną. Tas padaryta E.
Saaro krašto kontrolės koginklavo policiją ir užėmė ro- kad jis atsisakė su jais lošti
RĖJIMĄ
*
kurios kariuomenė įsiveržus
Kruegerio nkyvaizdoje.
misija uždarė visas šio krni
įtužę, kurioje jie norėjo j»igy- pokerį. •
etljopiečių
Iberitorijon.
Senese nurodė policijai, to sienas, kurios Ims U fa L
Iventi iki kol nebus padidin
NEW YORK, gr. 26. —
kaži jis revolverį, su kuriuo tos iki įvyksiant
Pirmiau Etijopia tuo reika
Lietuvoje viso išduota |vai Metropolitan Life Insurance
tas jiems tinkiamas šelpimas.
CHICAGO IR APYTJN- nužudytas Erickson, turi pa sausio mėn. 13 d
ęVakar rytą juos iš ten “iš riems asmenims ordinų, pasi kompanijos prezidentas Eck- lu kreipės net T. Sąjungom
prašė”’ nuvykusi pilietinė žymėjimo ženklų, medalių etc. er -numato laikų pagerėjimą Tačiau Italija paneigė tą KES. — šiandien debesuota; slėpęs ant viškų. Policija nuvvko ir rado revolverį.
popiet kiek šilčiau.
skundą.
1935 metais.
per 800.
GARSINKU
sn rgv ba.
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PO KALĖDŲ

Visi Amerikos lietuvią kataliką laikraš
čiai Kalėdoms išėjo pasipuošę su turiningais
sliginiais straipsniais, gražiais ir nuošird
us sveikinimais.

Kataliką laikraščiai prisitaikė prie šve
ntės nuotaikos. Jie drauge su visu krikščio
nišku pasauliu gyveno tuo džiaugsmu, kuriuo
tikintieji yra apimti minint Kristaus gimimo
dieną.

darbiavimas šiandien jau pa lietuvių ir lenkų kalbų kursai,
Prieš du metu ir Lietuvoje buvo pradėta
sireiškia gražiais vaisiais. Vie kuriuos turės lankyti jaunuo
leisti sava lietuviška enciklopedija. Tą milži
na tauta apie kitą daugiau menė. Pirmiausiai toki kursui
nišką darbą atlikti pasiėmė koperacinė knygų
leidykla “Spaudos Fondas”. Kiekviena moks 1492 — 1506 metą laikota kuo panaši j lotyną kalbą* J žino, abi valstybės viena ki bus įstrigti Karaliaučiuje.
lo ir visuomeninio gyvenimo sritis enciklope rpy Vilnius, kaip ir Vytauto žiūrint, kad jas ahi skiria di tai daugiau simpatizuoja. 6vo Taip pat prie Karaliau
dijoje turi savo redaktorius, tos atities žino Didžiojo laikais, buvo Lietu delis vietos ir luiko tarpas. dui Lietuvai padėjo pačiais čiaus universiteto įsteigtas
vus.
vos kultūros židinys. Tuo mc Bet bajorai, drauge gyvendą-Į sunkiausiais laikais, kai did politikos instituas, kurio vy
Kemct enciklopedijos redakcijų yra išlei tu Vilniuje gyveno humanis mi su lenkais ir rusais km- žiojo karo metu reikėjo Šelp riausias uždavinys — iširti ir
dusi 13 lietuviškos enciklopedijos sąsiuvinių tas Korčakas, veikiausiai gu- Uroje valstybėje, vietoj gini ti tūkstančius JJctuvos jiabė- sekti rytų valstybių ypač Lis
ir dar 2 sąsiuviniai bus išleisti. Redakcijų
Norėdamas įsigyti dūle- tusios įprato vartoti rusą ir gėlių, ftiame kilniame darbft tuvos, Latvijos, Estijos ir Le
daro griežtą pastangą kiek galint medžiagą
kunigaikščio Aleksandto! lenką kalbas, Rusai skelbia, švedai lietuvių tautui nuošir- nkijos politinį gyvepimą.
Drauge su lietuvių kalbos
trumpinti ir tuo leidimo darbą pagreitinti, malonės, jis parašė lotyną ka- kad lietuviai į ją valdomąsias džiai ištiesė pagalbos ranką.
Tarp abiejų kraštų plėsti'kursais ir politikos institutu,
Tačiau stropiai žiūrima, kad tas trumpini-, lba vadovėlį, kuris apėmė Lie šajis atvyko prie Nerono, ro
mas nepakenktų enciklopedijos rimtumui. į tuvos istoriją nuo Mindaugo mėną imperatoriaus,
nuož didesniems kultūriniams sau-!Tilžėje įsteigtas ratelis nacioTarp kitko redakcija deda visas pastangas iš .'laikų ligi Kazimiero Jogelai- miausio žmonijos priešininko, tykiams ir abi tautus suar- nalsocialistinci dvasiai plėsti
vietų gauti kuotiksliausią informaciją. Ir Sia-Įčio. Istorija prasideda Raižy ir pabėgo į šiuos pasaulio to ■tinti Kaune yra įsisteigusi lie Jis hiitlerišką dvasią skleisiąa
tuvių - švedų draugija, o Sto- ^daugiausiai kaimiečių tarpe,
me darbe Lietuvos policija yra geriausia en- gio Gelionies žygių aprašy limiausius pakraščius, kur ne
ciklopedjos redakcijos talkininkė. Į redakcijos mų. Tasai karžygis ir kartu siekė romėnų galybė. Atvedęs kholme veikia irgi tokia jut- Suprantama, kad į čia nuro
paklausimus iš policijos ateina apie 50 nuoš. dievaitis, kaip šių laikų isto juo čia Libonas, kurį istori ti draugija. Tiek Kaune, tiek dytag įstaigas visiems lietuatsakymų, iš kunigų — 10 nuoš. ir mokytojų rikai spėja, bus veikiausiai ja vadina iškraipytu Palemo Stokholme yra gausūs būriai vianis reikia atkreipti dėmesį,
— 1 nuoš. Apie atskiras Lietuvos vietas in paties* autoriaus išgalvotas. no vardu. Nuo to Libona yra kultūros darbuotojų, kurie 'nes jos įs-teigtos ne kultūnformacija dažniausiai “šlubuoja”, nes ji re- Gelionis Herkulcso, greikn gavusi savo vardą Libonija, šioje draugijoje dalyvauja, nio bendradarbiavimo ir tauTLb.
miama lenkiškais ar rusiškais daviniais.
dievaičio pavyzdžiu gelbsti dabar Livonija vadinama (du- Kauuiškei draugijai vadovau-'tų suantinimo tikslais.
ja žymus veikėjas dr. Mar’.y-!
Enciklopedijos leidėjai nusiskundžia, kad Lietuvą nuo įvairių pavoją, kartinės Latvijos dalis). Kiti nas Yčas.
per mažai prenumeraturią. Kai buvo ji pra ypatingai nuo žmogėdrų. Iš kurie rašo, kad jie čia pabė
Kauniškės lietuvių - švedų
dėta leisti, tai pirmą tomą prenumeravo 9.153 Gelionies ainių autoriaus iš gę, beteriojant hunų Atilai
asmenys, o dabar trečią tomą prenumeruoja veda Vytenį, kurio sūnus bu romėną šalį. Dar kiti parašė, !draugijos rūpesčiu 1x4 pastajog naminio karo, kilusio tarp [ligomis, lapkričio 24 d. Kautik 6,5*22 žmonės. Nežiūrint didelio prenume vęs Gediminas.
Karčako raštas neturėjo žy Cezario ir Pompėjaus metu, i ne Vytauto Didžiojo muzie
ratorių skaičiaus sumažėjimo leidėjai mažina
ir enciklopedijos prenumeratos kainas. Dabai’ mios įtakos tolimesnei Lietu kad tokia kariuomenės dalis jaus rūmuose buvo iškilmiųvos metraščių literatūrai. Ta pabėgusi iš Italijos, apsigy gai atidaryta švedų pritaiko
jos vienas tomas kaštuoja tik 36 litus.

Pirmieji Lietuvos Istorikai

FAKTAI APIE DRAUGIJĄ
VARGŠAMS ŠELPTI

MARQUETTE BARK. —
Socialistą ir laisvamanių laikraščiai sa
čiau jis Įsidėmėtinas tuo, kad venti šituose kraštuose ir čia mojo meno parodu. Parodoje
Gal
ne visi žinote, kad mūsų
vo skaitytojus sveikino ne su Kalėdomis, Kri
paskatino kitus didingą Lie įsteigusi Romuvos miestą, taip išstatyta lakai daug ekspona
RENGIASI DEMONSTRUOTI
staus gimimo švente, bet su “žiemos šventė
tuvos praeitį tyrinėti. Štai praminta nuo Komos vardo. tų, kurie užima dvi dideles parapijoj randasi vargšų šel
mis”. Vietoj didinti krikščionišką džiaugs
jau 1550 metais Mikolainis Kiti tų pabėgėlių išplaukę to sales. Lietuvos visuomenė šv«i pimo draugija vardu Hv. Vin
Brooklyno bolševiką šlamštas knistu sa
mą, pagerbti taikos ir ramybės nešėją, varg
labai domisi. Jau cento Pauliečio.
lietuvis - didikas rašė memo limesnių sodybų ieškoti, Kas du
vo skaitytojus rengti demonstracijas prie Lie
Draugijoje darbuojasi
25
šų užtarėją ir lygybės skelbėją, bedievių laivisai atitinka Lietuvos istori pirmąsias dienas parodą ap
tuvos konsulato Ne\v Yorke ir Lietuvos at rialą karaliui, prašydamas
.krašč iai sėjo pesimizmą, neapykantą ir keršęjai, nes tai tie patys pabė lankė daug žmonių. Buvo at rinktiniai vyrai. Jų užduotis
stovo dr. M. Bagdono Vašingtone, protestuo Lietuvoje įsteigti lotynišką
♦ą, stengės'i giliau įleisti į ‘ savo skaitytojų
gėliai, slapstydamiesi nuo į- 1 vykusių ir iš tolimesnių vie — platinti kutui, spaudą ir
jant prieš Lietuvos vyriausybę, kuri patrau gimnaziją. Mikalonis, o drau
širdis bedievybės nuodus, pasijuokė iš tikin
nirtusio Nerono, bus atplau tų. Šios parodos globėju yra rūpintis vargšais, kurie iš nie
kusi teismo atsakomybėn keturis bolševikus ge su juo daugelis didikų, bu
»
čiųjų jausmų.
lietuvių kai- kę iš Romos Atlanto jūrėmis Lietuvos Prezidentas Antanas kur negauna pašalpos.
zuž priešvalstybinį darbą. “Tegul, girdi,.ponas vo įsitikinę,
Draugija kviečia gtraširuKatalikai to turėtų neužmiršti. Jie savo Bagdonas, Smetonos agentas, praneš savo ba yra italų kalbos motina. iki Reino upės žiočių, o iš čia Smdtona. Atidarymo iškiliuo
ir žiiis prisidėti darbu arba, kas
centais dažnai paremia tuos laikraščius, ku- valdžiai į Kauną, kad Amerikos lietuviai si- Tam įrodymui jie buvo prisi kai kuri jų pasiekę net Lie se dalyvavo vyriausybės
išsiguli, pinigais.
rie skaudžiai įžeidžia kataliką žmonių jaus- i mpatizuoja kankinamiems’revoliuciniams po rinkę daug panašiai 'skamba tuvą ir Libonija, kur dar ligi 1 diplomatinio korpuso nariai,
šiol tebegyvena.
visuomenės* veikėjai, mokslo
Draugija daro parengimus,
nius, biauriai niekina visą tų, į ką katalikai litiniams kaliniams ir kad jie pasiryžę visais nčių žodžių.
ir
meno
atstovai.
Paroda
Kau
kad sukėlus kiek lėšų. Išrink
šventai tiki, kas yra išganingi -i būdais teikti paramų tiems kovingiems drau Ir šitai po ilgą pastangą Nors tai buvo ir klaidingos
ne
užtruks
dvi
savaites.
vyskupas
Valerijonas'*
Pratažinios, tačiau toji istorija Lie
tas dr-jos narys prie bažny
Ne be reikalo J. E. vysk. Paltarokas sa gams J,
sevičius 1370 metaiscVilniu.ie tuvai atliko ir nemažą patar
čios pardavinėja “Draugą”,
ko, kad: “Kiekvienas katalikas, kurs be rei
Mts nuo savęs Brooklyno šlamšto redak įsteigė jėzuitų kolegiją, kuri navimą. Lietuviais susidomė“Lianą”, “Draugo” kalendo
kalo perka, skaito, namuose laiko blogą kny
toriams patariame organizuoti urotes»to de vėliau buvo pavesta akademi ja kitų kraštų mokslininkai.
rių, knygas, taipgi priima už
gą ar laikraštį, nusideda Bažnyčios įsaky
monstracijas ne prie Lietuvos 'konsulo ir at ja. Drauge su projektu įvesti Tiedu istorijos vadovėliai pa
sakymus knygoms, užrašo ki
mams ir turi per išpažintį nuodėmę pas L a 
stovo namų, bet prie Sovietų Rusijos atstovo lotynų kalbą, kaip valstybinę, skatino kitus vėlesnių amžių
tus katalikiškus laikraščius.
kyti”.
Labui gražu ir nuuduiga būtą, kad ka palocių Vašingtone, nes jo atstovaujamoj va buvo sumanyta parašyti lo- jau rimtesnius istorikus tyri
Rytprūsių hitleriški laikra Taigi, gerb. lietuviai, pil
nų kalbu .Lietuvos istorija, nėti Lietuvos praeitį ir k'dli
talikai, sulaukę Naują Metą, iš savo namą lstybėj šiomis dienomis be jokio teismo šim ti y m
ščiai (ten kitokių ir nėra), kite laikraščius, kalendorius,
darbą buvo pavesta atli ją aikštėn.
Tsb. matyti j rytus veržimosi su knygas prie bažnyčios, tuomi
iššluotų lauk bedieviškus šlamštus ir savo tai žmonių sušaudyta. Savo darbą pakreipki
stalus papuoštą katalikiškais laikraščiais ir te ten, kur jis yra reikalingas. Lietuva be kti Augustinui Kotundai, tei
metimais, ragina gyventojus, parenisite draugiją, nes visas
knygomis. Padariusieji tokią Naujų Metų re reikalo ir Ik* teismo žmonių nebaudžia, kuo sių daktarui ir gabiam žmo
ypač jaunuomenę, mokytis sa pelnas, gautas prie bažnyčios,
zoliuciją tikrai nesigailės, bet džiaugsis, nes met Sovietų Rusijoj milijonai be jokio nusi gui. Jisai ir parašė lotynų ka-«
vo kaimynų kalbos. Rytprū eina Šv. Vincento Pauliečio
lbaLietuvos istoriją, išverta
savo namus ir šeimas apdraus nuo baisių kaltimo išžudyta.
sių vaikai mokyklose esą mo dr-jai.
ton kclbou antrosios laidos
bedievybės nuodų.
komi tik angliškai ir prancū
Draugijai gali priklausyti
Jungtinių Valstybių katalikai organizuo Lietuves statutą. Be to, dar
ziškai. Esą reiktų juos moky
kiekvienas katalikas. Mokes
tu būdu pradeda reikšti protestus dėl žiau parašė įdomų veikalėlį leiiuų
LIETUVIIKOS ENCIKLOPEDIJOS
ti ir rusiškai. Be abejo, sako čių nėra. Susirinkimui užsako
raus Meksikos katalikų persekiojimo-. Broek- kalba (lenko su lietuviu pa Žymiai plečiantis Lietuvos praverstų, kad jaunimas mo
LEIDIMAS
lyn, N. Y. ir Detroit, Mich. įvyko masiniai šnekesys). Ttotunda taip pra ir Švedijos kultūriniams san kėtų artimųjų - kaimynų - lie mi bažnyčioj — būna trečia
dienių vakarais.
tykiams, dažnai lietuviai lan
Beveik visos tuutos turi savo enciklopedi protestų miC’.gai. J ut s: dalyvavo protesto- dėjo Lietuvos istoriją;
tuvių ir lenkų kalbas.
Senas Narys
“Lietuviai yra kilę iš Ro kosi pas švedus, o šie pas lie
jas. Tai žinių lobynas, kuriame viskas smul nai ir žydą", kurių dalis taip pat piktinasi
kiai ir aiškiai surašyta. Tokiu enciklopedija Meksikos bedievių valdžios nežmoniškais da mėnų; kaip tai galima spėti tuvius. Mokslo, meno ir kitų 1, Netrukus kai kuriose Ryt
rbais.
iš liaudies kalbos, kuri daug kultūros durbininkų bendru- • prūsių vietose būsią surengti GARSINKITfcS “DRAUGE”
vra kiekvienos tautos kultūros dideli turtai.

VOKIEČIAI MOKYSIS
LIETUVIŲ KALBOS

ŠVEDU PRITAIKOMOJO
MENO PARODA
KAUNE

K. Morkus

ATAKA
(Epizodas iš nepriklausomybės karo
laikų)
(Pabaiga)

Dar kelios minutės ir mes panirome
krūmuose — pasiekėme pozicijas, šokinė
jome per duobes, per griovius, per la
vonus. Bolševikų artilerijų dirbo, tačiau
sviediniai kritu per mūsų galvas. Aplin
kui švilpavo šautuvų kulkos. Vienas mū| hikniubo ir nusirito nuo arklio, netrukitas. Prieš akis sumirgėjo sulunkidytas kulkosvaidis, o prie, jo du pėstiuinlavonai. Dešinėje kažkas šuukčsi pa\lbos.
O ten, pryšaky, už kelių šimtų metrų
daug pilkų kupstelių, kurie truu. Maudymus buvo kažkoks kaiš
čiai griaudė tik mūsų artileridiniai šnypšdami skrido per
į bolševikų pusę.

Mes turėjome darbo tik kelioms mi
nutėms. Netikėtas kavalerijos jmsirodymus besitraukiantį priešą parbloškė. J
pozicijų užpukalį ėjo belaisvių purtijos.
Pėstininkai runkio.įo sužeistuosius.
Vakure mes grįžome į tą patį sodžių,
kuriame vakar buvome sustoję poilsiui.
Grįžome dairydamiesi — trūko tiktai tri
jų, kurie žuvo atakos metu. Juos gabeno
paskui mus.
O kur virėjasę,— pasigedau.
Koksai virėjtfsf — nustebo Penčyla.
— Mažasis virėjas. Jis dalyvavo utak oje.
Pcnčyla išvertė akis. Jie niekaip ne
gulėjo suprasti, kud tas mažas sutvėri
mas, kuris visą dieną pliuuškė niekus, bū
tų išdrįsęs išjoti kartu su mumis. Bet vistik JJeiuylą įtikinau. Kai tvarte arkliams
užmėtėme pašaro, jis pirmas nusiskubino
pas virėją jo, pasveikinti.
Virėją radome beverdantį košę. Jis
paaiškino, kad dėl to puolimo batalijų
nas negavo pietų ir kad žmonės po dar
bo yra gerokai išalkę. Kardas buvo į-

smeigtas į žeme netoli katilų — rasda
mas minutę luiko, jis jį valė, lyg kokį
’lubui brangų daiktą.
— Šiandien juo uužėriau dvi galvas,
— jis šyptelėjo. 4
Penčyla ištiesė jam lanką ir išpur
tė lyg senam prieteliui, nepratardamas
nė žodžio. Tačiau tuo rankos paspaudimu
jis pusakė daug daugiau, kaip šimtu žo
džių. Penčyla mažąjį virėją pripažino vy
ru, o to jis -tik retam nepagailėdavo.
Atsikvėpę ir išulsuvę jiarako kvapą,
keli mes sodžiaus pakrašty iškasėme tris
duobes. Kažkuris mūsų kardu nukirto
jauną berželį ir sukalė tris prastus kry
želius, kurių kiekvieną įsmeigėme virš že
mės kubrelio, supilto ant žuvusiųjų drau
gų pulaikų.
Saulei nusileidus vudas davė įsaky
mą pasiruošti Žygiui - • į rytus. Turbūt
jis gavo žinių, kad būsime reikalingi te
nai, už 50 kilometrų.'Prajodami pro so
džiaus pakraštį, mes palikome kelis žmo
nes, mažąjį virėją, koris mojo mums me
diniu s$vo samčiu, ir tris medinius, kry*
žius.
\

Linksmas Laiškas
Iš Kaimo .

Jauja mūsų degloji. Seniau ta lietuviška
kiurio peralkusi, šerius pastačiusi savo
šnipu išgriaudavo tvartų sienas, spieg
davo nešerta ir dargi nuo jširdusios tar
naitės gaudavo mente per šnipą.
Aiandie bekonus reikalauju, kud tu
apie jį vaikščiotum pirštų galais.

Tamstų, gerasis skaitytojau, be abe
jo sutiksi su manimi, kud naminį gyvulį
♦
•
*
reikia gerbti. Ir kaipgi negerbti, saky
Bet meskiva tus panegirikas gyvu
sim, tavo žalmargės, kuri pustatė Kaune liams ir susitarę užaukiva į bekonų pun- ;
tokius baltus, kaip ir jos pienas, penkių ktą. Dar iš vakaro vežimų virtinės susto
aukštų rūmus, arba vištos raibutės, ku ja plente prie punkto. Apsirūpinę mais
rios kiaušinius valgydami ir išdžiūvėliai tu keliom dienom, žirgams pašaru, zana
anglai su didžiausia pa gurbą nyni lietu
vykai gaspudoriai suvežė čia.savo kiauvišką ūkininką. Arba ir tavoji žąsis. Ši
likes, idant ryt dieną maloningoji rūšiuo
tas kvailas sutvėrimas, kiek jis triukšmo
tojo akis gautų į juos žvilgterėti.
]>a(lurė, kiek paslapčių išdavė ir kiek dėl
Atsivežė gas|>adoriai ir malkų, susi
jo dar kaltinamųjų suole atsidurs!
Bet visų didžiausios pagarbos reikn- kūlė prie vežimų ugneles ir, smulkiam
lietui krapinant, susėdę aplink laužą pe
lei nėse spįrgosi lašinių vakarienei, iš ku
Iš vakarų pūtė drėgnas vėjas ir Uo
kavimų py(>kių traukia dūmelį.
tus vėl pradėjo lynoti. 2emę gulo naktis.
Įdomu, ar ne tiesa gerasis skaityto
Ten šiaurėje skatino šautuvai ir liepsno
jo viena sodyba, o rytuose buvo nežinia, jau? Ir štai ryt prasideda kiaulių para
das.
į kurią jojome gretomis, tylūs, lyg šešė
liai.
A.”
(Daugiau bus)
jl

“L.
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zapo vokiečių parapiją, Yougojimo principas, ypač žiemų, slaugojimas ir gydytojo nuongstown, Ohio, prie kurios
kada ši liga dauginusia vy latinė priežiūra labai dažnai
tuomet priklausė nemažas ska*
rauja.
sulosią nulemiantį vaidmenį.
eius ir lietuvių. Ten išbuvo, ei Rašo DR. S. BIEŽIS, gydytojas Ir chirurgas, Chicago, III.
Tikriausias apsisaugojimo Ai liga dažninusiai tęsiasi
damas vikaro priedermes, iki
Žiemos metu visada tlau- nos serga žiema daugiau, ne būdas, tai vengti viso to, apie savaitę laiko, kame ligo
1917 metų, kuomet buvo pas- giau žmonių serga, negu bile gu vasarų.
kas mažina asmens pajėgus, nis esti veik bejėgis. Taigi
, kirtę, ui klebonu maišytoje kokiu ki(„ ,aikotarpiu KvS.
Laimė, kad dauguma šių jo atsparumų, kaip aukščiau slaugės nuolatinė priežiūra yparapijoje Rittman, Ohio.
pavimo organų Įvairus susir susirgimų esti nedidelės svar suminėta. Stengimasis užlaiky ra būtina, o gydytojo profe
Kovo mėnesy 1919 metais gimai ypač esti praplitę. Ne
bos, nes šaltis ar sloga kad ti savo sveikatų geriausiame sionalės pagalbos svarbos ne
kun. Vincas Vilkutaitis lieka daug žmonių rasime, kurie ir prie menkos priežiūros j laipsny, yra vienas iš svar galima perdėti, šitokiais svar
si paskirtas klebonu j Šv. Ju
išgyventų visų žiemų, nesir- keletą dienų savaimai išnyk- biausių laidų apsisaugoti ne biais atsitikimais maiipti gy
rgio lietuvių parapijų, Clevcgę kokiuo nors šalčiu, slogo- sta. Tačiau kartas nuo kar tik nuo plaučių įdegimo, bet dytojų daugiau kaip\ nepro
land, Ohio, kur ir iki šiai die
. ,, ,
.
, mis, gerklės skaudėjimu ir pa to laimė atsuka savo nugarų, j nuo daugel kitų ligų. J tai tinga, nes naujai pasauktas
nai klebonauja.
,»
ypatingos domės kreip- gydytojas nežino pinA^snės
, , I nusiaus nesveikumais, vasara kuomet dalykas ne tik sūriniAtvažiavus i Clevelandų, I
„.
. .
,
žiemos metu, kada aplinky- ligos eigos, neigi kas buvo*7hi
,
...
..... , ...
?’ panašių susirgimų palygini- tėja, bet dažnai baigiasi trakun. Vincas Vdkutaitis rado
. , .. , . .
» .
.. gėdija, čia kalbu apie plau- Į^8 n^r" palankios sveikai in omą, tai jam daugiau kaip
, . , ,
_
mai kalbant visai mažai esti.
senutę bažnytėlę ant Oregon „
. ,. , .
.... .
tinku tinkamai orientuotis.
čių įdegimų, pneumonijų, kuri Kuinui,
*
...
,
įteikia
kiekvienam
aiškiui
,
gatves. Žeme naujai jąu buvo
Yra nedvejojančiai patirta,' Šitokį permaina tik ligonui Į
žiemos metu esti labai pa
nupirkta ant Superior ir G7 žinoti, kad žiemos sezonas yra nepalankus sveikatai ir to- prasta viešnia, taip kad tūli kad taip vadinamas šaltis, {nenaudų išeina. Įteikia pasigatvių. Su jaunomis ir tvirtoi slogos ir šiaip jau taryčiaus Įšaukti gydytojas, kuriuomi
mis jėgomis ir su lietuvių pu- idel mfls" I)r,volum<‘8 tur5lM ir vadina jų žiemos liga.
menki sunegalėjimai gana pasitiki ir jo laikytis iki pa-'u
Plaučių įdegimas visados
rapijonų nuoširdžiu prijauti- būti tinkamai vaduotis, kad
dųžnai
esti
pirmtakūnais.. rim i baigos.
jam
reikės
pagal- 1
mu pradėjo naujos bažnyčios! kueduugiuueia iSveugue nelan ,abai rimta KgSi nuo kuri
_
......
, . Jei
.
..
,
s(atynw
kiamų susirgimų. Priežasčių mirtingumas stebėtinai auk- 108108 Plauc” Ilgimo ligos. : bos, ta. jau jis pats (gydyto' Lietuvių jau čia tuo laiku >ra ?“>»
Ufia“ Rvar- 5tas net-ir prie idealingiau- |Užtat tais- kad ir B Pavir‘ ■ jas> paSauks k,t" 1 konsu,,a'
kas duos daugiausia ge
atrodančiais menkais,
buvo pusėtinas būrys ir ma- i blausios bus sekamos: perša- sios priežiūros. O kų jau be-,
tesi labai reikalinga ne tik l|imaR’ 8udrėkimas- Pra8tas vf kalbėti kur tos priežiūros sirguliavimais reikia ne juo rų pasėkų, nes, be kooperaciKUN. V. VILKUTAITIS, Šv. Jurgio par.
bažnyčia, bet ir mokykla. ų'o. i diuiimas gyvenamų kambarių, mažai arba visai jos nėra. kais susidomėti ir tinkamai jos, be pilno pasitikėjimo iš
klebonas, Cleveland, Ohio.
gydytis, nes kitaip gali reik- abiejų pusių nieko daug ge
dėl, pasitarus su parapijonais, kurie dažniausia esti peršil- Nuo jos jauni ir suaugę krinsti pneumonija. Labai teisin- ro negalima atsiekti.
sumanyta pirmiau pastatyti dyti, stoka tyro oro, stoka !|a> 0 įg senelių tik labai re
ga patarlė sako, kad ir men- -•
---------------mokyklos namų su laikina ba poilsio ir t. t. Čia suminėtos tas kuris išeina. Kaip rimta
kas
kupstas
paverčia
didelį
žnyčia ant pirmųjų lubų, o aplinkybės silpnina žmogaus ši liga yra, 'taip nėra speci
vežimų.
PINIGAI DEL BIZNIO
vėliau statyti naujų bažnyčių. naturales pajėgas, atsparu fiško vaisto ją pašalinti. Už
...t;
Taip ir padaryta. Pastatyta mų, kas suteikia labai gerų tat jos gydyme, kas duotų ge Susirgimo atsitikime šia li
graži mokykla, įnmgta laiki- Pro^ įsigalėti vienokiai ar riausias pasėkas, turėtų bū ga, nors specifiškų vaistų kol K O M EB CIN ES P A S K OLAS
vyriausiai statoma apsisau kas dar nėra, tačiau ligonio
Sausio 13 d. 1884 metais,] deda jau eiti pradžios mokyk- na bažnyčia ir ištaisyta erdvi kitokiai ligai. Štai del ko žmo
DUODAME. ĮSTAIGOMS
Slavintos kaime, Gudelių pa lų, 1897 metais grįsta vėl į auditorija. Buvo jau rengtasi
KEMIA.VIJES JL’ REKORDU
'"Mifct.
fi
U:
rapijoj, gimė kun. Vincas G. Clevelandų. Sugrįžę jau ran prie statymo naujos bažnyčios,
Vilkutaitis. Tuo laiku Gudelių da daugiau lietuvių šeimynų, bet užėjo sunkūs laikai ir be
HALSTEO EXCH«PK
parapijoj klebonavo gimusio daugiau lietuviškumo kur ir darbė ir sutrukdė tuos gražius
NATIONAt'lMt
dėdė kun. Vincas Vilkutaitis, apsigyvena. Vincas baigia pra planus. Ant kaip ilgai — ntei
DUOKITE VISUS SPAUDOS
Halstcd St. ir į$įi PI.
kuris suteikė Vincui krikšto džios mokyklų ir 1900 metais tis pasakys.
Narys EEDERAL. „
sakramentų.
išvyksta į Šv. Juozapo kolegi Kun. Vincas Vilkutaitis jau
DARBUS
“
DRAUGUI
”
INSURANCE KORPORACIJOS
Neilgai teko Vincui džiaug jų, Teutopolis, UI. Pastudija baigia penktų dešimtų savo
vęs kokį laikų, grįžta atgal į gyvenimo metų, bet jo veiklu
tis Lietuvos padange, nes už
Clevelandų ir įstoja į Šv. Ig- mas ir atletiška išžiūra slepia
Nemalimas Įveiktas —
metų ir pusės, su savo tėvais
Dabar Valgo Viską
natijaus
kolegijų,
kur
gražiai jo tikrų amžį. Myli jis jauni
— Jonu ir Katarina VilkutaiP-nas J. K. iš Montreal, Canada rrtatsižymi kaip studijose, taip mų, gerbia jo veikimų ir ak
šo, kad jam daug pag< Ibėjo NITOA.čiais, apleido Lietuvos žemę
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne- ~
ir sporto srityje. Baigęs kole stiną jo darbuotę.
be jaučia pilvo skausmų.
Tai nėra
ir iškeliavo į Ameriką.
mokamas liūdymas, jis buvo atsiųs
gijų, Vincas nutaria pasekti
Pačiam būnant geram mu
tas liuosa jo valia. Daug kitų pra
Po ilgos ir vargingos kelio
neša panašius rezultatus.
NUGAsavo dėdės kun. Vinco Vilku zikos ir dailės mėgėjui ir ba
TONE vartojama metų metais kaip
nės, Vilkutaičių šeima pasie
pagelba malimo sistemai. Tai yra
taičio pėdomis — tarnauti vien žnytinės muzikos kūrėjui, jo
daktaro receptas ir turi gyduoles,
ATLIEKAME
kė Amerikos kraštų ir Clevekurios didina malimo , organų veik
Kristui ir skleisti Jo Žodį. Į- pageidavimai yra gero bažny
mę. Jei jūsų apetitas prastas arba
lando miestų, kur atrado tik
turi vargo su nemaltmu — pamė
stoja į Šv. Marijos seminari tinio choro ir gražių ir turi
ginkite NCOA-TONR. Pajusite nauda
tai vienų lietuvių šeimynų. Sve
Į keletu, dienų. Mes tinome, kad pa
jų, Cleveland, Ohio, ir 1909 ningų muzikalių perstatymų.
tarsi! ir kitam. Mėnesio trylmentaa
tima kalba ir papročiai nera
už Vienų Dolerj. Parduoda visi apmetais baigia, o 19 d. gruodžio
Apart muzikos, liuosesniais
tlekoriai su garantija grąžinti pini
mino išeivių širdies nei sielos.
gus. jei būsit nepatenkinti. Nepri
tais pačiais metais liekasi į- laikais kun. Vincas G. Vilku
imkite pamainų.
Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOT,
Nerimavo, galvojo kur toliau
šventintas į kunigus.
taitis studijuoja senovės isto
— Idealų I.iuosuotojų vidurių 25c
kelianti. Trumpu laiku nuta
Ir 50c.
rijų, netik Lietuvos, bet ir ki
Kun.
Vincas
G.
Vilkutaitis,
rė patraukti į Pennsylvanijos
tų tautų; jo knygyne galimu
Greitai, Gerai ir Pigiai
kalnus, nes jie žinojo, kad ten būnant studentu, o paskui kle
rasti seniausių lietuviškų knv
DEAFENED
randasi susibūręs lietuvių bū riku, giliai studijavo ir moki
gų
ir
laikraščių.
nosi svetimų kalbų, kurių va
rys.
HEAR
Šiais metais sueina kun. Vi
rtojimas
da
ir
dabar
yra
jam
1887 metais Vilkutaičių šei
Without Ear Drums
ncui G. Vilkutaičiui 50 gyve
Haw Amplifled Acousticon vtaso n«wauditory
ma išvyksta į Plymouth — lengvu dalyku.
pa t b —bona eoaduetion, dotourmg »or drum
nimo metų, taipgi ir 25 metų
SPAUSDINAME:
and middloaar mochanum. You con bsarconvorsation Irom oll angles and ot groator dis*
lietuvystės lopšį Amerikoj. Pa
Nesirandant vietos lietuvių
tanca, enjoy radi o, talkios, chureb servicos. A
kunigavimo jubiliejus. Daug
bappy releasa Irom present bondicops. Comgyvenę Plymouth, IIazeltown parapijose, kun. Vincas Vilku
plete infermation and Free Booklet ’Defeating
pagerbimo vakanj jau įvyko,
Daafness" on repuest, wrile—
ir MtCarmel, kur Vincas pra- taitis buvo paskirtas į Šv. Juo
rengtų jo draugų ir kunigų
ACOUSTICON
Tikietu,
Bilas,
AMPUFIEP HEARING AIDS
šios diecezijos ir daug dar į580 FIFTH AVĖ., N6W YORK, N. V.
Plakatus,
Laiškus,
SUCH 1S LIFE—
vyks. Jo darbai ir atviras
Serijas,
Konvertus,
draugišktunas nėra užmirsami.
Programas,
Draugijoms Blankas,
Kam tenka arčiau pažinti
Postorius,
Konstitucijas,
Mlu M. Katner «f Urenki,n. N. T.
kun. Vincų G. Vilkutaitį, grei
rrrte.: "Here aerd Kreeehen ter U>e
Įvairius atsišaukimus,
Kvitų knygeles.
*•«* * months and bare net only loet 1S
tai pamato jo asmeny atvirų
>eanda bot fml eo n«th bet ter In erery
tray. Kren ter peeple who den’t ear* te
redaee, Krneeken le veaderfal te keep
širdį, stiprių valių, jautrių
the eyetem kealtky.
I belny a nane
Ir
Kitokius
Spaudos
Darbus
sbomld kne* for I’re trled w maay
sielų
ir
tikrų
tautos
ir
kultū

-•M
thlnfa kut enly Kraaehrn anavared all
parpeses.” (May lt,
ros ir dailės mylėtojų.
TO loee (at 8APKLT and HARMLMS-

Žiemos Liga

Dvigubas Kun. V. Vilkutaičio

Jubiliejus

TOLOSEFAT

P. iš V.

“Pašaukimas į Dvasinį
Luomą”
Parašė ir išleido
Kun. Pr. J. Vaitukaitis

•

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Go.

Knyga 95 puslapių jtalpoi

ir gražiai iliustruota šventųjų
paveikslais

Tvirtais popien

2334 S. OAKLEY AVENUE

niais viršeliais tik 25 centai)

vienų imant, dar reikia pridėti
už persiuntimų 5c.; o gražiau

Telefonas Canal 7790

audeklo viršeliais 50 centų.

“DKAUOAF2334 So. O&kley Ava..

'U1

Arba pas patį Autorių

8801 Saginaw Avė.
ths drrfl latalyT"
I toris."

r

cbb

y«

•Kf

i'i Mat tooka Uka kini T"

Daugiau imant, duodame

nuolaidų

CHICAG©, IUL

LT, take a balt taaipoontul of Kruaehen
Balta In a (laaa at hot vater In the
■ūmiu, before breakfut—doa't misa a
mornlna—a bottle that laats 4 vaefca
coata būt a trlfla—(<t Kruaehen Balta at
any druaatore In America. It not joyfully aatlafled aftar the flrat bottle—
money back.

Preferred by millions
to mayonnaise..
Rinktinė me- *
džiaga suplak
ta ) nepaprastų
grietinės ,
dalą Kruft
Mirarln
Whfp ma
šinoje.

atsiekti, tui būtų didelė klai
da. Kadangi Dievas pats ne
gali suklysti ir kitų suklaidin
ti, todėl žmogaus troškimai aDidž.
grrb.
Valdybos
ir
nariai,
svetainėje,
22
ir
Jane
St.,
S.
A. L. R. K. Fed. apskr. me- sios kartos tarpo. Ateikite, ge
mžinos laimės turi būti atsio
REDAKCIJOS ADRESAS:
S.
Pittsburgh.
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
kiami ir apturimi.
finis susirinkimus įvyks sau- rbiamieji, į metinį Fed. susi
A. L. R. K. Fed. P-glio ap
40!) Tabor Street, Esplcn, Pittsburgh, Pu.
skričio valdyba savo susirin Praeities tautiški apvaikš- MIKAS: — Kodėl nėra žino- »io 20 d., 1935 m., 7 vai. va- rinkimų, prisidėkite prie Fed,
KUS’L’AMTAS J. VAlšNUltAS, generalis agentas
„kare Šv. Kazimiero parapijos apskričio, įneškite į mūsų vei
kime nutarė iškilmingai ap čiojimai (kaip Vilniaus užgro nių visiškai laimingų ?
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
vaikščioti sekančias Lietuvos bimo paminėjimas ir kiti) Fe JONAS: — Todėl, kad tas i svetainėje (22 ir Jane St.) S kimų naujos energijos.
Telephone ilemlock 2204
nepriklausomybės atgavimo su deracijos apskr. iniciatyva su gyvenimus nėra amžinas, bei' S. Pittsburgh. Tame susirinkiLinkėdami visiems laimingu
kaktuves. Išrinkimui komiteto rengti gerai pasisekdavo, to- liglaikinis, kad čia viskas mai nie apskr. valdyba išduos me- Nuujii Metų, linkėjauie taip
bei aptarimui įvairių su tuo dėl pasitikime kati ir dabar, nosi, viskas nepastovu ir mū- i tinį veikimo raportų, bus re- pat, kad ateinančiais metais
/
'• rengimu surištų dalykų, Fed. sutartinai veikdami, galėsime sų norai, vienų dienų yra vie- nkaina valdyba 1935 m., taip Fed. apskritys sujungtų visai
apskr. kviečia visas Pittsbur- šias nepriklausomybės atgavi noki, kitų — kitokį. Bet vie- pnt' Ims svarstomi įvairūs su Pittsburc’io ir apylinkės pa
Užpereitų sekmadienį kele- būk Federacija, jeigu norėjo
gho ir apylinkės lietuvių ka- mo sukaktuves tinkamai pa nas faktas pasilieka, kuris y- mūsų veikimu surišti reikalai, rapijas bei lietuviškas - kata
tas apylinkės parapijų Šv. Va- rengti apvaikščiojimų, turėjutalik. parapijas, Fed. skyrius minėti. Tam apvaikščiojimui ra neatiuainonias, kad mes no- nsi skyriai, kuopos, parapi- likiškas draugijas su skaitlin
rdo Draugija turėjo skaitlin si atsiklausti Vaizbos Buto.
bei kuopas, katalikišką ir tau jau yra pasižadėjusių žymių rime trokštame ir ieškome kas I jos bei Federacijai priklausa- giausiu būriu energingų vei
gų susirinkimą (Rally) Rox- Pasigailėjimo vertas žmogelis,
tišką Susiv., įvairias kataliki kalbėtojų tik reikia veikėjų kart tobulesnių dalykų, o du neios ar norinčios prisidėti dr- kėjų tautiškai katalikiškoj di
yan teatre, McKees Roeks mie kurs nežino ką kalba. Nors
škas bei tautiškas draugijas, bei organizacijų pasidarbavi Jvkai, kurie mainosi, negali j gij°s> kviečiamos prisiųsti p« rvoj ir kad tais metais Fede
stely. Šv. Vincento letuvių pa Federacija skaito tūkstančiais
klubus bei visas organizacijas, mo. Pati nepriklausomybės at būti vis:: kai tobuli. Kadangi keletU veikėjų - delegatų,
racijos veikimus būtų visais
rapijos vyrai taip pat daly- narių, vienok nesako Vaizbos
kurioms arti prie širdies Lie gavimo reikšmė turėtų mus dūšia yra amžina — nemirtin i šiais 1934 m. Fed. apskri. atžvilgiais sėkmingas ir nau
..vaVo. Giedota šv. giesmės Jė Butui (turinčiam vos apie 80
tuvos nepriklausomybė bei ge visus suburti į patriotiškų vei ga, todėi ii mūsų visi troški-į
įjpk laikas ir aplinkybė* dingas Tautai ir Bažnyčiai.
zaus Vardo garbei, sakyta tu narių) ar kitai organizacijai
rovė, į bendrą atstovų (po du kimų, lauksime
...ai yra amžinos laimes, gero- į leido kartu su visa Federaei
Jki pasimatymo Federacijos
riningos prakalbos. Kun. De- — jūs turit mūsų atsiklausti,
nuo organizacijos, a t* kuopos)
vės,
kulią
tiktai
galėsime
ras

ja darbavosi keldamas lietu apskr. metiniam?, susirinkimą,
laney pasakė svarbiausių šio jeigu norit kų rengti, nes tai
Su tikra pagarba,
susirinkimų, kurs įvyks sau
ti
aname
gyvenime,
tai
yra
da

viškai - katalikiškų sųmonę
Su pagarba
vakaro kalbą, kurioje labai būtų kvailas storžieviškumas.
A. Paleckis
sio 10 t|., 1935 m, 7 vai. va
nguje.
K.J.V.S.
lietuvių
tarpe.
Buvo
sargyboj
A.L.F K, Fed. P-gho apskr.
~ “
"žymus
žymus” kakritikavo žymiuosius katulikus Tik mūsų P. C.
Fed. apskr. rust.
kare, Šv. Kazimiero mokyklos
krikščioniškų
idealų
ir
bend

Valdyba
(prominėnt catholics — sutra talikas sugeba daryti tokių
rai
rišo
—
vienijo
šios
apy

mpintai P. C.) Sulig kun. De- nesųnionę.
MIKAS: — Argi žmogus ga man yra naudinga, tuojau nolinkės lietuvius - katalikus. Yląney, kaip tik kuris iš katarėčiau visa prarasti! Visiškai
Vaizbos In.io narių tarpe Ii rasti tobulų laimę?
ra būtinas reikalas, kad gerai
llkij 5yPflė iš politikierių) ta būta ir daugiau “reikšmingų JONAS: — Čia yra didelis ne! Gavęs kas man yra naudi
pradėtas darbas ne tik nesu- į
rpo įgija keletą desetkų tūks jų” katalikų, kuriems asme klausimas. Kadangi visi žmo nga, aš noriu turėti ant visa
Šv. Pranciškaus Vienuolyno I
bet Postus ir stiprėtų;
tančių dolerių, tuoj jis tampa
niškos ambicijos labiau rūpė nės geidžia to dalyko ir jeigu dos.
trukdytoju katalikiško veiki
praneša
JONAS: — Teisingai pasa Rėmėjų Centro Valdyba ruo-j^ nietų i metus, .b edeiacijos •
jo negu Vaizbos Buto gerovė, nebūtų galima rasti, tai visi
Atmaina ofisų valandose.
mo arba nori naudoti kata.li-, ar Lietuvos
...
...
šiasį
prie
dviejų
didelių
darj
L
a,
d
,bka
i
katalikiškas
veiki-\
nepriklausomybes labai klystų. Bet visi) žmonės, kei. Bet žmogus negali čia, ant
Dabar valandos šiokios:
kystę savo (dažnai negarbin
apvaikščiojimas. Jie neturėjo visų laikų ir visokio luomo, žemės amžinai gyvent. O mū bų: vienas vietinis, nes apima' 11,as aukštas ir platus jame y- j
vietos ir darbo
giems) tikslams. Jis privedė
drąsos atvirai pasirodyti Fe bei pašaukimo, negalėtų klys sų troškimai yra nepamaino maždaug tik Pittsburgho apy- ia užtektinu i
dideliam skaičiui darbininkų
pavyzdžius iš Pittsburgho ka
deracijos priešais ir reikala- ti. Jeigu visiškai nebūtų ga mi ir nesinaikinami. Todėl, linkę; kitas interesuoja lietu
1 kaip dvasiškių, taip ir pasau- 2403 WBST 63rd STREET
tulikų gyvenimo, kurie, gal,
vo slapto balsavimo, kurio re- Įima rasti tobulos laimės, tai Mikai, tiktai mūsų dūšia yru vių katalikų visuomenę po viAVestern ir 63rd St.
i linių. Ypač pageidaujami ir Kampas
skaitytojams nebus įdomūs, fTelefonas PROspect 1133
užmačias, o 12 bal. prieš. Reiš visi žmonės būtų nesveiko pro amžina, nemirtinga, tat dūšia są Ameriką.
kviečiami veikėjai iš čia augv.- Panedėlio, Utarninko, Ketverdomesnis yra faktas, kad Pilt®
kia 15 “Viešbučio” Buto na to. Bet visį žmonės, visų tau ir trokšta tobulos laimės ii
Pagal
Centro
Valdybos
lai

go ir Pėtnyčios vakarais nuo
burgbo lietuvių tarpe ir mes
rių bandys rengti atskirų ne tų, visokio tikėjimo, negali kb amžino pasitenkinimo, nes dū kyto susirinkimo 9 d. gruod
7 iki 9 vai.
turime savo rūšies P. C. arba
dahar laimi yra seserims
sti vienu kartu. Todėl tobula šia yra amžina.
priklausomybės paminėjimų.
žio
š.
m.
nutarimu?,
metinė
žymių katalikų, kurie nesidro
*
laimė galima atrasti, bei turi
Žmogui yra lemta amžina
Centro “enrd party” yra ma kalingas. Tikimasi, kad
Vaizbos
Buto
užduotis
— re
vi žeminti katalikų vardų, ar
būti randama.
laimė
noma turėti 3 d. kovo, vienuo- Šv. Pranciškaus Seserų prie
uiti, platinti Lietuvos išdirbi
kenktį katalikų veikimui.
MIKAS: — Aš nesu sutikę?
Kad žmogus turi neperguli- lyno salėj. Pernykštis toks pa- tellai padirbės uoliai kad tas
2 E. 103rd PLACE
nius, prekybų, pramonę. Deja,
s Mūsų laisvamaniai - tauti-!
žmogaus, kuris būtų buvęs vi mų troškimų prie tobulos lai rengimas taip šauniai nusise dalykas būtų sėkmingas. Cen-1 Rampas State ir 103rd PI.
įlinkai tai didžiumoj žmonės, toje srity jie mažai nuveikė siškai laimingas bei patenkin mės, tai natūralus dalykas. Ir, kė, kad šį kartų komisija pa tro Valdyba žada šiame daly-j” Telefonas PULlman 5050
nors tuose dalykuose juos rė
Seredomis iki 9 vak.
“išsivystę” iš P. C. — žymių
ta?, aad daugiau nebedirbtų, atsimink, kiekvienas, ir visi, rūpino dar daugiau vietos ir ke kreiptis į visas katalikišSnbatoinis visų diena iki 9 v.v.
mė Federacija ir visuomenė
3P.V.R.R.
jų katalikų tarpo pasidėkonebesimokytų, nebenorėtų nie turi tų patį norų. Negalima? patogumų visiems kortų lošė-)bas draugi jas
Kas popiety nuo 3 iki 6,
pasitikėdama, kad susilauks iš
jant praturtėjimui.
kų žinoti. Bet priešingai, visi daiktas, kad visi galėtų turė jam.:.
jų paramos darbe, kurį Fede
i T T
' V I A T TIAKTARAT*
Antras ir didesnis darbas
Teko būti paskutiniame Pi racija stato pirmoje savo vei nori daugiau turėti, daugiau ti tokius norus; kurių niekas
žinoti.
negalėtų atsiekti.
Tai būtų prie kurio jau pirmi žingsniai AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI]
ttsburgho lietuvių Vaizbos kimo eilėje. Tiek to. Panašino
JONAS: — Visas klausimo priešinga žmogaus protui. Jei yra jiadaryta via išleidimas
Res. and Office Tel. CANal 0257
Office Fhone
Buto susirinkime, kuriam pi se atsitikimuose katalikai tu
branduolis čia ir yra pama gu Dievo gerumas ir išmintin namo, kurs via Detroite. Šis; PUOnpect loa» 2363 So. I<OTvlU SI
Res. PROspect 04M
rmininkauja tautininkas, o na rėtų parodyti savo solidaru
CANAL 'o:ot
tnotas, kad pati žmogaus pri gumas sutvėrė įmogų ir davė namas su garadžium buvo do-Į
rių tarpe randasi pasiturinčių mų ir nekreipti dėmesio į ko
gilutis to reikšlauja, tai yra norus trokšti amžinos laimės, vanotas tikslui padėt sukelti
lietuvių ir P. C. — žymių ka kius ten “Viešbučio” butus
GYDYTOJAS lr CHIRURGA8
įgimtas dalykas trokšti toba- ir, galutinai, žmogus negalėtų Namo Statymo Fondų, kurti
PHTS1C1AN and 8UROEON
talikų. Fj o diskusijos klausi ar P. C. “žymiuosius” katali
1831 SOUTH HALSTED STREET
los laimės bei pilno pasitenki
2403 W. 63rd St., Chicago
mu, ar prisidėti prie Fed. ap kus iš kurių vienas įėjo
ReaklencUa 0000 So. Arteslaa A»a
į
AKIŲ GYDYTOJAI
nimo. Mikai, apsistok truputį
OFFICE HOUR8:
LIETUVIAI
DAKTARAI
skričio įpusėjusio rengiamo “Viešbučio” Buto rengiamo
Valandos; 11 ryto Iki S popiet
I to 4 and 7 to • P. M.
ir pagalvok, kodėl tu dirbi T
8undar by Appolntment
4 Iki 3 v. vakare
.Lietuvos
Nepriklausomybės paminėjimo komitetą. Kokių , Ro trokS|i, ko norit
sukaktuvių paminėjimo,
ar negražių kon,edl^ bando loš- ' MIKAS- — Aiškus dalvkas
DR. STRIKOL
’IS
DENTISTAB
Pritaikyme akinių dėl viso
paltam, šaukt, draug.jas or- tį
žmogelis. Nesinori tikė-1 kad
|rok5tu (f|kių da,vku'
r
1446 80. 4»tk CT., CICERO, 1IL.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
gamzaMinui apvaiksciojuno. ti, Rad žmogus, turėdamas kurie vra „eri naudimri ir ku kių akių. Ekspertas tyrimo &- UUr, Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
Tel. CANal 0133
kių
ir
pritaikymo
akinių.
3147 80. HALSTED ST., CHICAGO
Biintesn,e.,i Vaizbos Butona- šiek-lick pagarbos, savo tiky,aillC
DENTI8TA8
4045
So.
Ashland
Avė.
bei
Panert. fierod. Ir Rubat. *—• vai.
nai (kaip Grajauskas ir kiti) | |)aį dėtus su laisvamaniais ir
OFISO VALANDOS:
2201
W. Oermak Road
pasitenkinimo.
Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki I vak.
Dienoms Tel. IzAFayette 6763
(Kampas Leavitt 8t.)
rėmė sumanymų priimti Fed. remtą jų susmukusi vežimėli. JONAS: _ jeigu randi
Nedėliomis pagal sutarti
Naktimis Tel. CAAAl 0403
Valandos;
Ntfo 9 lld 13 ryto
Ofiso telef. BOUIevard 7820
apskr. pakvietimų ir kartu su
Nuo 1 Iki 8 vakaro
Namų Tel. PROspect 1030
Federacija rengti apvaikščio- Katalikų priedermė darbuo-: kilis ri/.ykus. kurie yra tau
Soredoj parai sutarti
jitnų. Tik kiti iškalno susita tis savųjų tarpe, kelti katali- geri ii suteikia pasitenkinimo
Office: 2643 W. 47th Street Tel. BOlJLevard 7043
kų vardų, remti savus paren- ar tu norėtum tuojau juos pra
rę reikalavo, kad “Viešbučio”
Vai.: I Ikt 6 popiet, 7 Iki » vak.
0PT0METRBBTA8
TeL CANal 6133
Nedėlioja perai sutarti
Butus rengtų. (Matomai, taipĮS1'"“" ir t L Tiklllosi ir ",f- rasti, arba ant visados juo)
1801 S. ASHLAND AVENUE
DBNTI8TAS
mažai jiems žinomas Vaizbos
P C “žymieji” katalikai turėti ir jais naudotis?
Platt Bldg., kamp. 18 st. i
4645 So. Ashland Avė.
MIKAS: • — Ar aš būčiau
.Butas ir jo tikslai, kad net 8U8iP™8 ir ‘»P» 8era,s T,utos
2 aukštas
OfOce Tel. REPubttc 7006
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
arti 47 tb Street
Rea. Tel. GROveblU 0017
Pastebėkit mano iškabas
su jo vardu nesusipažino. Vie- lr Bažnyčios nariais, 'tas ir 1 pakvaišęs, kad radęs tai, kas
Vai.; nuo • iki 3 vakaro
7017 8. FA1RFIELD AVĖ.
2201 W. Oermak Road
Šaradoj pasai sutarti
Valandos nuo 9:30 ryto iki
toj'Vaizbos Batas atkartoti-: j'"118 P“1'1*"'18 '8e'8 ont nan
“A r 4p»yctte 3067
Valandos 1—I Ir 7—8 vak.
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00"
nai rėkė Viešbiu io Butas). Pri ido8Vanagais
įju
vai. vakaro. Nedėliomis nėra
Baredomls Ir Nedaliomis pa«al sutarti
3433 W. MARQUETTE ROAD
sidėjimo prie Federacijos rei----------------------Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas
skirtų valandų. Rootn 8.
REZIDENCIJA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2515 WEST 69th ST.
Phone
danai
0628
Vai.
i-4
ir
7-1
vak.
Ketv.
1-11
ryto
kalas taip gabiai buvo per6631 8. California Avė.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Nedėlfoj euattarus
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141
statytas mūsų pusėn, vadovauX—SPINDULIAI
Valandos:
REPuhllc 7866
Telefc
3061 West 43rd Btr.
Tel. LAFeyette 7460
jant nariui gerb. kun. Vaišno2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
(Prie Archer Av e. netoli Kedsfe)
PRIGIMTAS ŽMOGAUS
Valandos: nuo 3 Iki 8 vaL vakaro
rui, kad tautininkai matė, jog
Tol. Ofiso BOlJLevard 6613—14
8eredomle Ir nedėliomis parai
TROŠKIMAS — DŪsutarti
I Rot. VtCOory 3343
jų bus pralošta. Pirmininkas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4103 DARBAS
GYDYTOJAS IR CHtRURGAS
pradėjo nervuotis, grųsinti re1 Otleo Tel.: LAPeyette 3850
4157
ARCHER AVENUE
4140 Archer Avenue
Ree. Tel.: VIRylnl* 0689
zignavimu, o jo rėmėjas vis
Oflao vai. auo 1-8; nuo 6:36-3:86
TeL VlR«<nla 0036
DR. VAITUSH, Ott.
Vdl.1 3—4 Ir 7—3 vai. vakare
Jonai, kodėl
Ofiso vai.: S—4 Ir I—S p. m.
MIKAS:
756
W.
35th
Street
dažniau ir balsiau šaukė, kad
LIETUVIS
N ed lllomle pacal sutarti
OPTOMETR1CALLY AKIU
Res. 2136 W. 24th St.
i
“Viešbučio” Butas turi orga- žmogus niekuomet nėra pilnai
SPECIALISTAS
Tel. CANal 6403
DENTI9TAS
|
Pa^enrvlns aklų Įtempime, kurk
(VAIRŪS DAKTARAI:
nizuoti apvaikščiojimų. 2od- pasitenkinęs? Visuomet dirba
O A S
____ X . R Ą T
; eatl prleiaatlml ralvoe akaudėjlmo-------------------------------------4143 ARCHER AVENtJE
'
^alrlmo
aktų
aptemimo,
ttervuota
iš viso ko matos, kad tau-! stengias, rūpinas, nors ir žiKempei Frenclsco Avė.
i mo. skaudama aklų kerlttj, atltalM ofiso: Tel. LArayette 4017
>ų užsispyrimas eina nie no« kad negyvens amžinai/
klmuose cgaamlnavlmaa daromas tu
Office Phone
Tik, štai, su kitais V.J JONAN: — Mikai, tas žino- Res. Phone
OFISAS
elektra, parodančia meilausiąs k lai
ENOLewoo<1 0011
TRI*n«lc 0014
8peclaJė atyda atkreiptame |
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4729
So.
Ashland Ava.
■is ntfimi ) svetainę gHUS rūpestis, triūsas parodo
easa a sa aa • sese a salt"
mokyklos valkus. Krelstn ftkys atl ■
S luboa
IR A R MPI.RAnir
taleomoa Velandot aut 10 Iki 3 ♦
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4631 SO. ASHLAND AVI.
CHICAGO. 1I.L.
žymus (South vienų svarbų faktų, tai yra
un. A. n. mbbHAUlt n^oj
4142 ARCHER avė.
Tel. YARds 0M4
OFISO VALANDOS:
R
oti
Tel. PLAaa 3400
Nuo 10 Iki 13 vai. ryte. n no I Iki 8
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Katone MDm kaip pirmiau, j.
valandos: 3*4 Ir 8-8 vai. vak.
„e išdidžiai pa ka,i kiekvienas žmogus ieško
vai.
po
pietų
fr
nuo
7
Iki
8:80
vai.
Valandos:
7860 So. Halitod Street
<712 SO. ASHLAND AtE. IU-sl.len.iJos (HImm: 3656 W. Itth 8L
ttame susi-j laimės ir ypatingai ieško to
vakaro. NedėUomla nuo 16 Iki 13
Nuo 10-17 v. ryto; 7-8 Ir 7-1 v r.
valandai diena
ROOM ŽiO
J>h0M Boulevard 758i
Valandos: lO-ll lr t-t vai. vak.
pait'^kuną. bulios laimės.
Beredomle įr Ned8Uomla pagal sutarti
fciBddldieniais
«įuo 10 Iki 13 dJoot
MM
VU. 3-8 u
YKL ZBkJbca
\

PinSBURGH’Ū LIETUVIŲ ŽINIOS

PAKVIETIMAS Į A, L. R. K, FED, P-GHO APSKR,
METINI SUSIRINKIMĄ

Atsišaukimas į Organizacijas

“Žymieji” Katalikai

IŠ PRANGIŠKIEčiy
RĖMĖJU VEIKIMO

-

ADVOKATAS
j. P. WAITCHES

MAROUETTE PK. OFISE:

ROSELANDO OFISE:

DR. J, J. KOWARSKAS

25 METU PRITYRIMO

DR. P. Z. ZALATORIS

DR, P. ATKOČIŪNAS

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. JOHN SMETANA

DR. A. J. JAVOIŠ

OR. G. Z. VEZEL’IS

DR. S. BIEŽIS

inAUjlC
JUUml
Iv InulOKnlA|TY||A|
l I IvIAI

DR. A. RAČKDS

DR. J. J. SIMONAITIS

. J. RUSSELL

DR. F. C. WIN$KUNAS

DR. A. J. BERTASH

DR. T. DUNDULIS

DR. V. E. S1EDLINSKIS

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. MAURIGE KAHN

--

-T’. -^-Į--1

I

r'*"-'

-.

I

Ketvirtadienis, grumi. 27, 1934
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PITTSBUREHO PROVINCIJOS KUNIGŲ VIENYBĖS LINKIME SAVO PRIETESUSIRINKIMAS
LIAMS IR RĖMĖJAMS
Gruodžio 1S <1. buvo Kuni
Taipgi, visi kunigai pusižaLAIMINGŲ NAUJŲ
gų Vienybės susirinkimas. Šia dėjo išgarsinti tos dienos pro
me susirinkime dalyvavo be gramą ir imtys dalyvauti. Tai
METŲ
veik visi šios provincijos ku gi, iš anksto spėjamu, kad Lic
nigai. Susirinkimus užgyrė
Pittsburglio Federacijos aps
kričio sumanymų, kad Lietu
vos Nepriklausomybės dieną
tinkamai apvaikščioti. Taipgi,
visi pilnai prituriu Federaci
jos apskričiui, kad pradėti ruo
štiš ir parūpinti tai dienai ti
nkamą programą iš dviejų ža
vėjančių kalbėtojų, trumpo teatrėlio, deklamacijų, vaikų
drilių, solistų ir daugiau su
dainuoti tai dienai tinkamų
dainų.
Man jau teko girdėti, kad
iš Lietuvos atstovybės dr. M
Bagdonas ir “Draugo” red.
L. Šimutis Ims prašomi tai
dienai kalbėtojai.. Tad, kiekvienas turės progą pasiklau
syti viršminėtų ‘žavėjančių ka
lbėtojų.

tuvos nepriklausomybės dieną
bus tinkamiausiai paminėta.
Susirinkime buvo svarsto
ma ir vyskupo Matulionio ap
silankymas, bet gautas laiškas
maršruto nurodo, kad vysku
pas Matulionis teiksis j Fittsburgbą atvykti net po Vely
kų, tad ir sumanymai jį tin
kamai pasitikti
bus daromi
trumpoje ateityje. Taipgi sva
rstomas buvo jaunimo klausi
mas ir reikalai. Didžiuma ku
nigų pritaria, kad rūpintis at
gaivinimu Vyčių, nes jie turi
jau išdirbtą konstituciją ir
organą “Vytį”, tad ir bereikalo-fiflt„ ,vl.rtį k„kj„ nors
naują jaunimo organizaciją. '
Pittcburgho Žnių Red.'

PITTSBURGHO CENTRO VEIKIMO (FEDERACIJOS)
APSKRIČIO SUSIRINKIMAS

/

7 -.

C. J. WOSHNER,
Real Estate & General
Insurance,
2013 Carson St.,
S. S. Pittsburgh, Pa.

W0SHNER BROS.,
Vyrų ir Vaikų Drabužių
Krautuvė,
1514 Carson St..
S. S. Pittsburgh, Pa.

Darius,ir Jo Motina
Gruodžio 10 d. mirė Dariaus
niotina. Augustina Vaišvilaitė
gimė 1866 m. rugpiūčio 12 d.
Gyveno Kaune. Čia susipažino
ir ištekėjo už Jono Romualdo
Jucevičiaus - Darušiaus. Apsiįgyveno ūky — Tauragės aps.
Kvėdarnos vals. Kubiškės vieukieufv. Susilaukė sūnaus ir
dviejų dukterų. 1896 m. gimė
sūnus Steponas. 1905 m. graži
šeimelė netenka savo globėjo,
Nelaimėj su vaikais atsidūrusi našlė paskiau išteka už Kazio Degučio’ ir 1907 m. visi
atkeliauja Amerikon. Gyveno:
|New»rke ir Elizabethe, N. J.
ir apsigyveno Chicago, 111. Čia
Jucevičiui dingsta: nesuamerikonėja, bet sulietu veja — pa
sivadina J uciais.

A. U WENSLOVAS,
Graborius,
2128 Carson St.,
S. S. Pittsburgh, Pa.

valandom, nudirbti darbai, ne
dovanotini suklupimai, neatlik
BRIDGEVILLE, PA. — Pra tos pareigos. Kažin koks neėjo lauktoji šventė. Pasislėpė | ranius jausmas apima
visą
j beribę, nežinomą amžinybę : žmogaus
ewyoę, prisiminus
dar vienos Kalėdos. Pakilusiu praeitį, o dar labiau paslapūpu ir gražią jausmų kupini!
ateitį. Ir norisi tada

ADOLPAS PALECKIS,
Valgomų Daiktų Krautuvė
401 Stadium St.,
W. E. Pittsburgh, Pa.

ANTANAS URBONAS,
(Beer Parlor)
Corner Oregon & Tabcr Strs.,
skubėjome tamsią Žiemos na-|Pra,^U ',s^us
naujo... ka.,
W. E. Pittsburgh, Pa.
ktį į savo bažnytėlę pusvaiki- buvo kreiva, ištiesti, kas ne
PETER PIVARONAS,
liti Betliejaus žvaigždę, pusi-1 b'Ku> išlyginti...
Duonkepys,
rodžiusią Bolido miesto paSkriskite šių metų Kalėdų
1432 Juniata St.,
dangėje prieš du tūkstančiu į beribę, nežinomą amžinybę
N.
S. Pittsburgh, Pa.
metų; bėgome pareikšti savo podraug su mūsų netobulu-

ištikimybę, nuolankumą ir mei „,ais įr sįelą veržiančiais relę dieviškajam Kūdikiui, nu tėžiais...
V.
1) Istorikus paveikslus
žengusiam ant altoriaus per
Lietuvos,
Piemenėlių mišias. Lygiui 12
2) Dariaus ir Girėno išskri
vai. naktį prasidėjo atnašavi
ĮDOMŪS JUDAMIEJI
dimo ir žuvimo vietą — Sol
PAVEIKSLAI!
dino mišką,
mas nekruvinos Aukos. Pilna
Pamatykite
3) Pasaulinę Parodą (World?
bažnytėlė pamaldžių žmonių.
iFair),
Gaudžia vurgonai. Gerai išla ŠVC. PANELĖS
Į * 4) Komediją, kur dalyvauja
vintas choras gieda naujus,
APSIREIŠKI Chairlie Chaplin.
gražias mišias. Žiba “kūtelė”
i Paveikslus rodys A. PELMO VIETĄ
ir altoriai, nusagstyti spalvuo
DŽIUS sekančiose vietose:
Ketverge, Gruod.-Dec. 27 d.
tom elektros lemputėm. Nepa—LIURDĄ
par. salėje, Dureya, Pu.
prastus pus visus dvasios pa | At5įę į -iu()s p8veiks|U8
Pėtnyčioje, Gruodžio-Dec.
kilimas. “Sveikai, Jėzau# nia-;matysite tą garsųjį visame |>a- 28 <1., Kun. J. Boll, par. salėj,
žiausis” veržiasi iš krūtinė* į šaulyje Prancūzijos
miestą Seru n ton, Pa.
giliom raukšlėm išaižyto vei-' ^HJRD4, kur 1858 metais: Į Nedėlioję ir Panedėly Gi noŠvene. Panelė apsireiškė ftv. džio-Dec. 30 ir 31 d., Kun.
U 11. /.f.
do senelio ir gyventi trokštan Bernadetai. Tenai suvažiuoja Kuro par. šulėje, Scranton
u,
lū.
’vf
čio jaunuolio. Tokiais uionien iš viso pasaulio ligoniai nepa Įžanga 25c
Vaikams
tais prisimena pergyventas die gydomomis ligomis sergūntie Visur pradžia 7:00 vai.
... . :——,
nas, praleistas Kalėdas, prabė ji, kad gauti stebuklingą per
Užsisakant šiuos .judainuoSvenč. laneles užtarymą įsgy-j ti. A PeldžiuSi 7035 s. Fait.
gūsių metelių virtinės įvykiai;
1
, •,
'įsius paveikslus reikiaadiesuo
prieš akis atsistoja praeitis su
B.e to dur pamatysite:
vield avė., Chicago, UI.

—— >•

“DRAUGO" KALENDORIA11935
METAMS GATAVI

pė pinigus ir laido savo vai- ribotas kiekįs. Kalendoriai bus duodami ir silUIgabiausiam, Stepui teko pa-

™ nuolatiniams Draugo skaity
tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugę” 1935 m.
taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir
Lietuvoje.
.
Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti
<JOvanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atskel

clami

siekti r.*-1 aukštieji mokslai, iš
kurių jam labiausia patiko to
POLITHANIA STATE
Svetimam krašte sunku iš kiliką, mekanika ir arkitektū
BANK,
ra. Rūpestingi jo tėvai troško
laikyti savo tautybę. Tačiau,)
1910 Carson St.,
jam nutiesti kelią į šviesų ki
kuomet daugybė lietuvių jau į
S. S. Pittsburgh, Pa.
visai žuvo mūsų tautai, Jucių, tokį pasaulį; norėjo, kad do
LITHUANIAN BUILDING šeimoje motina ir patėvis rū ras, gabus i? uolus Stepas bu
& LOAN ASSN
pestingai laiko ir saugoja lie žikas, bet naudingas tautai i. st.‘ ““’l^usias prenumeratas. “Draugo” agentai
1910 Carson St.,
tuvybę ir svarbiausią jos pa
žmonijai, ir tėvai neapsiriko.; visose kolonijose daro pastangų, kad iki NaujųS. S. Pittsburgh, Pa.
grindą — kalbą. Tik taip rū
Motina via savo tėvų augę- jų Metų užbaigtų senas sęskaitas su savo koštupestingai išlaikant lietuvybę,
STANLEY SIMONA VIČIUS,
iš tos šeimos galėjo iškilti to las sargas. Kada Stepas •>«-! meriais. Kaip žinoma “Draugas” metams kaiValgomų Daiktų Krautuvė,
kios patrijotės (L. Nelsonienė sporto aikštėse, jo .„otulė la-j nuoJa
Pllsel
03-50; tn:,;s menesiams
2100 Carson St.,
»S. S. Pittsburgh, Pa.
JUOZAS KIZIS,
bai rūpinosi sūnelio saugumu. $2.00; 1 mėnesiui .75c. Pavienis numeris 3c.
Spaustuvininkas,
Graudinosi motinos širdis, ka
JONAS CHUBIS,
1121 Pennsylvania Avė.,
da beisbolas versdavo Stepą
Valgomų Daiktų Krautuvė
N. S. Pittsburgh, Pa. *
kartais pašlubuoti kelias die
2331 Carson St.,
ROSELLI BROTHERS, INC.,
nas
arba
susižeisdavo;
motina'
S. S. Pittsburgh, Pa.
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
JONAS GREBLIUNAS,
r
t
slaugydavo,
trindavo
skauda'
Valgomų Daiktų Krautuvė,
6pcciallsinl (ikallme Ir lAdlrblL. LUCAS,
mas
kūno
dalis.
Tačiau
tas
į
me tIsoUIų ru.štų itMininklų Ir Rr*1301 McClure St.,
bnanilų.
Valgomų Daiktų Krautuvė
nebaidė jaunojo žemaičio, ku
Homestead, Penna.
Mūšy šeimyna vpcelnlizuoja šia
62P — 54th St.,
ris greit tapo net garsiu Čika
me darbe per šešias kartaa.
S. S. Pittsburgh, Pa.
JONAS PUSKUNIGIS,
goje sportininku.
Veskite paminklų reikalus tie
Valgomi) Daiktų Krautuvė. )
siai su pačiais išdirbėjals.
‘Darius buvo pavyzd ingus,
GREEN FRONT INN,
401
—
East
5th
Avė.,
klusnus
sūnus. Gal tik vienu
RE3TAURA1N AS.
Homestead, Penna.
atveju pasielgė prieš motinos
2318 Carson St.,
norą, nota paskiau motina ,
S. S. Pittsburgh, Pa.
JERRY NAUYOKAS.
Valgomų Daiktų Krautuvė, džiaugėsi ir didžiavosi sūnaus
Vienas blokas' | rytus nao
P
BIRMINGHAM FIRE
gabumais. Tobulėjanti mašina!
didžiulių varių
129
We«t 4th Avė.,
* I
INSURANCE CO. OF PA.,
ne t ik žeme ant ratų greit va-j
Homestead, Penna.
1812 East Carson St.,
S. S. Pittsburgh, Pa.
Trys telefonai:

Gruodžio 17 d. buvo Fede sudaryti programą tinkamų
racijos apskričio valdybos su tai dienai.
sirinkimas. Jame buvo svars
Taipgi nutarta, kad sausio
tomas klausimas Lietuvos ne 20 d., 19&J, Pittsburglio Fede
priklausomybės dienos pami racijos apskritys laikys meti
nėjimo. Nutarta kreiptis j vi nį susirinkimą Šv. Kazimiero
sas Pittsburglio ir apylinkes mokyklos svetainėje, 7 valanparapijas, draugijas, oi ganivaĮiary išsirinkimui naujos
žarijas, Federacijos skyrius, { vaklyboS- Tad> nuoširdžiai pra
\ aizbos butą ir tautines d^Hjšoma ir kviečiame visas para
gijas ir organizacijas prašant pijus, pįttsburgbo ir apylin
išrinkti po du atstovus, kurie
visas draugijas, organisausio 10 d., 1935, atvyktų į za(.įja.s, Federacijos skyrius.
Šv. Kazimiero svetainę, 7 va kad teiktus išrinkti }>o du at
landą vakare, pasitarti ir iš stovus j šį metinį Federacijom
Buvo
rinkti komisiją, kuri pasirū- apskričio, susirinkimų
pintų paruošimui tinkamo pro svarstoma ir seimelio klausi
gramo, idant Lietuvos Nepri mas, bet, paaiškėjus, kad J.
Matulionis ai
E. vyskupas
klausomybės dieną atsakančiai
vyks į Pittsburglią po Vely
paminėti. Kiekvienas valdybos
kų, seimelio sumanymai bus NATIONAL LIBERTY FIRE
narys pageidauja, kad pakvie svarstomi vėliau.
INSURANCE CO.,
sti žavėjančius kalbėtojus ir
Pittsburgho Žinių Red.
Grant Building,
S. S. Pittsburgh, Pa.
savo džiaugsmais ir liūdnom

KALĖDAS PRALEIDUS

žinėjo, vandeniu plaukė, bet Darių. Bet per did. karą Lie
su prisegtais sparnais ir pa- tuva baisiai kentė, o čia Amedangėn iškilo. Net karo lau- į rikos Prez. Vilsonas paskelbia
ir K. Stulpinienė) ir patrijo- kuose kovotojai iškilo oran ii ■ tautų lygybės ir laisvės reikatai (V. Jucius ir S. Darius), plėtė karo ugnį. Tokia spar- ■ lą. Ir Stepas savanoriu stoja
(Tęsinys ant 6 pusi.)
kurie brangina savo kilmę, gi- nuota mašina ėmė vilioti ir*
uitąją kalbą, o Lietuvos Ne
priklausomybės iškovoti ir s.ti
printi aukojo po kelias dešini
tis ir net po kelis šimtus dolerių. Bet didžiausias šios šeimos nuopelnas lietuvių tautai
tui nepaprasta brangenybė
-------- :.
<)
dovana, kurios nenupirk- Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drautum už milijonus dol. Jucių
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
šeima davė Lietuvai Darių,
kuris ligi 1917 m. vadinosi Ste ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai
tinkama dovana pasiųsti į Lietuvę saviškiams.
ponu Jucium.
Sunkiai dirbdami, tėvai tau
Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ao-

ia

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

VENETIAN MONUMENT CO, INC.

Rez. PEMSAOOLlA 9011
BELMONT 8485
OMce: HILLSIDE 8885
Vlnoent Kosclll, secr.

Alfred Roeelll,

UUUrMJal »ukšt<w»»w riUHea
Ir Orabnamlv

&
o

GRABORIAI
LACHAWICH Telefonas YARds 1138
IR SŪNOS
STANLEY P. MAŽEIKA

paminki

Ohlcaffoj

Bovlri 50 metų prityrimo

n . ..W
4 į. ' į > * '<

į.’n

LIETUVIAI GRABORIAI
Flrklte tiesiai IŠ dirbtu *ša Ir

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
2314 W. 23rd PL, Chicago
3319 Lituanica Avenue
Chicago, Ui.
1439 8. 49th Ct Cicero, HL

taupykite plnlirus
---------- O-----------

Mes atlikome darbų daugeliui iya

uių Cliieagos Lietuvio.

527 N. WESTERN AVĖ.
______

Tel. OIOERO 5>»T
Tel. LAFayette S67S

arti Orand Ava.

J. Liulevičius

Telefonas SEEIey 6103

Graborius

Chicago, Illinois

Visi Telefonai:

ANTANAS PETKUS
'

GRABORIUS

lUIsamiLtnJss

Koplyčia dykai

Patarnauja Chlca
goję Ir apylinkėje.

1410 SO. 49th C0URT

Didelė Ir graH _
Koplyčia dykai

Yards

GRABORIUS

Patarnauju laldoturėM kuopIflauMa
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite užganėdfntl
Tel. OANal 1615 arba S61«

Cicero, Ulinois

Phone Cicero 2109

4093 Archer Are.

u.

1741-1742

zoTp

1646 West 46th Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Tel. BOnierard 5908—8418

T«l. Boulevard 4139

O RAB ORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
VKDUA8

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

Ambulance Patarnavimas Dienų ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pasaukite...

J. F. EUDEIKIS

A. MASALSKIS

SIMON M. SKUDAS
ORARORIUH Ir BAT^AMTTOTOJ,
PatamaTlmA* geran Ir nebrangi

718 West 18th Street
Telefonaa MOMree 887T

F. RAD2T
REPublic 8340 J. LIETUVIŲ
ORABORlt

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firmą
tno pačiu vardui

f-*

4

r

Palaidoja už $25.00 Ir aukMtau
Moderniška, kopl^'
408 W. 18tli St. Tel
Chicago. IF

)

G

Ketvirtadienis, grųod 27, 1934

VIETINES ŽINIOS

DARIUS IR JO MOTINA

r
i
salia smūgio, šių visuomenės dvyrio kūno buigti paskutines
nežinomų moteriškę susirandu dienas... Daugiau ji nieko ne
aukštas diplomatas ir skaito troško.

APAŠTALAVIMO DR-JOS
VAKARAS

Pranešimai

TOWN OF J .AK F. - Lietu
vių Nuimi Savininkų klubas
(Tęsinys nuo 3 pusi.)
Lietuvos Valstybės J*rezidento(Lithuanian lmprovement As. .
. _ . t
.
I
Dar 15 metų amžiaus būrš Amerikos kariuomenėn ir na- suramimmų
ir užuojautų visos, . .
,
T0WN
OF
LAKE.
soeiation) laikys priešinetinį
.
.
T.
.1 damas, Stepas pasidirbdavo
• • •
$100.00.
.
...
.
,
rsiai kovoja su priešais, ku tautos ir vyriausybes vardu.,1 ...
štalvstės
Maldos
draugija
r»»
susirinkimų
ketvirtadienį,
ir sakydavo:
Kurie dar nesugrąžino bun- rie buvo žiaurūs jo Tėvynei. Labai iškilmingos pamaldos,J lėktuvo tmodelius
kai ftg u?a • bū ngia didelį bunco party gnu gruodžio 27 d., parapijos sve
eo bilietų, prašomi gražinti bi- Iš karo laukų jis kas savaitę griaudžios giesmės, didžiulė a-, u5ii ,nbi,nnu
J džio 30 d. 7 vai. vak., parap tainėj, 8 vai. vakare.
siu lakūnas, skraidysiu, daug
WEST PULLMaN. — Juib- liotu!S ar Pinisus> sekančiam po 2-3 laiškus siųsdavo nami šarojanti
minia
liudijo,
kad
.....
...
.skraidysiu, aplink pasaulį ap I
luinas skiriamas paraj.
Susirinkime bus svarstoma
iš
kokio
...
dariu Sų-gos 10 kuopa rengia j sus',n<‘' Tt«'ikia išduoti pilnų škiams ir mamytei daugiau "jau visi...tiki ta baisia,
. ..■ .
...risiu
skrisi ir grjsiu pas mamvtę! I ,,aiw*ai- Daugiam lai darbuoja svarbūs reikalai, taipgi bus re
ton Soldino
Sinbr.nn atlėkusi
otuv„a; žinia... To
- i <• ’ ' ; si Katauskienė, jai padeda A
1 a •T, . . - . - . -.............
linksmų vakarų, gruodžio 29 įkaitą.
sia skirdavo meilės žodžių. Ra ten
nkama nauja valdyba 1935 me
,. .
. .. . .....
Bet kai su Girėnu išskrido Li-; ■ ‘
. . , , .
d., parap. svet-., J2225 So. E-| Valdyba ateinantiems me- mindavo, paguosdavo jų ir žinia sudaužė jos širdį ir ėmėKalvaiticnė,
Ona
Rudminaitė,
tams. Kurie esate pasilikę su
‘
1 tuvon, taip daugiau ir negrį
merald Avė., 7 vai. vak. Ku-'taws bfeveik liko visa senoji: užtikrindavo, kad karo lauke jų silpninti. Nedaugelis fš mfl
E.
Gedarlieno
ir
Sriubienė.
mėnesiniais mokesčiais, pasižo.
rie ateisite kad ir 11 vai. vis’ dvasios vadas kun. A. Valan- jam jokis pavojus negresia... sų matė jos ašaras, betgi tas
Bus gražių dovanų. Kas ntsi- ( r|-,pin|<įte užsimokėti, kad ne
tiek būsite pavaišinti, nes keli
pirm. — \ . CJeeiene, viee bet vis dėlto buvo dujomis skausmas baisiai slėgė jų. Ne-j Ir senatvėje ši senutė buvo lankys, .-inaviai praleis laikų, liktumėt susfenduoti ar išbrau
stalai visuomet bus prirengti P11'111,
P. \ aiekauskienė, an- (gazais) apnuodytas ir kruti- trukus pamatė, kaip visa tau-, labai darbšti. Per visų gyve ir parems kilnų darbų. Visi1
Raštininkes
vaišėms.
Į ^r°ji darinkta viee pirm. M. nėn sužeistas. O toj krūtinėj! ta įvertino Lituanikos žygį, nimų buvo labai stipri, patva pasi matyk i m bunco gruodžio
Per vakarienę, penki vaiki- Radauskienė, fin. rašt. — L. degė ir augo neužgesinama lie j kuris sukėlė lietuviuose kaž- ri ir iš viso tik vienų kartų
Raporteris
,
nukai (du iš Lietuvos ir trys TTaekauskienė, ižd. — P. Mila- tuvvbės ugnis, kuri netrukus kokį idealizmo gaisrų, skati- sirgo. Šių metų gruodžio fra- i
nušišaldė, sirguliavo,
sirguliavo, bet
tižioj nusisame,
uei '
i .aneiškaus Vienuolyno
amerikiečiai) dainuos Lietu- sl0n^> nauja darinkta nutari- eina net Lietuvos patrijotus ir no prasimušti iš pilkojo kas- džioj
Lietuvis Advokatu
vos kariuomenės ir liaudies1 nuJ rašt. — O. Ivinskaitė, ko- vadus stebinti. Grįžęs Čikagon dieniskumo, rodė gražų pasi-| tragedijos nukamuota ir nusi- j|ęmgjų ;j skvr. skaitlingas su
2201 W. Cermak Road
dainaR; tarpais gros muzikan- respondente — P. Vaiekaus- suorganizuoja būrį drąsuolių ! aukojimo, pasitikėjimo savim! Ipninta širdis neišlaikė plau-' sirinkimas įvyko gruodžio 16
(West 22nd St.)
tai. Po vakarienės bus šokiai kiene. Skvriun įsirašė O. Po- ir su jais išvvksta V.žjūrin pri-Jr patrijotiškumo pavy zdį. Da čių įdegimo, viduriai nepriė d. Apsvarsčius visus reikalus,
(Metropolitan 8tate Bank Name)
riaus
ir
Girėno
žygis
ir
idea-'mė
vaistų,
ir
kilni
širdis
gruoTarpais minėti dainininkai dail emtė.
sidėti prie Lietuvos laisvės
rinkta valdyba 1935 m. Valdy
Valandos Kaadlen nuo # Iki S
Paaeil-Mlo. Haredoa Ir Pėtnyčlos
lizinas
ėmė
kelti
tautos
dvasia
džio
10
<1.
nustojo
plakti...
Dinuos lietuviškas dainas, ku-! Šįmet 2 skyrius daug pa- gynimo. Tik Tėvynė patenki
bų vienbalsiui išrinkta toji
vakarafu < iki *
Telefoną* CAIVal 1175
rioms galės visį pritarti.
1 sidarbavo, remdamas kataliki- no jo troškimų: pašaukė į ka naujiems žygiams. Štai, koki dvyrio motinos vėlė, nesulau- pati: dvasios vad> kleh. kun
S. Rockwell St.
Westpullmanieeiai yra pasi- škas įstaigas ir prisidėdamas reivių vadus ir prisegė jam dvasios milžinų A. Degutienė kusi Lituanikos grįžtant pati A. Skripka, pirm. — M. Su Namai: 6459 RFP.1MIaauo
nuskrido Amžinybėn, susitiko deikienė, viee pirm. — E. Oge
.žymėję vaišingumu, o ypatin-jprie kitų kilnių darbų. Sky- sparnus, kuriais jis ėmė drą davė Lietuvai!
gai kur Žitkevičius prisisuka, rilis dėkingas P. Vaiekauskie- siai ir galingai plasnoti. Tar Senutė apsidžiaugė, kad ir su.sūnaus vėle ir gal jau ii ntienė, rašt. — B. Kalvaitė ii
Į komisijų įeina: A. Žitkevi-. nei už prirašymų narių; šįmet naudamas Lietuvos kariuome amerikiečiai nori gražiu pa Soldino paslaptį patyrė...
E. Ogentaitė, iždininkė — J
čius, Zig. Gedvilas, Kar. Kai-1 ji prirašė 17 narių,
nėj ir veikdamas sporto or-se, minklu įamžinti Lituanikos
Ši lietuvė davė mums did Šiaudvitienė, korespondentė POTOCRAPAff
Atsidarė nuosavi), mola ir Ad. šliužas.
Išrinkta komisija rengtis Darius rasdavo laiko dažnai žygį. Kiek kartų susitikdavo žiu patrijotišku darbų suma Razbadauskaitc.
derniAkų. studio aa HvlI sus-rnn pirm. atnešė daių; ywood Šviesomis.
Širdingai prašome visos Chi, prie vajaus vakaro seselių nau parašyti motinai meilius laiš su manim, vis klausinėdavo, nytojų - vykdytojų, idealizmo
420 WEST eSrd ST.
cagos ir apylinkių lietuvius dai, prisidėti su dovana prie kus, rūpinosi jos sveikata, gy kada tas paminklas bus pa įkvėpėjų ir dar daug žadėjusį gražių dovanų (rankdarbių; Enslcwnod 5840—5885
atsilankyti. Pelnas skiriamas parapijos 20 metų jubiliejaus. venimu, pasiųsdavo dovanėlių, statytas, ar daug aukij gau Lietuvai didvyrį. Už tai mes gautų nuo seselių PranciškieANGLYKI Tūkstančiai namų vartoja
Rėm. pinigų. O vargšė motinėlė net
įsteigimui prieglaudos sene-;
nama, kiek pinigų jau yra fo turim būti dėkingi to didvyrio čių. Po susirinkimo kiekviena ekonomiškas, be suodžių Troplcair
anglis. Garantuotą voga ir šiluma.
liams Labdarių ūky. Įžanga
negreit sužinojo, kad jos sū nde. Matydama sunkų darbų tėvams, o ypač motinai, kuri narė gavo po dovanėlę.
Trys Telefonai:
BALLET RUSSE
Republic 0600
Mūsų rėmėjos gražiai ir vie Rereenings— *4.75
nelis jau seniai skraido Lietu ir lėtų fondo augimų, šį rude taip gražiai išaugino ir sveti
-$1.00.
Komisija
Mino Kun—5. 7-5
l.awn<lale 7366
l.iitnp arba « gg—6.00 MerriVnac 2524
vos padangėj. Kai 1925 m. Sta nį kartų man pastebėjo: “Tai mam krašte išauklėjo dalį pa nybėj darbuojasi.
Nuo gruodžio 26 ligi sausio
NORTHERN COAIj CO.,
‘U respondentė
sys Girėnas buvo savo draugo tur. būt man jau neteks pama-i trijotų - lietuvį. Jei ne- motl.auiHlnle 7.J06
.Mrrrlmc 2524
2 d. Auditorium teatre eina
---*
su lėktuvu nutrenktas žemėn, tyti ir sulaukti to paminklo’’, nos tautiškas supratimas ii
garsus Monte Carlo Ballet
Crane Coal Co.
vos išliko gyvas ir po to il O to paminklo ir knygos apie patrijotiškumas, gal mes nei
Russe. Chįcagiečiai turės pro
5332 8o. Long Avė.
gai vaikščiojo su ramentais, Darių ir Girėnų jį taip laukė! nieko nebūtume girdėję apie
Chleaco. 111.
gos
pamatyti:
“
Aurora
’
s
WedBRIGHTON PARK. — šv.
7Tb. REPUBLIC R4M
Jucienė - Degutienė labai gai Vargšė negalėjo suprasti, ko kokį nors Amerikos inžinierių
Sleeping Beauty“,
Pranciškaus Rėmėjų 2 skvr. ding”,
lėjosi jo, rūpinosi jo pagijineturtingoj Lietuvoj per ar lakūnų Mr. Stephen Darius
priešmetinis susirinkimas į “Boutiųue Fantasųve”, “The mu ir ne kartų apsiverkė, pa- dėl
kelig mPnegįus surinkta net'^abarRi didžiuojamės uoliu1 Pereitų sekmadienį kLbonas
vyko gruodžio 16 d. Sus-mas Barber of Seville“, “Union maniusi, kad ir jos sūnus gali
lio,000 litų Dariaus - Girėno patrijotu, savanorių organiza , suteikė Krikšto saKramentų
Pacific’’, “Les Svlpbides” ir
buvo skaitlingas.
Katrle perkate anglie
18
iš Lietuvos padangės kristi... paminklui, o čia per pusantrų toriam, sporto vadu, Klaipė- Drungilų sūneliui. \ ardai duo
draiverlų. siųskite juos
J
Apie įvykusį Tėvų Marijo kitus. Šį vakarų yra statoma Bet jis nei karto nekrito. Jis
ta Juozapas - Petras. Krikšto
CRANE COAL CO. Gausite
dos
vaduotoju,
Lietuvos
kapi

metų
vos
pusė
tokios
sumos
nų rėmėjų seimų pranešimų “Fire Bird“, veikalas, kurio dargi sumanė lietuviškais spa
geresnes anglis, už mažiau
“uždirbta“ gegužinėmis, vie tonu Stepu Darium, kuris be tėvai* buvo: Petras Drungilns
pinigų.
obioagiečiai
šio
meno
mėgėjai
darė Norbutienė. Įvykusios bu
rnais ir pasaulį nustebinti, kad ša rinkliava ir aviacijos šve to dar sumanė, suorganizavo ir A. Vinslov.
nco party pranešimų darė O. nematė ]>er 17 metų.
kitos tautos gyvai pajustų ntėmis, kuriose ji mielai lan ir taip garbingai įvykdė skri
Jaunosios Lietuvos vertybes. kydavosi. Jos širdis kiek nu- dimų per vandenynų. Kilnus
INSURANCE
PERKAM
Vėl grįžęs Čikagon savo skrai siramindavo, • į inatant, kaip pasiryžėliai Darius ir Girėnas
N0TARY
LIETUVIŠ
dymais ir vartaiiojimusi tarp Am. Liet. Aeroklūbo lietuvai šiandien gerbiamai taip, kaip
debesų ėmė stebinti visus; sa tės ir jaunuoliai drąsiai iššo dar nei vienas didvyris nenuKUS BONUS
Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio vo sparnais išraižė plačiosios kdavo su parašiutais, tų ri vo pagerbta?’. Net Amerika PUBLIC
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ
REAL ESTATE
Amerikos padangę skersai ir zikingų žygį aukodami Da jais didžiuojasi ir kitos tau
moksliškas knygas, vardu:
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
išilgai — daug kartų. Visi nu riaus ir Girėno pagarbai! Ki tos gėrisi. Jei Darius taip
KATALIKŲ TIKYBA’
stebę klausinė,jo: kas jis! Tai tos lietuvaitės (Am. Pil. Liet. gražiai patarnavo savo Tėvy Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisinfumn Pamatuotas Biznis
Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti Lietuvos kapitonas lakūnas Mot. Lyga) iškovoja Čikagos nei, o ne kam kitam, tai čia 2608 WEST 47th STREET
Tel. LAPayette 1083
Darius! Ir tik nedaugelis ži gatvę Lituanikos garbei. Šalia via didžiausias motinos nuokėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talu Sudėjime — “Tikiu i Dievų Tėvą”.
nojo, kad šis gabus ir drąsus jos gyvenamo namo liet. taup. pelnac, nes ji įkvėpė Stepui
KATALIKŲ TIKYBA. I tomas — TIKIU Į DIEVĄ.
lakūnas yra A. Degutienės sū skol. b-vė pasivadino Dariaus- meilę lietuvybei, iš jos Stepas
Turi^vs: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
nus. Kada jis. jau didelių nuo Girėno vardu. Užsienių liet. paveldėjo lietuvių kalbą su že
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
pelnų paliko Lietuvoje, jo mo stud. dr-ja Čikagoj padovano maičių tarme, nors jam Ame
Žmocraus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popier°s apINC.
tina buvo visuomenės nežino ja senutei S. Pociaus nulipdy rikoje neteko jokia liet. mo
■ darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.
ma moteriškė, nors jį išaugi tų Dariaus biustų, kuris tar kykla lankyti. Šis didvyris be
3320 S. HALSTED STREET
KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS.
no savo Tėvynei.
tum vėl sugrąžino šeimai jos galo mylėjo ir gerbė savo mi
Yards 5215
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
tiną,
niekad
jai
pikto
žodžio
dėmė Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas
Kai Darius su Girėnu ryžosi sūnų - drąsuolį. Tačiau sūnus
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. i iš Amerikos Lietuvon skriste -didvyris baltame biuste nebu- neištarė, dažnai jų paguosdaDABAR Skolinant ir Perkam
Kristaus viešojoje gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
vo;
nenorėdamas
jos
griaudi
vo
įdvasintas
;
—
neprakalbė

nuskristi, skaudu buvo Šio ka
Pirmus Morgičius.
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
davo į ją, tik ramiomis aki nti, ilgai slėpė nuo jos savo
pitono
motinai
žiūrėti
į
abie

Uždengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
Perkam Lietuviškus Bonus.
jų pasiryžėlių sunkų darbų, mis lydėdavo kiekvienų myli lakūno tarnybų ir prisidėdavo
rais $1.90.
J
prie motinos ir patėvio išlai
KAT 4LIKŲ TIKYBA. III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
vargų, kliūtis ir dar girdėti mos motinos žingsnį...
Ttiivnys: šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir
kai kurių laikraščių ir žmo ši garbingoji motina buvo kymo. Laiškuose vadindavo f
Sūijens. Kalbėjo per pranašus. Malonė, šv. Dvasios donių pajuokų, apkalbų, šmeiž didi patrijotė, pritardavo vi jų brangiausiąja motinėle ii
VMivL Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
tus... Pagaliau išleidžia ir lai siems savo Stepo darbams, su geriausiu pasauly bičiuliu.
tybe ir šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas.
Brangindami Darių, ir mes
mina sūnų ir jo draugų, kurie manymams ir siekimams. Ji
Sakkamentni — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
netrukus sugeba tarp debesų gerai žinojo, kad dideli žygiai nors širdy pagerbkim tų ge
GERKITE AMBROSIAN ALŲ
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė.
riausių
jo
bičiulį
motinų,
ku

Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
viršum vandenyno nematomų neįmanomi be pasiaukojimo ir
Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo poGyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda kelių Tėvynėn susirasti, pirmi be aukų. Ir matė, kad jos sū ri bus gražus pavyzdys vi
ragavimo.
Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN
rais $1.35.
iŠ lietuvių per Atlantu taip naus auka liko tautos aukštai soms lietuvių motinoms, ypač
BEER.
Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
toli nuskrenda ir prie pat Lie įvertinta, branginama. Ji vis ne Lietuvoje gyvenančioms.
rais trys lomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.
tuvos slenksčo liko paslaptin klausinėdavo: “Kada gi bus Davusi Lietuvai didvyrį, ir
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
gojo Mirties Angelo sutriuški Rtatomas paminklas Dariui ir ji pati nors karste ateinančią
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.
CIm nuplauk
nti... Ši tragedija sudaužė ne Girėnai. Tais žodžiais ji są vasarų nuvyks Lietuvon, ku
G©rb. "Draugo" adipfnlHtractJal:
a
tik Lituaniką' ir jos valdyto- moningai rodė, kad jos Stepas riai su savo sūnum taip gra
Siunčiu *................. u* kurluoa atalųnklte man Vyskupo Būčlo knygas
žiai
patarnavo.
P.
Jurgčla
'KATALIKŲ TIKYBA".
jur, bet ir kapitono motinos priklausė ne jai vienai,
bet
Urmu — wholesale parduoda ir pristato į alines kom
I tomą — TIKIU. Kaina
apdaryta |1.3R
II tomą — .leztlS KRISTUS. Kaina vi.50: apdaryta |1.>0
širdį.
Senutė
liko
tartum
sta

panijos dalininkas ir atstovas
visai tautai. Svajojo ir troš
III tomą — SV. DVASIA. Kalną $1.00; apdaryta 11.15.
Kiekvieno
kataliko yra
bo ištikta. TieK metų džiau ko pamatyti tą paminklą, po
•nčlu *2.kad ataluatumAta ha aptalau.
*3.65. kad alaluatumčta audeklo apdarai, vUaa trla vyakupo
1 to (1935 m. vasarą) vykti Lie riedoiniš
remti ir platinti
gėsi savo Stepu ir patrijotišknyga, "KATALIKŲ TIKYBA",
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RĖMĖJOS GRAŽIAI
VEIKIA

KAS NAUJO WEST
PULLMANE

BOK PROTAUJANČIU KATALIKU!

SURYS - DOODY - ANTONISEN

BUKITE VISI LINKSMI!

SOUTH SIDE BOING CO.
L. M. NORKUS
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kais jo darbais, bet po dide

tuvon aplankyti
savo Stepą
stikliniame karste ir Tėvynė-

atalikišką spaudą. Kataliku
a spauda nurodo žmogui is

lio džiaugsmo susilaukė bai- je, netoli sužaloto sūnaus - di- ganymo kelius i amžinastj. z

Tai. Yards

3225 So. Lituanica Avė.
2084 ----------- arba----------- Boulevard 7179

