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Spauda — tai galinga jėga. 9a;
jėgą gerai panaudoję, sukursimą
kultūros židinius, apginsime tikėji°*4> pergalėsime tautos priešas.
Susipratę katalikai remia pinigais
ir raitais katalikiška spaudą.

kat dienraštis. Jis jų reiklios r*
nua ir nuo priešu irina PneSai
skaitlingi darbas nelenyraa
•' Draugas" laufcia iš katalike
paramos, nes juk priešai jo nerems.
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Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL XD
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KARDINOLAS BONZANO
v PASIDAVĖ OPERA-

ANGLEKASIAI STATOSI NAMUS

Lietuvių Kunigu Persekiojimas

CIJAI

ine Dvikova
</

Rumunijos Prem. Bratiano Kovoja

Su

•

••

DVIKOVA UŽ PIRME
NYBĘ

VARGAS RUMUNIJOS
VALDŽIAI

ROMA, lapkr. 19. -r- J o Eminencija kardinolas Bonzano pasidavė operacijai vienoj
vietos privatinėj klinikoj. 0 peraeija pavyko.

VILNIUS, X-27-E. — Spa- tis mokomas viensp'arnis aero
lįų mėn. 5—7 dieną okupuotoj planas. Jo motoras — čeko00
Lietuvoj, buvo suimta ir paso slovakų firmos "Yąlter'*
dinta kalėjiman 14 lietuvių ku H. P. pajėgumo. Lėktuvas iš
nigų : Bieliauskas, Bobinas, Či viso kainuos apie 20>000 litų,
i SKRIDIMAS NUTRAUK
Naujasai lėktuvas bus dvi
biras, DvAranauskas, Jakova
TAS
ms, Karvelis, Kraujalis, Kriš- gubai lengvesnis už dabar var
topanis, Mikaila, Raštutis, Ru- tojamus pas mus mokomuosius
IX)NDONAS, lapkr. 19. —
kas, Šimeliunas, Tašknnas ir tek'tuvus. J o svoris — 360 klgr.
! Ana dieną du britu lakūnu
Vencius. Ligi feiol iš kalėjimo •Greitumas — 140 kilomtr. į va
l e i d o s i skristi In<ii
paleisti tik t r y s : Bieliauskas, landą. Patyrimai rodo, kad mo
Kraujalis ir Taškunas. Nepri- komam lėktuvui didesnis grei
tojinio ir pragaišo. Pasirodė
klausomon Lietuvon ištremti tis yra kenksmingas.
jiedu nusileido Lenkijoj. Ae•
Russelton, Pa., šimtai anglekaskų streikuoja, kuomet ka- keturi: Dvaranauskas, KarveSu naujuoju lėktuvu bus ga; roplanas sudaužytas.
syklų savininkai atsisako pripažinti uniją. Anglekasių did- ]j S ) Raštutis ir Vencius. Sep-,lima padaryti visas aukštojo
DAR VIENAS GENEROžiuma su savo šeimynomis gyveno kasyklų savininkų n a - tyni kunigai — Bobinas, Čibi- pilotažo figūras, kurių del silLAS NUŽUDYTAS
muose. Streiko laiku jie) išvaryti iš tų namų. Tad nelaimin- r a s > Jakovanis, Krifctopanis,' p n o s konstrukcijos
negalėjo
l
gi anglekasiai, štai, kaip matoma, patys statosi namus, lai- Mikaila, Rūkas ir Šimeliunas daryti iki liol pas mus varroMEXKX) CITY, lapkr. 19.- kinas pastoges, kad žiemą nesušalti.
'tebesėdi kalėjime. J i e patrau- jami mokomieji lėktuvai. Le-*=
— Iš Monterey praneša, kad
' kti teismo atsakomybėn, pritai- ktuvas galės pakelti benzino
tenai sušaudytas gen. Oscar
r ^ H T C A C T O T F ' k a n t b a u d ž i a m ° 3 ° statuto 129 20 valandų oro kelionei.
V J V >
Aguilar, kurs buk buvęs nuJ
ir net 111 str., kurie' numato
Kap. Gustaitis su juo yra
žudyto generolo Uomez pusėj.
bausmę ligi 8 metų kalėjimo, numatęs atlikti ilgesnes kelioLewis išteisintas
Kadangi jokios kaltinamosios nes k. t. perskristi Latviją, K1
NETIKRŲ PINIGŲ
I Harry L*wis, kurs buvo ^medžiagos lenkų vyriausybė stiją, Suomiją, Švediją ir kiDIRBTUV4
ST. PAUL,,Minn., lapkr. kaltinamas vieno geležinkelių Į p r i e § suimtuosius kunigus ne-'tas valstybes.
19, __ Valstybės žemės ūkio -pirklio nužudyme, kuomet ta-j turi, tai tikimasi, kad proku-.' Kap. Gustaitis prieš išvykBERLYNAS, lapkr. 19.
komisionierius! apskaičiuoja, Į s a i atsisakė ineiti i organiza- j r a t u r a bus priversta bylą prieš 'siant Paryžiun baigti aukštuovi r 1
Vokiečių policija Frankfort
*nthi iį mmetu
įsius aviacijos mokslus, nori
• kad Minnesotbj
e t u ss nrop r o - ; Mi
^ kriminaliam
Kriminaliam teisme
teisme pH-;
p n - i UO s numarinti.
siekllidu
t e i
paisai išmėginti savo lėktuvą.
on-Main mieste susekė netik- f ^ j a ^
^ u įteisintas.
2 00 milijonų dol. j
v •
rų pinigų dirbtuve. Galybes w r t - s p i e n o L o d ė t e
Aštuoni Kųdininkai liudijo,
•
"L-vti."
LIETUVIŲ KUNIGŲ
Rusijos bolševikų banknočių
kacf Lėwrs tikrai nužudęs žmo
tEISMAS
konfiskuota
g l J > Nežiūrint to, jis paliuoIŠVAŽIAVO Į AMERIKĄ
OTTA WA, Ont., Canada, j
—

MOROKOS SULTANU PROKLAMUOTAS 17 METŲ VAIKINAS j

Kinijoj Vargas, Badas

Vilniuje

i

J« " • « *

PA RYŽIl S, lapkr. 19. —
BUKAREŠTAS, lapkr. 19.
Nuo to laiko, kaip Britanija — Rumunijos premiero Bratinutraukė diplomatinius santy ano valdžia susilaukė sau
kilis su MaSkva del bolševikų naujo vargo ir krizio. Ar ji
vedamos kenksmingos Britų galės laimingai iš krizio išeiti,
interesams propagandos, tar- niekam nežinoma,
pe Britanijos ir raudonosios
Kuomet valdžia pralaimėjo
Rusijos valdžios pakilo diplo- bylą su buvusiu ministeriu
matine dvikova.
Manoilesru, kuri būtinai norėTa dvikova vedama ypač jo nubausti, opozicija
dar
už pirmenybę Azijoje ir Pa-'daugiau pakilo prieš premiebaltėje, kadangi Central i ne j i rą Bratiano.
Karo]x>j bolševikai neturi j - j Kol-kas premieras stipriai
takos.
I laikosi. Jis uždraudė valstieBe diplomatinės kovos Mas- ėių partijai turėti suvažiaviVILNIUS, X-27-E. — šio
,
lapkr. 19. — Valdžia a p s k a i - ' i ! l l o t a s '
kvos valdžia siunčia savo ap- mą. Bet jei valstiečiai nepaSAUSIEJI TURAS DIDE
•r—
Į Ameriką (Chicagoj) išva
mis dienomis Vilniaus apelia
čiuoja, kad šįmet
Kanadoj
mokamus agentus agitatorius klausys ir armija palinks j oLIŪS FONDUS
Teroristas pašautas
cijos teismas nagrinėjo jau tre žiavo Lietuvos universiteto
bus
pagaminta
2,420,000
tonų
pozieijos
pusę,
Bratiano
val
Į Indiją ir į kitas Britanijos
Policija pavojingai pašovė čią kartą
Vydiškių klebono'stud. korporacijos ^ F r a t e r n i laikraštinės poperos.
posesijas. Tie kursto ten gy džia susilauks teismo dienos.
PHILADKI>PHIA, Pa., lap
vieuos unijos finaa^inį sekre kunigo Vinco Bobino bylą, ku- t a s Juvenum M narys — bur-.
ventojus į sukilimus tikslu
kričio 19. — Anti-Saloon ly
AKRON, O., lapkr. 19. — torių J . P. MeLaughlin, l c u r s | r i - m b u v o s ^ , ^ u į t ' a r i a _ šas Romualdas Juchnevičius.
VAIKINAS
MOROKOS
nusikratyti Britų jungą ir už
11
gos viršininkai turėjo čia su
vienų namų tamsiam karido- mąjį atsišaukimų rašymą. A-;,
Rytas."
Guminių
daiktų
pramonėje
SULTANU
sidėti ant savęs kitą — so
siėjimą ir nutarė per sekan
riuj laukė tikslu užpulti vie pygardos teisme prieš porą
numatoma daugiau darbo. Fivietini jungą.
N E S T A T Y S ATSKIRIOS
čius penkerius metus prohibiną neunistą darbininką.
metų
kun.
V.
Bobinas
buvo
nurestpne
kdmpanija
gavus
For
FEZ. Moroko, lapkr. 1 9 . Ilgiausiais metais t a r p RuMOKYKLOS
cijos išlaikymui išleisti S mi
Pašautast teroristą* pris'-f teist a S 1 ir puse metų tvirto>ijos~ir Britanijos sekė riva- Mirusio Morokos sultano Mu lijonus dolerių, ty. kas metai do užsakymą padirbdinti vieT i c Ti/-wr5i/-» a - r v m i i S *
_1
_
6 A R Y
lai
Jussef
sunūs
Si
Mulai
Halizacija Kinijoj ir artimuose
n , .nilijona auto m o»,i,ia m S ga f S S m S Z
t Š l *
S
t ^
^ £ S
' Ind- ^
»•
'
po vieną milijoną dolerių.
K
m
<
>
S
a
k
U
F
S
minių lankų.
Rytuose už pirmenybę. Ta ri- mada, 17 metų vaikinas, pro
'*atsisakė
****** prigulėti
° unijai.
'
U a s t e i ^ instancijas ir p a . i e - ' ^ ^
^ . ų
ne(Irau.
Jie mato, kad 18-ąjam prie
valizacija ir toliaus tęsiama. klamuotas sultanu.
( k ė ankšemusiajį Lenkijos Tei- ^ng0
ni3sistatymo p r i e § ne-E
dui yra jau sunkus gyvavi
Tas įvykis paskelbtas vi
DKTROIT, Mieli., lapkr. 19. .srnę, k n r i . j , peržiūrėjęs su- ^
Tik šiandie ji toli aštresnės
mokinius Emerson
hrgh
Apsišutino, mirė
mas, tad priašinasi, kad, politi
gr Ž,
ViMmS
a eliaciJ0S
— Detroit Employer's Assoformos. Nes bolševikų valdžiai suose magometonų minaretuo
Restorane
816
W
14
*t
'
*
"
°
P
nntarta .negrąnes partijos prohibicijos klau
rteMorane, BIO,W. J-t BT., tei«mni ir inakė H»r lrnrtn
ner mokykloj. buvo
.
i ,.
1 M S m 1T ! s a R e d a r k a r t
per
ciation praneša, kad čia vis
diplomatinis taktas ir manda- se.
„;i««L.
i „,^,. „„ ;„i,„. i
* k a r t i įras mokiniams pastatyti atski^
savim
simą padėtų į savo platfor? ko 3 metų. v ai it k i o k a s ' ^ ^
Dabar ^ k a i i n į
Kaip
miręs,
taip
naujas
sul
i
daugiau darbininkų
gauna beMsukinėcianu,, virtuvėj ant • j
™ok?ki*gumas nėra žinomi. a p e i a c i ; j o s t e i s m a s n a g r i n ė j o ** * * *
mas.
'darbo.
Kuri pusė laimės? Tai klau | tanas neturės jokios rolės MoPraneša, kad šis projektas
savęs išliejo, katiliuką vos byla ir patvirtino apygardos
Sen. Borai i yra pareiškęs,
. i Neeg r raa il vv aa li Kk aa li g aa ll 1i
aa H
t aDe et taa m
m aa ss ; N
simas. Tas prigulės nuo bol rokos valdyme. Jis pasiliks
sukeltos nuo ugnies sriubos./ . ' . *
*riynA{mo
v,,„ i
S
g
t_:Zi
kad 18-ąjam priedui likimas
Francijos
įtakoje.
ševikų ištvermes. Britanija
BUTTE, Mont., lapkr. 19.^
^
^
^
„ į - m ^
-J ™ *
.mokintis su baltaisiais vaikais
yra vienas iš dviejų: arba jį
"Vincas
Bobinas
nuteistas
1
ir
Anaconda Copper € o . pa
turi daug ištvermės; ji apsi
kartu.
vas.
pildyti arba atšaukti.
puse
metų
tvirtovės.
Be
to,
BAISENYBĖS K I N I J O J
siruošė gilinti savo vario ir j
ginkluoja laiku. Bolševikams
Su ta senatoriaus nuomone
teismas pareikalavo griežto a- LAUKIA SŪNAUS GRYŽzinko kasyklas. Trys dideli e- T r y s p a r a i l k į n i 1 1 k a į nubausti
to trųksta. Nes jų valdžia kai
sausieji nesutinka.
rešto ir kun. V. Bobinas iš tei
PEKINAS, lapkr. 19.
TANT
lektriniai keltuvai įtaisyti, ku
ant gaidžio kojos atremta.
Federalis teisėjas Cliffe nu- smo nebuvo paleistas, bet nu
/
siau
riais
bus
galima
siekti
5,000
b a u d $ k a i e j i m u tris profesioBet bolševikai nenori pasi Shantungo provincijoj
CALLES'O VALDŽIA
vestas atgal Luldškio kalėji BANGOR, Wis., lapkr. 19.
čia
badas,
kurs
liečia
milijo
pedų
gilumą.
naliųs
parankininkus
už
teisduoti.
SAUGOJAMA
man.
r
nus žmonių.
— M r s / J u l i a Coons, 103 me' *
mo paniekinimą.
Tsinan mieste yra virš 20,Kun. V. Bobinas kartu su tų, vis laukia savo sūnaus
LONDONE AREŠTUOTI
Mich, lapkr. 19. j j ) u parankininku nubausta
NEW ORLEANS, La., lap. ; - DETROIT,
Mlchl an
000 kiniečių pabėgėlių
iš 19 - Meksikos d i k t a t o r i u s ! "
S
valstybes farme- p o m (Vienų kalėjimo ir po g i t a i s lietuviais kunigais buvo George pargryztant. George
ŠNIPAI
Shantungo provincijos. Jie
riai ir toliaus laiko savo bul- r>QQ f j o l pabaudos. Trečias ga suimtas per paskutinį pogro- pirm 52 metų išvyko į So.
Calles gali but ramus.
ves tikslu g a u t i , aukštesnes v o t i k m
gatvėse elgetauja.
Neturi
imą ir jau nuo feio mėri. 5 d.'Bakota aukso ieškotų ir ne
doL
pabauda
LONDONAS, lapkr. 19.
Valdžios agentai vietos uos
kainas. Teėiaus vietomis bul-!
«
Seotland Yanl detektivai a- maisto, drabužių ir pastogės,
sėdi Lukiškių kalėjime.
gryžo
te konfiskavo nemažai ginklų
vių derlius žemas. \
reštavo vieną' vokietį ir vie
8 vaikai vos išgelbėti
ir amunicijos, kas buvo skiria
IMPERATORIUS
GRYŽO
Trijų aukštų namuose, 2725j KAP. GUSTAITIS STATO KANTON] KARO PAD36T
ną airi-amerikoną, kaipo šni
ma Meksikos revoliucionie
NAMO
FORT WORTH, :Tex., ^ a p - ) C r y s t a l £. k i l o g a i s r a s I r į
pu.
NAUJĄ LĖKTUVĄ
LONDONAS, lapkr. 18riams. Keletas asmenų areš
krieio
19.
—
Žibalo
versmii]
treeiojo
aukšto
vos
išgelbėta
Tas areštavimas sukėlė di
/
.
Kinijos mieste Kantone pas—
TOKYO, lapkr. 19. — Ja- tuota.
A
laukuose
žibalo
produkcija
g
^
vaikai,
um
delę sensaciją. Areštuotų pa : ponijos imp^ r atorius Hirohito
Su juo lakūnas skris į Pabal- k e I M a k a r o
d4tig>
šią
savaitę
kiek
sumažėjusi.
'
•
.
.
.
;•
^
S
!
vardės nepaduotos.
tę ir Skandinaviją
gryžo iš karo laivyno įvyku- KETURI MIESTO TARYBOS
Į
dieną,
irnant
aplamai,
pa
:
NARIAI APKALTINTI
4 PIKTADARIAI NUOA
PINIGŲ KURSAS
siu manebrų.
. .
gaminama
apie
,440,800
bačAviacijos
kapitonas
Gustai-'
NORĖTA NUŽUDYTI
LABINTI
INDIANAPOLIS,
Ind.,
lapkūčių
žaliojo
žibalo,
'tis, sportinio lėktuvo i ' Ambo'', Lietuvos 100 litų
PREZIDENTĄ
$10.00
96 ŽMONĖS TURĖJO ŽŲTI
knėio
19.
—
Grand
jury
apTRENTON,
N.
J.,
lapkr.
19.'
tėvas,
šiemet
stato
naujo
tipo
v
Britanijos 1 st. svarui 4.85
kaltino
keturis
šio
miesto
taDETROIT,
Mieli.,
lapkr.
19.
19.
—
Vietos
kalėjimo
elektros
lėktuvą.
Lėktuvas
baigiamas
BERLYNAS, lapkr. 19. —
LONDONAS, lapkr
Francijos 100 frankų 3.01
Varsavos praneša, ten su-1 Pietuose nuo Bombay surastos rybos narius, kurie priešinosi
Paige Detroit Co. dirbdi- kėdėje nugalabinti keturi pik- 'dirbti mūsų aviacijos dirbtu- Italijos 100 lirų
5.47
traukti
tieson
pažalintą
mies*na
1,000
tjedų
lioduoti
platfortadariai,
kurie
1926
metais
Vėse.
<ektas sąmokslas nužudyti j audros sulamdyto Indijos gar
Šveicarijos 100 frankų 19.25
Kap. Gustaičio naujos konLenkijos prezidentą. Keletas j laivio Jayanti dalys. Garlai- to majorą. Jie kaltinami ky- u>a, kuri atsieisianti 100,000 plėšimo tikslais nužudė vie^
Vokietijos 100 markių 23.7<T
dol.
vy buvę 96 žmonės pragaišę, šių ėmime.
strukcijos lėktuvas yra dvivieBelgijos 100 belgų
13.90
ną žmogų.
įtariamų suimta.

Ir Darbas
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kai. Tas kelias yra nušviestas
Visa tauta šiandienę daro milžiniškas pastangas, kajd į mokyklos su v2 mokytojais,
nuo New York'o iki Salt Lake
šviesesnį rytojų sau kelią prasiskintų, kur josios galios galėt Mokykloą rajono
spindulys
City. Kuomet šviesa bus įves
sėkmingai tarpti. J i ištiesusi rankas, įsmeigusi savo gilius apimąs 3 kini. Viena mo'kykla
ta nuo Salt Lake City iki
f f « « ^ kasdien. Išskyros scJtmadlenlua.
žvilgsnius į tuos, kurie turėtų (ludti pavyzdžio, kurie jai tik skiriama kas 500 gyventojų.
• R J B N U M E R A T 0 8 KAINA: MeUuna — $«.00, Pus«i Metų — *»•»•.
San Francisco, orlaiviai galės
fftm* M*a««i*B* — $2.00, Vienam Mėnesiui —- . 7 5 c Europoje — Me- rąją krypti, parodyti galėtų. Mūsų tauta dabar, įžengusi į j Kiek mokyklų ir mokytojų*.
Komercialė
orlaivininkystė
$7.00, Pusei Metų — $4.00, Kopija .03c.
*Bendradr^nuT*ff k^rap^nde^ti^ ristų negrąžina, jei neprašoma j nepriklausomą gyvenimą, yra it naujagimy s kūdikis, kuris,
Viso pradžios mokyklų Lie- Aviniai išsivvstė ner pereitus lėkti naktį ir kelionės bus
Dadarytl ir n e prisiunčiama t a m tikslui pašto ženklų.
..
.
•
i. v. •
A* •
• J. ii
- v i * ' .
.
.
* i v
i
i
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. kasdien.
] kupinas įvairiausių troškimų, tiesia į toli rankas ir saukia, tuvoj sausio 1 d. & m. buvo dvylika mėnesiu. Pradžioje trumpesnės. Bet net ir dabar
Skalbimų
pareikalavus.
Skalbimu kainos prisiunčiamos
Drisiunčiamos Dareikalavua
,__ , . • .
_•_ • '
i»__lx» -n J _
•
«v. • •
^n^*
,
,, «..-w~
, . ,! • ! .
ji kad
neįstengia
jų realizuoti.
J i dar negaliT visame
aiškiai
sn- I 2301
d.-. Jų
tarpe
1997
lietuvių
1926 m. buvo sekantieji oro i laiškas pasiųstas iš New Yorsiorientuoti. J i blaškosi, ieško kelių — jį veržiasi pirmyn,' mokyklos, 135 žydų, 91 lenkų, keliai - TranskontineiitirnsĮ** v a k a r e * " Francisco paLITHUANIAK DAILY " D R A U G A S "
kad įgyvendintų savo garbingą uždavinį. I r ji blaškysis, ne 22 vokiečių, 10 latvių, 16 ru kelias iš New York'o į San siekia antra dieną.
Published Daily, Except S u n d a j .
BUBSCRIPTIONS. One Year — $6.00, Six Montbs — $3.60, T n r e e nurims tol, kol tikrąjį kelią atatiks.
sų, 1 gudų, 29 mišrios.
Orlaiviai ne vien tik nešioFrancisco, Chicago — New
Montns — $2.00, Oue Montk — . 7 5 a E u r o p e — One T e a r — $7.00,
H s Months — $4.00, Copy — .03c.
Ar galima tokiais momentais šaltai pakračius rankas
Pradžios mokyklų mokytojų York vakarinis kelia* i r dvi ja paštą. Moderniški orlai
Advertisin* in "DRAUGAS" brings best r e s u l t a
Advertisinff r a t e s on appUcatkm
ramiai kampelyje sėdėti! A r galima tokiais momentais pa- išviso 3255. Iš jų 2738 lietu- mažos svetimos kontraktuotos viai gali nešti nuo 8 iki 10
" D R A U G A S ' 2334 So> Oakley Avenue, Chicago, Illinois.
krikusiais būti? Ne! Tie, kurie junta mūsų tautos didingą j viki, 297 žydai, V26 lenkai,' linijos. Bet tas tuoj persi- pasažierių. Europoje vartoja
uždavinį, tie, kurie mato jos nūdieninį tragingą stovį, priva- 36 vokiečiai, 13 latvių, 22 ru- mainė. Pašto Departamentas mi didesni orlaiviai. Nuo lie
1 0 visi it vienas į vieningą darbą stoti ir vesti tautą jos tik-]sai, 1 gudas ir 38 kitokie.
paskyrė naujus kelius ir trum pos 1 d. Komercijos Departa
mentas davė leidimą šešiems
rais keliais. J u k tautos likimas yra ne keno kito, bet mųs pa-u Pradžios mokyklas steigia p u laiku suorganizuota naujos
orlaiviams šioje šalyje nešioti
i u
»*, Čių rankose. Tad mes, o ne kas kitas už savo tautos ateitį ir ir laiko Švietimo ministerija, I kompanijos po visą šalį. '
Šiandien oro keliai sudaro pasažierus už vidutinę kainą.
organizacijos
Lietuvių tauta yra neskaitlinga. I r priešų jinai daug tu- ] atsakomingi.
,
'savivaldybes,
ri. J o s ateitis daugiausia priklauso nuo to, kokia tautoje bus;
y r a kraštų, kurie vieningo darbo reikalą yra jau g e r a i ' i r atskiri piliečiai. Švietimo net 7,628 mylias. Kelionėms Departamentas turį išlavintus
vienybe. Kai eina gandai iš senosios mušą Tėvynės apie pas- s u p r a t e ir savo darbo vaisiais šiandieną- gali pasidžiaugti, 'ministerijos laikomų buvo 166, vartojama net 150 orlaivių ir inspektorius, kurie atvdžiai
tangas suvienyti tautiškai ir valstybiškai nusiteikusias g m - j Kaipo ryškų pavyzdį galima paimti, kad ir mūsų kaimynę j savivaldybių 2023, organiza- tie orlaiviai aplekia 16,690; išegzaminuoja orlaivius ir lapes, tas begalo džiugina. Dėlto perspausdiname iš " R y t o " p . . valstybę — Vokietiją. Pažvelkit į ją, kaip gražus, sutartie cijų 112.
mylių kasdien. Prieš pabaigą kunus, kad apsaugojus pasa
Juozo Svaistros gražų tuo klausimu straipsnį, kurį ir mums n a į 5 g * katalikų darbas ir kokią didelę įtaką jie daro visam
1927 metų kasdieninės kelio žierus ir juos pačius nuo.ne
išeiviams reikia perskaityti, į jį įsigilinti, gal tuomet ir m e S j S a v o valstybės gyvenimui. O mes lietuviai katalikai kaipgi
nės tieks 21,536, niylias ir oro laimės.
labiau vertinsime vienybės svarbą. J u k ir mes esame g a n a j s a v o atgimstančioj tėvynėj dirbami Pakrikę, išsiskaidę dir-į
Visi orlaiviai turi laikytis
jkeliai inims apie 9,435 my
žymi lietuvių tautos dalis, turime nemaža tautinių ir visuo- "bam i r del to mųs darbas menkai vaisingas. O laikas bėga,
lias. Suvirs 24 milionai žmo komunikacijos taisyklių, kaip
meninių darbų ir taip-gi nešame nemažą atsakomybę prieš • gyvenimas' vietoj nestovi, kiekviena gerai neišnaudota vanių 82 miestuose galės nau- ir automobiliai miestuose. Or
visą tautą ir prieš Dievą.
Į landa m u m s kerta skaudų smūgį.
laivis turi turėti numerą. Jei
Katalikų Tiesos Draugijų d o t i s n a ^ J u susisiekimu.
"Vienybe galybė — sako lietuvių patarlė. K u r nėra vie-,
Tat laikas visiems rimtai pažvelgti į tautos reikalus Ir yra kuone visose šalyse. Jos
visų
J . A. Valstybių Komercijos gu lakūnas nesilaiko
nybės, ten ir rimto, vaisingo darbo nėra. Ten viešpatauja pa- j stojus išvien politikos, ekonomijos ir kultūros sričių katali- visos sudaro Tarptautinę Ka
Departamentas
pažymi oro taisyklių, jam atimama leidikrikimas ir chaosas, ten aklų galimybių aklas žaidimas. Bei- j kams darbuotojams vesti tautą teisėtumo, padorumo ir ben- talikų Tiesos Draugiją. Pasta
kelius stipriomis elektros švie m a s * '
/
kėtų būti be jokių nusistatymų, neturėti jokių aiškių gyvo- drai katalikybes nustatytų dėsnių keliais''.
roji savo ofisus išlaiko mies somis, kad lakūnai naktį neNe kiekviena vieta J. A.
ninio tikslų, kad tokią padėtį pakęsti.
te Brooklyn, N. Y.
paklistų, taipgi prižiūri ir nu Valstybėse gali turėti apsisto.
Lietuva yra lietuviškas ir katalikiškas kraštas. Nuo žilų j
Anądien Tarptautinės Ka- sileidimo vietas. Dieną tie nu- jimo vietą, bet juk ir gelžkesenų laikų lietuvis skina sau kelią į šviesaus gyvenimo ryto-!
talikų Tiesos Draugija pas- jįleidimo laukai paženklinti liai negali privažiuoti prie
jų. Lietuvių tautoje gludi brangus dvasios turtai, kurie jau
kelbė metinį raportą, kuriame dideliais ratais, kad. lakūnai kaikurių vietų..
nekartą ištryško pasauliui didžiais genijais ir nuskaidrino
išdėti visi jos nuveiktieji šviesoj ir-gi galėtų lengvai
Radio telefonas užima labai
ti su žmonėmis, su šalies pra
savo tautos dar niūrią padangę.. Jie nekartą dar turi pasi-.
Mirė Lietuvos pnetelis.
praeitais metais darbai.,
|nusileisti. Naktį aplink visus svarbią vietą orlaivininkystėj,
eitimi
ir
tuometine,
mums
reikšti ir švystelti ugningais meteorais. Mes turėjome Vytau- j Eltos pranešimu,
spalių
nes tuo būdu galima nuo or
D
™ W laukus elektros šviesos parodo
tų, Kosciuškų, Mickevičių, Čiurlioniu, mes perskrodėme sun- m5& pabaigoj
Kopenhagoj tiek m i z e r n a r " į n t i k o s " b u ^ Is v a*r b l 5a u s l^0 1* į ?
laivių susinešti su žeme ir ga
le"
(Jale
sako"
J
e
i
šį
daJ
užduotis
saugoti
lakūnams
kur
gali
nusileisti,
|
kiuosius priespaudų laikus, mes taipgi turim drąsiai žengti mirė danų rašytojas Aaage
nų veikėją " r a u g o " atžvil- i K a t a l i k l * B a ž nyčios mokslo tie Miestuose kur orlaiviai susto- lima lakūnams pranešti jiems
ir busimųjų amžių prasmingą kelią. Lietuvių tauta yra n^ Meyer Benedietsenas, 61 nie,sas nuo
,i4
i
f
i'
iškraipymo ir tas tie-;™ v r a dideli laukai ravadin- reikalingas informacijas.
tam, kad merdėtų, bet kad sukurtų naujų; vertybių, kurios į- tų amžiaus. Tai buvo vienass giu tektų palyginti su kuriuo
.V1 A. Y'
. . Y. H a ^ r a a i a e u kuisai pavaain
Interesinga atsiminti, kad
pįniu. mus į bendrąjį didžios kūrybos grandį ir įprasmintų didžiausių Lietuvos prietelių,
. ,
• .. . ;sas aiškinti laiškais, brosiu- ti " a i m o r t s " Jip nakti huną
kuomet laivai pirmą sykį įves
u
air Driti
u, tai senesnes
jam, be abejojimo,
tek
,, . . ,
kartos veikėP
• J i e n a K H ounu
mųs sunkų, bet garbingą kelią.
I kuris yra parakęs apie, mūsų jmūsų
v ,v.
k 8 nietal
tų
"
A
u
š
r
i
n
i
n
k
o
"
vardas,
I
***.**&.
*
i tIaapšviesti.
t y t a visokių
reikmenų. pris- ti, visi tikėjo kad buvo labai
Iromis
ir
gyvu
zodziu.
Čia lakūnams
Lietuvių tauta yra Katalikų tauta. J i nenori, it kurmis tautą didelę fcfcygą *'Atsiatspauzdina šimtus tukstanpavojingas persikėlimo būdas*
Oro keliai gali būti labai
požemiuose, knistis ir požemių tamsybėmis gyventi Lietuvių bundanti t a u t a " . Dabar ši lionoris causae, Aukščiausia, etą įvairios rųšies brošiūrų ir
Per pirmus trisdešimts metų
ką
mes
galėtume
jam
suteik-1
ilgi.
Transkontinentinis
ke
tauta iškėlė galvą į aukštybes, kur Kristaus amžinoji tiesa. knyga yra tikrai bibliografe
tas, kur galima, pigiai parduo
suvirs 50 ekspliozijų atsitiko
ti".
lias
yra
2,665
mylių
ilgio
su
masina ir į ten ji nukreipė savo tautos gyvenimo vairą. Nors nė retenybė.
t
da arba veltui žmonėms iš
ir daug žmonių užmušta arba
apie
17
miestų
apsistojimo
didžios audros jos gyvenimą siūbuoja, nors juodos pragarmės J Velionis daug pasaulio kra- Pradžios mokslo stovis Lietu dalija.
sužeista. Bet kuomet valdžia
vietomis/Tarpais yra kiti lau
nekartą ją į save vilingai traukia, bet ji vis eina ten, kurjštų yra apvažiavęs, vienok
voj.
Praėjusiais metais, kaip paįvedė peržiurėjįmą inžinų ir
šviečia pergalės garbingas kryžius. Lietuvių tauta — tai yra j lankymasis Lietuvoje jam gi" Lietuva" rašo, kad pra- j žymima raporte, Draugija atkatilų, padėtis pagerėjo. Taip
Kristaus karžygių tauta. J i drąsiai žengs kilniaisiais J o ke- liausio įspūdžio padarė. Jis džios mokslo departamento spauzdino 215,000 naujų bro-' Tuo būdu daugelis nekatabus ir su orlaivininkystė.
liais ir pateisins Praamžiaus akivaizdoje savo sunkų šioj aša- iki savo mirties mūsų tautos žiniomis, šiais metais įsteigta šiurų ir išdalino 54.,141. Iš to likų patraukiama
Katalikų
Pereitą sezoną keli orlai
rų pakalnėj kelią.
prietelių patapo. Jurgis Savic 196 naujos mokyklos ir 76 skaičiaus 75,918 brošiūrų iš- Bažnyčion, daugelis atšalusių viai leido įvairius chemiškus
Šie du dėsniai, tautiškumas ir katalikiškumas, munvs duo- kas, buvęs Lietuvos atstovu naujus mokyklų komplektu*.'dalinta veltui.
įtikėjime sustiprinama ir ne vaistus vatos laukuose, kad
xi_:„:
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da ryškiai suprasti mūsų tautos garbingą uždavinį. Tai sako, i Danijoj, tarp ko kito, apie Tai esąs tolimesnis mokyklų
Tais pačiais praėjusiais me- t mažai išklydusių
tikėjimui išnaikinus "boll-weavil". Nuo
kad mes nesame chaotiškas beprasmis mišinys, aklų jėgų žai Ber.edickseną rašo: "Tenka tinklo
privalomo
pradžios tais iš ofisų išsiųsta 468 per-' grąžinama.
to paaiškėjo, kad jeigu tik or- r
dimas. I r mums gaila tą tautos jėgų, kurios nenori tai su įsivaizduoti sau žmogų, ly- mokslui vykinimas. Reiškia,' sonaliai laiškai.
' Katalikų Tiesos Draugijai laivius tam darbui vartotu
prasti ir deda pastangų, kad lietuvių tauta paliktų besirau-1 giai prieš 30 metų atvykusį'iš Lietuva išleRgva eina prie I Draugija užsiima tarp žmo priguli vyskupai, daug kuni- me, tai vatos augintojai su
. siančių tamsybėse kurmių tauta.
j taip kultūringos Danijos į priverstino mokymo, kaip A-|nių visų katalikiškų laikraš-,'gų, dar daugiau pasaulinių taupytų net 135 milionus do
Bet, kad patiems sėkmingai žengti ir visą tautą vesti jos j mūsų skurdįąją tuomet Lie- merikoj. Visas Lietuvos p l o - ^ i ų platinimu. Šimtus tuks- žmonių. Savo mažomis į me lerių kasmet. I r tyrinėjimai
garbingais keliais, reikalinga didelio sutarimo, vienybės. Be I tuvą... J i s atvyko tuomet į tas esąs suskirstytas rajonais tančių katalikiškų laikraščių tus duoklėmis jie padaro di- parodo, kad butų galima pa
vienybės darbas neįmanomas. O dirbti reikia, ir labai daug, j mus keliems mėnesiams apsi-jir kiekviename rajone numa- praeitais metais ji išsiuntė dėlės sumas Bažnyčios gero čiu būdu apsaugoti x kitus me
x
intensyviai reikia dirbti.
j-gyventi, apsikasti, susipažin-1 tomą įsteigti 4 metų pradžios ' veltui žmonėms.
džius ir augalus. Kanadoj ir
vei.
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L. Šilelis.
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(Tąsa)
BIRUTĖ. x— Čia graži vieta žaidi
mui, pažaiskim.
VYRAI. — Gerai, pažaiskim. (Žai
džia bilę kokį lietuvišką žaislą su dai
nomis).
VIENAS IŠ VYRŲ. — Na, gana, bus
laikas eiti, nes mūsų laukia kita kuopa
prie ežero. Kas norės ten išsimaudyti ga
lės. (Jaunimas išeina. Lieka Angelė ir
Birutė).
Scena VII.
BIRUTĖ. — Angelytė, kodėl tu nei
ni su mumis?
ANGELE. — Nenoriu, per toli, be to
esu pavargus.
BIRUTĖ. — Na, na, jau tu nesiteisink man^eiva ir gana!
ANGELĖ. — Neisiu.
BIRUTĖ. — Gerai, gerai, neik, kad
nori. Aš čia prisiųsiu vyrus, nešte tave
atneš. (Išeina)
j
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Scena VIII (Angele viena).
ANGELĖ. (Dainuoja).
O, ar žinai, berneli,
Baltasis dobilėli,
Kad ilgu man, graudu...
Skaudu... skaudu...
Sunki manoj' dalelė!
Štai rieda ašarėlė...
Berneli, aš verkiu
Verkiu, verkiu...
(Už scenos girdisi Petro daina. An
gelė krūptelėja, nusidžiaugia).
O baltasis angelėli,
,
Nurimki, meldžiu,
Tavo liūdną dainuželę
Ištolo girdžiu.
J a u grįžtu ir ramumėlį
Širdyje jaučiu;
Nebjaučiu jau skausmužėlio
Nė kiek nebkenčiu.
O neverki, mergužėlė,
Žiedeli, brangus!
>j
O kaip džiaugias širdužėlė,
Man švinta dangus! O baltasis angelėli,
Nurimki, meldžiu!
Tavo liūdną dainuželę
Ištolo girdžiu!

»

Scena IX (Angelė ir Petras).
PETRAS. — Angele!
ANGPZiĖ (Susimaišiusi). — Petrai!
(Pasisveikina). Iš kur tu taip netikėtai

delj, nors sykį pažvelgk man į akis, jos
man viską pasakys! (Priėjęs ima jai už
rankų. Angelė nesipriešina, tik galvą že
myn nuleidžia. Petras dainuoja).

ANGELĖ (nedrąsiai). — Ne pirmą
kartą tu man meilę žadi. Atsimenu, toj
pačioj vietoj viską man žadėjai, o neuž
ilgo apleidai manę.
PETRAS. ** Tikėk man, Angelė, tai
O, pažvelgki, mieloji, melsvoms akims, ne iš blogo noro taip atsitiko — blogi
Man 'krutinę gaivink paslaptingų žvilg žmonės mane iš gerojo gyvenimo kelio
sniu!
buvo išvedę ir tik-tik nepaskandino mane
Aš skrydau prie tavęs visuomet mintimis nedorybėse. Buvau pamiršęs viską; Tė
I r jaučiau - be tavęs aš varguose dingsiu! vyne, teVus, bet tavęs, mieloji, niekuomet
nebuvau pamiršęs. Tavo akys visuomet
Ar žiūrėsi ramiai, kaip aš žūsiu visai, lydėjo mane, jos persergėjo, apsaugojo
Kaip nustojus krūtinė skaisčiųjų vilčių, nuo visko, kas dar galėjo mano gyveni- *
Beraudos ir kankinsis... gal žus amžinai?.. me atsitikti. Meldžiu, atleisk man už vis
A r tu juoksies, ar verksi, vis\įen aš ką!
kenčiu!
Meldžiu, tavęs, mergelė,
Ilgiau nebekankink;
Man kentėt bus lengviau, jei turėsiu vilKrutinėję širdelę
tieą,
Raminki, atgaivink!
J e i svajonės taip gražios skaisčios atei
Atminki šią vietelę,
ties... *
Kur vaikščiojom kartu,
Tasai žvilgsnis akių"man kentėti padės;
Atminki vakarėlį,
Jisai kelią į laimę ir džiaugsmą nuties...
Kur džiaugėmės abu?...

atėjai! Nors mano širdis prijautė kaž-ką,
bet nemaniau, kad kuomet nors besutiksiu
tave.
PETRAS (Paėjęs į šalį). — Taip,
manei, kad niekuomet nebesusitiksi ma
nęs, užtai... užtai jau,kitas, mačiau, tau
meilę išpažino, tu jo glėbyje buvai... Aš
nesu tavo meilės vertas, todėl gali būti
atvira pasakyt, kad Joną myli, aš... aš
tik atsisveikint atėjau, nors, mylėjau ta
ve ir... myliu.
ANGELĖ (Supykus). —, Petrai, ką
kalbi, kas sakė, kad aš kitą myliu? Ar
tai toks man užmokestis už tiek kančių,
kurias turėjau kęsti del' tavęs? Jei taip,
j tai sudiev, iki šiol be tavęs išbuvau, iši busiu ir toliau, nors... (paeina toliau ir
I verkia).
|
PETRAS. — Angelė, aš nenorėjau ta
j vęs užgauti, aš tik norėjau sudiev tau
• pasakyt, nes važiuoju Tėvynėn, pas savo ' Man nesunkus darbai, nė vargų sūkurys.; I
ANGEiLĖ. — Kas iš to, kad ir atĮ tėvelius. (Angelė nusisuka nuo. jo. Pet- 'Kuomet meilės žodelį girdžiu nuo tavęs! leisiu — visvien išvaliuoji į tėvynę — į
ras puola prieš ją ant kelių). Angelė, at- Tavo žvilgsnis akių ir nelaimes prarys — Lietuvą ir... ir vėl pamirši mane.
leisk man už viską ir tark nors viena
mvlimmL mun^Rf
vieną žo- Neatstumti,
Neatstumia, meldžiu.
meldžiu, mylimoji,
manęs L.
(Bus daugiau)
i..
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šioj šaly orlaiviai daug prisi-(
Ce to, da programoj daly rus ir paskiau pačios pasi
D A K
dėjo prie miškų gaisrų kovų |
vavo p. N. Skirbantas,^J. Jan trauktų iš užimtos pozicijos''
ir miškų prižiūrėjimo. I r gal
kauskas ir A. Šukys; pastara
Telefonas Boulevard 1919
orlaiviais bus galima grei
Ačiū orkestrai, kuri padarė sis smuiku patiekė gražios
NEU2LEISK KOSULĮ.
Dr. S. A. BRENZA
čiaus nufotografuoti visas } .
'
vakarą smagiu, taip pat ačiū muzikos.
Sulaikyk kosulį pirm negu jis išsi
Ofiso Valandos: 9 Iki II, 1 Iki I
A. Valstybių dalis.
į rimtą. ligą. Severos Cough
nariams: p. Komanui ir p.
Ant galo choras padainavo vystys
diena, lr 6:19 Iki 9:19 vakar*
Balsam, geriausias vaistas per 48 m.,
Radio Stotis SGP.
Prieš aštuoniasdešimts me4008 So. Ashland A ve.
Valevičiui, kurie aukojo už dvi daini ir vyrų choras dvi greitai palengvina kosulį. Malonus
ir saugus vaikams Netoli 4«th Bt
X Kun. Daknys, vietos kandžių ir p-lėms Janušaus Į d aini. Programa baigta Lie
Cklcago, 111.
tii ėmė 60 dienų pervažiuoti
ir suaugusiems.
per Amerikos
kontinentą. klebonas, apleidžia Niagara kaitei bei Rakauskiutei mfc pa tuvos himnu.
Sulaikyk tą kosu
lį šiandie.
Gauk
«
(Jelžkelių išsivystymas suma Falls, N. Y. Per du su pusę taisymą užkandžių.
aptiekose
Severos
Vakaro pelnas paskirtas
Cough Balsam už Re*. Tel. Midvray M I I
žino iki 4 dienų. Bet orlaiviais metų jisai sutvarkė mūsų iš
Valdyba.
25c ar 50c.
8v. Jurgio parapijai.
Dr. R. C. C U P L E R
W. F. Severą Co.
galima tą kelionę atlikti per irusių koloniją. Vyksta į
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Cedar Rapids,
G. P.
dvidešimts valandų F. L. I. S. Schenectady, N. Y.
Oakley Ave. Ir 94-tas Street
Iowa.
Telefonai Canal 1711--9S41
Slogoms
krūtinėj
X Buffalos vyskupas ne
ir galvoj ižnk Se Valandos: likt 4 p. p. Panedėllals
MISIJŲ
AUTORITETAS
KAD NEPAMIRŠUS BLAI norėjęs kun. Daknio paleisti,
lr Ketvergais vakare.
veros Cold TabIŠKELIA
NAUJĄ
lets.
•
VININKŲ SEIMO.
nes sunku surasti tinkama jo M. Sa-gos 16 kp., p-lės Z.
PROJEKTĄ.
darbams pavaduotoja. Vienok, j Rimaites rūpesčiu, paėmė mošeštas Tekstas.
Žinomas misionieriavimo au
4
kad kitur kintis didelį veikalą: ^Gyve
A. K. RUTKAUSKAS M.D.
darbininkas paįunkęs ge- numatydamas,
toritetas
vokietis
Dr.
Sehmid,
kun. Dakniui pasitaiko gė
6
nimo Verpete'', (drama 5-ių
rOUGI BALSAM
rovas nebus turtingas: ir kas j
*^
4442 So. Western A ve.
lin
tvirtina,
kad
viso
pasauaktų).
niekina mažus daiktus,
^snė vieta, ne vien kad leiTel. Lafayette 4149
P-le Z. Rimaitė viena su-l^o atvertimas tikrojon krikš(nuo 9 iki 11 vaL ryto
lengva nuguls. Vvnas ir mo- d ° N i f g a m ^ a p l e i s t i , bet
Valandos (nuo t iki 9 vai. vak.
terys išveda išmintinguosiusj l r p a d § J ° a p i m t l *<*"«***** į ™ko tam veikalui pačius ge- čionybėn yra galimas. Jo nuo
Tel. Canal 6222
monė,
reikia
imtis
naujo
pro
DR. O. I. B L O M S
prieštarauti ir įveda į bar hetuvių parapiją, gražiai re- riausius lošėjus, kiek Lawrenkomenduodamas Albany vys ce katalikų tarpe randasi. jekto. Minių atvertimas ne
D E N T I S T A S
nius jausminguosius: kas su
PILNAS EGZAMINAS
kupui.
2201 West 22nd Street
Nelengva tai buvo padaryti. paskubins viso pasaulio atver
sijungia su paleistuviais, bus
(Kampas Leavitt St.)
15.00 TIKTAI 55.00
X Geresnio
pavaduotojo
Del pastatymo šio veikalo timo. -Visas darbas turi bui
niekšas: supuvimas ir kirmi
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto.
Afi TURIU 46 METUS FATYRIMO
kun. Daknio į Niagara Falls pe r v isą vasarą vedėme dery- atkreiptas pirmiausia atversti
nuo 1 iki 9 vakarą
Talgri nenusiminkit,
bet eikit
nai apsigyvens jame, ir išsipaa tikrą specialistą, ne pas koki
negalima reikalauti, kaip kad, bas s u L. D. S. 70 kp., kad pačius žmonių vadus. Visos
nepatyrei^ Tikrass peciailstaa, ar
aukštins į didesnį pavyzdį, ir
ba profesorius, neklaus Jūsų kas
yra kun. Paulius Mežvinis. veikalas butų lošiamas ben pastangos link to tikslo turi
bus atimta iš skaičiaus jo sie
Jums kenkia ar kur skauda, bet
Jaimas, gabus, energingas, drai, abiem kuopom susijun but sukoncentruotos.
pasakys patą, po pilno lsegiamila" (Eecli XIX. 1-3). Nieks,
navlmo. Jus sutaupysit laiką lr
Ir jis sumano įkurti ir iš
mokytas kunigas. Su kun. P. gus ir uždarbis (jei jo butų)
Gydytojas
ir
Chirurgas
pinigus.
Dauge.Is
kitu daktarų
matydamas tą viską dedantės negalėjo
pagelbėt
Jums
dėlto, kad
Ofisas 2403 \Vest 63 Street
Meiviniu Niagara Falls aukš skirti pusiau. Rugsėjo mėn. vystyti visur misijų universi
jie neturi reikalingo patyrimo, aupo savo akiu, negalėtų paKertė So. "VVestern Avenue
radymui žmogaus kenksmingumų
tai iškils: pradėti darbai iš L. D. S. kp. galutinai nutarė tetus.
Tel. Prospect 1028
miršti apie gerumą blaivybes j
Mano Radio — Scope — Raggi,
2350 So. Leavitt St.
sivystys, kolonija skaičiumi prisidėti ir bendrai dirbti, bet
"Ar-gi nebūtų galimas dai Rezidencija
X-Ray
Roentgeno Aparatas ir vi
Tel. Canal 2330
doros! Tas kasdien kartojasi!siškas
bakteriologlškas
egzaminąpadidės ir tuo būdu klestės vėliau atsisakė. Taigi pra-|ktas", sako jis, "įkurti reli- Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. rimas kraujo atidengs man
jūsų
Kedėlioj papai susitarimą
11
.ikras negeroves, lr jeigu aS pa
Žiūrėkite savęs, kad kar-pievo garbė ir lietuvių geras dėta darbo našta liko vie- ginę Kongregaciją, kuri gale- i
J imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
lr gyvumas sugryš jums taip kaip
tais jūsų širdys nebūtų ap- j vardas.
noms sajungietems. Toks L. tų patiekti profesorių į misibuvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
O P I I M I T 1 I I T A I
sunkintos apsirijimu, girtuo-i X Lapkričio 13 d. įvyko j D. g. 70 kp. pasielgimas nėra'jinių šalių universitetus? Ar
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odoa,
kraujo, nervu, širdies, reumatiz
klyste ir šio gyvenimo rupes-'parapijos
balius: Niagara girtinas. Ji parodė, zuikio bal gi negalėtų iškilti bent kokia
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba Jeigu turit ko
niais, ir kad ta diena neužei Falls. lietuviai atsisveikino! m m ą #
Sąjunga, kuri galėtų tą Kon Persikelė į Naują Vietą
kia
užslsen ėjusią.
Jalkerėjuslą,
chronliką
Ilgą,
kori
nepasidavė
su
savo
klebonu.
Vakarą
ve
tų ant jūsų netikėtai*' (Luk.
gregaciją finansuoti ir dori
net gabiam šeimynos gydytojui,
Nerangumas.
neatidėlloklt neatėję pas mane.
21. 34). Šis tekstas ir gi pa dė Jonas Čeika, Komitetų Se
niai remti!*' ,
Kai
kurios
mūsų
kp.
narės
DR. C. C. SINGLEY
rodo, kaip pilnoji blaivybe kretorius. Žmonių prisirinko
Anot jo, dabar laikas vei
OPTOMETBISTAS
labai nerangios. Susirinkimų
SPECIALISTAS
apgina nuo. apsirijimo ir gy- jpilnutukė salė. Graiiai kalbenelanko. Jei kas kp. rengia kti. Nes įvairių rasių žmonės
Rumal 1012 — 1015 — d t l f
venimo rupesnių, nes prage-' jo V. Žalionis, J. Karaška, J.
šiandie
pergyvena
psychinę
t t W. JACKSON BOTT* EVART
ma, tai reikia kreiptis prie
Arti State Gatvės
riamą iždą kiekvienas sūnau-1 Vosylius, T. Stančius, M.
Ofiso Valandos: Nuo 19 -rto iki
svetinių. Moterys, prasiblai revoliuciją.
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 7
doja užlaikymui gyvybės ir, | Keršys, P. Buja, M. Ajausvinkite iš nerangumo!
Kedėliomis nuo l t ryto lkl 1
negerdomas svaigalų, kad kas, A. Urbonas, K. JureikoMIRUSIAM
VYSKUPUI
po plotu.
Bronė.
gautų apetitą, nepersivalgo. nis ir kiti. Visi gailėjosi sa
DVASINĖ PUOKŠTĖ.
Lietųvifl Akių Specialistai
Kun. P. Saurusaitis. vo mylimo klebono.
Praeitų
Paliaubų dieną,
Palengvins aklų Įtempimą ka
X Klebonas Daknys per
ria esi priežastim galvos skaudė
lapkr. 11, visoj Illinois valsti jimo, svaigimo, akių aptemimą,
vakarienę paskelbs atskaitą iš
ADVOKATAI:
skaudamą aklų kar
joj virš 1,000 Mišių celebruo- nervuotumo,
GYDYTOJAS IR CHTRURGA8
Vakaras.
tų. Atitaisau kreivas akis. nulmu
.savo darbuotės. Pasirodo, kad
Ofisas: 1446 80. 491 h Court
. Tel. Cicero 662
Lapkričio 13 d. Sv. Jurgio l » « •• % ™ m s i &**»«*>|
M^M^į^m^
parapija šiandien verta $6&9Rezidencija:
472t W. 13-th PI.
J . P. Waitchės 000.00. Skolos atmokėta per parapijos salėj parapijos cho vyskupą Muldoon.
Prirengiu teisingai akiniu vi
Cicero, III. Tel. Cicero 2888
sose atsitikimuose egzaminavimas
LIETUVIS- ADVOKATAS
Valandos:
Ryto: 10—12. Po
Tas.pamaldas
parūpino
Illi10756 So. Michigan Avenue
daromas su elektra parodančias
du ir pusę m. -10,722.22. Kun. ras surengė vakarą, vado
pietų:
2—4.
Vakare:
7—8. NedėTel. Puliman 6950
mažiausias klaidas
noiso
Kolumbo
Vyčiai,
kaipo
liomis
pagal
susitarimą.
Ifanių Tclef. Puliman 6877
Daknys atrado parapijos ver vaujant muzikui p. J. Čižaus•padalė atyda atkreipia oa m*
Specialistas Abstraktu. Vedėjas
kyklos vaikučiams
dvasinę
puokštę
mirusiam
•Įsu teisiu.
tės sumoje $27,860.00, gi pa- kui. Jei jau ka; p. Cižauskas
Talandoa nao l t ryto lkl t va
vyskupui.
karą.
Hedėuonilf nuo l t ryt* fH
į lieka $68,672.00.
i engia, tai žinok, kad bus ko
1 pa platų,
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 691X
Miręs vyskupas buvo Illi
X Sužinoję apie tai para- pažiūrėti.
(Dabar gyvena:)
DR. A. J. BERTASH
j pi j iečiai, tuo jaus sudėjo pini- Pirmiausia vaidinta konie- nois Kolumbo Vyčių dvasiniu
8464 So. Halsted St.
4712 8. ASHLAND AVE.
(Jotui Bagdzi unas Borden)
įgų pirkti klebonui dovaną. di jėlė
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po
* * I>abar suprantu''.direktorium.
, pietų ir 6 iki 8 vai. vakare
TeL Boulevard 7589
ADVOKATAS
Bet klebonas, padėkojęs už P-lės Urbšiutė ir Žemaitytė
Res.
8201 So. Wallace Street
MOTERYS NEGALI VESTI
11S W. ADAMS St., Room 1217
genis norus Niagara Falls lie- baigė jausminga daina, akom
Telephone Randolph 6727
TIKYBINĖS ORGA
Vakarais 2151 West 22 St. | tuvių, surinktus pinigus pa- panuojant pianu p. Čižauskui.
NIZACIJOS. Telephone Roosevelt 9090
i
prašė
sudėti
į
parapijos
ka
DENTISTAI
Pranukas Vilimaitis gra
Mamų Telefonas Republic 9600
.J są. Taip ir padaryta.
'•' Excliange Club *', Ne w Fritaikime akinių del visokių aklų
žiai skambino pianu.
•
X Šeimininkėmis parapijos P-lė Misiutš padainavo so Yorke, suruoštoj vakarienėj
Telephone Hemlock 0066
vakarienėj buvo: Čeikienė, A. lo.
kalbėjo Ipin. Francis P. DufMaleckienė,
Zkarauskienė, J. Medelis padainavo solo, fy, buvusis 165-ojo Pulko ka«
IR
Lietuvis Den tįstas
Markelionienė, Tubinienė, Ge kaip kukuliai pumpuliuoja. pelionas ir Šventojo Kryžiaus
Ofiso Valandos:
nienė. P. Tubinienė t pasakė Turi gražų tenoro balsą. Iš jo parapijos klebonas. Tarp kit
9 iki 12, 1 iki 5, 6 iki 8:30
i
7054 SO. AVESTERN AVEJTUE
LIETUVIAI ADVOKATAI prakalbą, kurioje pareiškė
ko
jis
pareiškė,
kad
moterys
galima tikėtis gero daininin
2221 VV. 22nd S t
apgailestavimą,
kad
klebonas
nėra kompetentiškos vesti ti
arti Leavitt S t
ko.
Telefonas Canal 2552
apleidžia, ir linkėjo gero pa
P-lė Mušinskiutė
išpildė kybinę organizaciją.
Valandos: 9 ryto iki 8:00 vakarą
Office Boulevard 7042
Seredomis ir Pėtnyčoimls nuo •
sisekimo naujoje vietoje.
"Amerikoj
yra
nemažas
OPTOMETRISTAS
pianu
maršą
iš
operos,
antru
lkl 6.
Dr. 0. Z. VEZELIS
Nedėliomls l l t o s Iki 1 • . po plet
X Laukit, skaitytojai, o
Ekspertas tyrimo akių lr
skaičius
tikybinių
organizaci
atveju dainavo solo. Ši' jauna
pritaikymo akinių
LIETUVIS DENTISTAS
netrukus mūsų Radio paskelbs
jų,
kurių
priešaky
yra
mote4*45
So. Ashland Avenue
1801 South Ashland Ave.
lietuvaitė bus įpėdinė p. Či•Ant
Zaleskio Aptlekos *
vėl naujų žinelių.
rys", kalbėjo kun. Duffy. Platt Bldg., kam p. 18 S t 8 augstas
Chicago. 111.
žauskienės, kuri jos balsą la
Kambariai
14.
16.
II,
17
lr
18
A. A. O L I S
-"Ir aš esu tai pasakęs pačioms
Pastebėk it mano iškabas
vina
ADVOKATAS
moterims. Moterys negali ve Valandos nuo 9 ryto Iki'8:39 va
Po to vaidinta kita kome
karo. Nedėlioj ofisas uždarytas
11 So. La Baile St, Room 2001
sti bažnyčios, nes jos yra perTel. Canal 962S
TeL Randolph 1014—VaL nuo 9-9
dija, kuri ir-gi prijuokino pu
geros tą> pareigą eiti. Pirmiau
Vakarais
bliką;
labiausia
žydas,
kurio
Lapkričio 15 d., Visų Šven
•141 S. Halsted S t TeL Yards 0062
sia jos išvaikytų visus vyLIETUVĖ DENTISTĖ
7—9 T. r. apart Panedėlio lr
rolę
lošė
p.
A.
Šukys.
JŪSŲ AKYS
tų parapijos svetainėje įvyko
Pėtnyčloe
X—Spinduliai
nepaprastas
vakaras,
sureng.
2137 So. Cicero Avenue
% j tas Lietuvos Vyčių 8 kuopos,
Cicero, I1L
GERA
NAUJIENA
Valandos: Ryto: 9-1. Vakaro: S-S
į kurį buvo pakviesta visa
Išskiriant Sereda.
Jeigu turi rožę, nervų ligą arba reu
Telef. Cicero *81
Roselando jaunuomenė ir apie
matizmą, skaudėjimą kojose, strė
1
'
Jusu akys tai jusu didelis turtas.
linkės Vyčių kuopos.
1
(Juozas J. GrlSius)
nose arba pečiuose, tuojaus be ati- ^^
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
z
gokite savo sveikata. Jei nesveikos
A D V O K A T A I
dėliojimo parsitrauk bonką Rama- v
s
Jaunuomenės
prisirinko
pil-|
jūsų akys, tai lr visas jūsų kanas r
\
44S1 So. Ashland Ave. (2 lubos)
nesveikas.
Off.
-Yards
35S7
Res.
Hemlock
1885
tijos, o patys persitikrinsite vertin- * X 4J
Valandos: Nuo e:30 ryto lkl 5:30
na svetainė. Buvo šokiai, ku-|
Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
po plet. Panedėliais, Seredoms lr
gumą
tųjų
gyduolių.
Kaina
$2.00
už
nius kam reikia, duodu
patarimų
DR. JONAS MOCKUS
m
riems grojo p. Rakausko orBubatoms vakarais nuo 7 iki 9.
akių higienoje visiems.
DENTISTAS
bonką. Siunčiant, pinigus arba delTelef. Boulevard S800
Valandos; nuo 9 ryto lkl 8 vakaro
jkestra.
Taip-gi
duota
skanus
Dr. 0. MICHEL
R E S I D E N C I J A :
platesnių informacijų rašyk adresu
Nedėlioj pagal sutarti
M16 So. RockweU Street
.užkandžiai Atsilankusieji gra1
L.IETUVIS OPTOMETRIS'fAS
S491 SO. HALSTED STRERT
Message Laboratory, 2128 S. Halsted St., Chicago,
Tesef. Repubiic 9723
CHICAGO, ILU
3401 So. Halsted Street
j
Vakarais Utarninko lr Pėtnyčloms 'tiai pa^iHnįsininp.
i
-

LIETUVIAI AMERIKOJE

••'•

T A

A

GYDYTOJ AB,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKA8
Gydė stalgias lr chroniškas ligas
vyrų, motery lr valku
DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdiena nuo
piety lkl t vai. vakarą.
Kedėliomis ir seredomis tik
likalno susitarus

Ofisas ir, Laboratorija
Ir X-RAY

2130 V7EST 22nd
CHICAOO.

SEVERAS

^

wm '«'V

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS CR CHTKUBOAt
X — bplndullal
Ofisas t f t l West Und Itreet
Cor. a. Laavltt 8t. Tel. Ganai f l t l
Residanclia: «««a g. Maplewoo«
*>•«.
TaL Republlo 7 l t |
Valandos: 1—t sV 7—1 T. B.
NadėlloJ: l t — l t ryto

Tel. Boulevard 2180

Dr. A.J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3Š03 South Morgan Street

DR. J. J. KOVVARSKIS

Cblcaga, 111.

Tel. Canal tSI7 Res. Prospect t t l t

DR. P. Z. ZAUTORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1811 Bouth BsAsted ai.
Rezidencija t e t t 8. Arteslan Ava
Valandos: 11 ryto Iki I po pistn:
t Iki I u

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAl
Perkėlė saro ofisą po numesta

4729 S. Ashknd Ave.

W

CLEVELAND, OHIO.

SPECIJ AUSTAS
Dilovn, Motera lr Vy*f Usja
Val.: ryto nuo lt—11 nno l - - t
t>o pietų:
nuo T—t:tt
Nedėllomls l t iki 11

Telefonas Midway
=

DR. H E R Z M A N

S. A. DOVYIAT M. D.

Iš

f

JOHN KUGHINSKAS
B. F. MASTAUSKAS

DR. B. J, ROOTH

JAN SMETANA, 0. D.

ROSELAND, ILL

DR. H. M. WISN0W;

JOSEPH J. GRISH

i

A

RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16
metų kaipo patyręs
gydytojas,
chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias lr chroniškas li
gas vyrų, moterų lr vaikų pagal
naujausius metodus X-Ray lr ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 WEST 18 STREET

JOHN B. BORDEN

25 MĖTĮ) PATYRIMO

Vlrdnla 0189

DR. A. RAMUS

LAVVRENCE, MASS.

t

• i

I

Tel. Canal 6764

NUGARA FAUS, N. Y.

•

t

Netoli Morgan Street
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Diena šauk; Canal 8119. Nakų
South Shore 2238, arba Boulevara
4136.
-^
*

TeL Boulevard 1491

Dr. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir
3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 8 — 4 p. p.

•••'••

'

_—./
35

——

•*%

DR. MAUR1CE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVE,
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaam 8899
VALANDOS:
Nuo 19 Iki 12 diena.
Nuo Z 1^1 8 po pietų,
Nuo 7 lkl 9 vakarą.
NedėL nuo 19 iki 19 dJana.
1

-J

i

orflse Tel Lafayette 679*
Re*, l e i e f Virgtnia 9618

Dr. A. J. JAVOlS
"~

Gydytojas lr ClrtniTga*

4449 S. California A vemia
Tai.:

1—« p. p. 7—J

J

Ofiso TaL Boulevard 9898
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rysas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriskij
Valkų ir visų chroniškų litrų
Ofisas 8102 So. Halsted St, Chlcag*
arti lįst Street
| Valandos: 1-8 po plet, 7-8 vak. Nedėliomis lr šventadieniais 10-18 d.

Ftrn#4tatfe, LapEr. 21, 192?

D K -S U G X S-

C H I CA GOJ E
WEST PULLMAN, ILL.
Trumpos Žineles.

paprastos prakalbos. Kalbės
j L. Vyčių Centre pirm. p . K.| Viesulą. L. Vyčių 35 kuopos
suaugusių ir jaunųjų
nariai

X Sekmadienio vakaro lap-; deda pastangų, kad prakalbos
kričio 13 d., parapijos sv<>- pavyktų. Visi kviečiami atei
tame je įvyko gražus šokių t i i prakalbas,
vakaras, kuri surengė JMr. X Priaugamųjų L. Vyčių
Juozapo vyrų draugija. Žmo-^T) kp. jau gyvuoja. Jaunieji
nių atsilankė pilnutėlė svetai- Vyriai rengiasi prie vakarėlio,
uė. Muzika buvo gera. Pelno i kuris įvyks gruodžio 11 d. Vi
jiko $150.00.
į ai dirba, tikietus iš anksto
X Lapkričio 24 d., tai y r a : pardavinėja. Mūsų kleb. gerb.
Dekonės dieną, mūsų įuoterų j kun. J . Statkus ir-gi daug paŠv. Veronikos dr-ja rengia deda jaunimui. J i s nori, kad
gražų balių su šokiais. Kaip jaunimas
butų
naudinga*
girdėt, moterys deda pastau Tautai ir Bažnyčiai.
S. P .
gų, kad vakaras pavyktų ir
atsilankiusius patenkintų. Mu
Juka bus gera. Šv. Veronikos L. V. CHICAGOS APSKRI
ČIO VAKARAS.
dr-ja yra daug nuveikusi
Bažnyčios ir tautos reikalams.
Gruodžio 4 d.. Dievo Apveiz
Karmėlavos mergaičių ūkio
Ynokyklai aukojo $25.00. Už dos parap. salėj, kiek man ži
tat, turime visi eiti i jų ren noma, L. V. Ohicagos Apskri
tys ruošia vakarą. A{*kr. dra
giamą balių.
X Lapkričio 30 d., vakare. mos sekeija statys švėnoje

Viktoras i r Pranute Balandai
Pasižymėję jaunimo darbuotojai, ku
ri uodu susituokė rugp. 28 d., Melrose
Park, IU. Jaunavedis p . Balanda yna įžynius L. Vyėių darbuotojas jau nuo daug
metų, " V y t i e s " bendradarbis; jis daug
dirba ir įvairiose kitose lietuvių katali
kų organizaeijose; neužilgo jis baigs I)e
Paul universiteto teisiij kolegiją gauda
mas teisių daktaro laipsnį. Nuotaka p .
Balandienė yra gabi i r pasišventusi dar
buotoja jaunimo tarpe Melrose Parke,
viena organizatorių tenykščio lietuvių
jaunimo kliubo; ji yra vytiškos dvasios,
ir kur tik gali ten prisideda prie mūsų
organizacijos veikimo. I r dabar abu akty
viai dalyvauja visokiame lietuvių kata
likų visuomene? veikime.

.-••
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mių straipsnių iš įvairių mo
Lyginant su rugsėjo 15 d. pulerės it narių skaičiumi dikslo šakų apie žemės ukį, a- bendras balansas yra padidė dėja.
pie sveikata, , apie žemės i r jęs 10,749,431.92 lt. Aukso fo- Pastarąją draugiją entuziasdangaus kūnus, apie šeimy ndas p e r tą laiką padidėjo tiskai. sveikina i r remia Sannos, mokyklos ir jaunimo rei 17,983.80 lt., fevetimos valiutos tiago Universiteto studentės.
kalus; ir t. t.
atsargos — 3,397,098.57 lt. Ka' 'ŠALTINYJE'» rasi j vai- rtu s u padengimo padidėjimu
rių apysakų, feljetonų, eilė- p e r kalbamą mėn. 6,688,583 lt.'PAMALDOS UŽ MIRUSIUS
KARDINOLUS.
raščių, teatrui veikalėlių i r pakilo; i^/ banknotų apyvarta.
kitko. Beto, rasi daug malo Diskonto i r paskolų pozicija
nių juokų, jvairumų ir da*ug padidėjo 3,679,798.45 lt., o de-j Sikstaus koplyčioje, Vatigražių paveikslų.
pozitų i r indėlių — 2^686,685- kane, lapkričio 5 d įvyko ge" Š A J . T l N r V p a ž i n c i neap 84 l t , Sidabro pinigai 105*344 Į dulingosios pamaldos už šį*
"L*va." met mirusių kardinolų dusias.
leisi joį bet visikas kaH^dau lt. sumalėjo.
Pamaldose dalyvavo Šven
giau i r daugįau pamylėsi,
tasis Tėvas i r 23 kardinolais.
kaip geriausią' savo namų
CHILE
RESPUBLIKOJ
KA
gaivintoją, juo labiau kad,
Be to buvo diplomatiniai kor
TALIKĖS ORGANI
jis nuolat tobulinamas.
pusai ir Vatikano aukštasai
ZUOJASI.
personalas.
" Š a l t i n i o " kaina: metams
Mi&ias giedojo
kardinolas
12 litų, pusei metų 6 litai, vieChile (Čili) respublikos ka Boggiafti Šventasis Tėvas su
- • nam mėnesiui vienas litas. Už
talikės moterys suorganizavo teikė absoliuciją.
sieniuose dvigubai.
tris<dideles ir aktives draugi
Norintiems susipažinti vie
jas: Katalikių Moterų Sąjun
Iš Washingtono praneša,
nas numeris siunčiamas do
ga, Ghile Moterų Lyga ir Ka kad J . Valstybių ambasado
vanai.
talikių Jaunųjų Moterų Są riui Berlyne, Sehurman, val
Redakcijos i r Administraci
junga.
.
džia sutiko duoti 3f) dienų ajos adresas:
Praneša, k a d visos trys tostogų.
"Šaltinis" Marijampolė.
draugijos yra nepaprastai poLietuva,

V

parapijos svetainėje įvyks ne- Korženewskio dviejų aktų koDel
LIETUVOS BANKO BA
_ _ _ ^ _ mediją
Peumatišku galima, neu
Ii " P a b a i g t u v ė s " su daiLANSAS SPALIŲ M* 15 D.
ralgijos, paprasto persi
uoinis ir tautiniais žaidimai*.
šaldymo,
skaudžių
GRABORIAl:
raumenų,
išsinarini
Nežinia kieno ėia .kaltė, kad
mų ar issisukumų
Lietuvos Banko balansas
Naudokite
plačioji Chicagos lietuvių vi
spalių m. 15 d. siekė 181,627,- j
1
DR. RICHTERIO
suomenė visai nieko apie va
Inkaro Rūšies
2fy6.92 lt. Banknotų apyvartoj
karą nežino. Mėgėjai dirba
tą datą buvo 90,915,585 lt., ku
PAIN-BIPEllfRĮ
Lietuvis
Graborlus
triūsia, tuo tarpu Apskritys
VaisbtJcnklis registruotas
S314 W. 2Srd Place
rių aukso padengimas siekė j
S. V. Pat. Biure.
nei spaudoje nei kitais bu
Chicago, IU.
Nėra
tikrasis, b'e
32,367,869.31 lt., o svetimos va
my.su
Inkaro
vaisbaPatarnauja laido
tinis nesigarsina.ženklio.
Vaistinėse
liutos
—
39,203,930.21
lt.,
Si
tuvėse kuopigiausia.
35c ir 7 0 c
Veikale ' ' P a b a i g t u v ė s " da gamta, kur sveikatos šaltiniai
Reikale meldžiu at- j^
dabro
pinigų
butą
4,797,245
lt.,
sišaukti,
o mano
lyvaus rinktini artistai-mėgė- trykšta. " J e i Dievas duos svei
darbu busite užga
Diskonto i r paskolų pozicija
nėdinti
jai: p-lės A. Feraviciutė, Ž. k a t o s ^ k e l h l m e t ų ^ y a
siekė 64,990,497.65 lt., o depo
Tel. Roosovclt 2515
Jurgaite,
S.
Bagdonaitė,
Z.
arba 2516
žiuosim į Lietuvę, naujos ezito ir indėlių 48,500,047.56 lt.
Bartkąifė, pp. A. Benaitis, A. nergijos g a u t i " , pareiškė
v.
Ar žinai, kad ėjęs dar prieš
Kugieniįvs,
A.
&riupša, Bliudžius.
didįjį karą, " Š a l t i n i s " su f
Simpatiškas —
Straukas, Varakulis ir kiti. Be
Brightonparkietis.
gražiu geltonu viršeliu, y r a
Mandagus
—
to, vaidiniman įeis žydai mu
didelis, pigus, rimtas, įdomus.
Geresnis i r Pi
zikantai ir choras. Taigi va
Padėka.
paveiksluotas.} i r nepartinis
karas bus gražus.
gesnis Už Ki
Ilgi, tamsus ir šalti rudens, vakarai jau čia. Kon
Mes,
žemiau
pasirašę,
šiuo
;
savaitraštis.
,
tų Pataravimas.
certus, Operas, Orkestras, Muziką i r Futboles Sportą,
Pereitais metais Apskričio
širdingai
dėkojame
visiems
|
'
'
Š
A
L
T
I
N
Y
J
E
"
bendradarnamuose
sėdėdamas girdėsi i r gėrėsis su Brunswick ir
dramos sekcija davė rimtą
R. C. A. Radiola, Atwater Kent i r Freshman Radio.
Veikalą " P o n c i j a " .
Šįmet musų draugams i r prieteliams biauja Lietuvos Universiteto
PA 3 R AB U VEDfiJAl
vakaru sezoną atidaro su sma- už šaunią priimtuvių vakarie- profesoriai, mokslininkai, dai
Atwater Kent vėliauDidysis Ofisas;
nę, kuria parodyta mums lininkai, poetai, rašytojai ir
sis modelis kaip ant
4605-07 So. Hermitage Ave. gia komedija. Tik reikia Aps- daug prielankumo.
paveikslo
t i k uz
visuomenininkai.
krir-iui daugiau'
garsintis,
Tel. Yards 1741 ir 4040
" Š A L T I N I S " y r a plačių
B. i r M. Bliudžiai.
SKYRIUS
kad
plačioji
visuomene
tai
4447 So. Fairfield Avenue.
visuomenės sluoksnių myli
Tel. Lafayette 0727
Freshman vėliausias
žinotų. Apskr. dramos sekci
SKYRIUS
mas ir gausiai skaitomas nes:
modelis kaip ant
1416 So. 49 Ct., Cicero
ja publikos, be abejo, neuž TIK ATVYK?S IS LIETU
paveikslo už
Tel. Cicero 3794 Ir 8094
VOS, LIETUVOS VYČIŲ f ' Š A L T I N Y J E " y r a žinių
vils.
SKYRIUS
CENTRO PIRMININKAS iš viso plataus pasaulio ir iš
S201 Auburn Aveirae
Rože.
tėvynės Lietuvos.
Telt. Bo
Joulevard 3201
ir augščiau
LANKYS ŠIAS KO
J
Radiolas už
"
ŠALTINYJE'
y r a įdoLONIJAS.
NORTH SIDE.

S. D. LACHAVVICZ

R E I K I A vyrų i r moterų.
Darbas nuolatinis. Alga ir komišinas. Darbas nėra real
estate. Kreiptis nuo 8 iki 9
ryte i r 5 iki 9 vai. vak.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "ŠALTINĮ".

Visiems Reikalingas Radio

5221 So. Halsted Street
AtTKSINIŲ DAIKTŲ

KRAUTUVĖ
Užlaikau visokių auksinių ir si
dabrinių daiktu, vėliausios
mados
radio, pianų ruOlių, rekordų ir tt.
Taisau laikrodžius ir muzikos ins
trumentus.

MARQUETrE JEWELRY
& RADIO
Savininkas R. Andreliunas,
2646 W. 63rd St. Chicago, IU.
Telefonas Hemiock 8860.

(VAIRUS K0NTRAKT0R1AI
PEOPLES HARDWARE
AND PAINT 00.
S A V I N I N K A I

GREOOROWICZ BROS.

J. F. EUDEIKIS KOMP.

4.

Užlaikome:
Maliavos, Aliejų, Stiklų, Auto reik
menų, j ranki ų, Indų ir kitokių na
minių reikalingų reikmenų.
Turime plumbiniu ir elektros
reikmenų.
1901 WEST 47th STREET
Telefonas Lafavette 4139
Chicago. m .

t»

$120.00

-\

J. F. RAD2IUS

Lapkr. 22 d. 114 kp., So.
Marijonų Kolegijos Rėmėjų
Chicago, UI.
Pigiausias Lietuvis Graborios
2
skvriaus
susirinkimas
ivvks
CHICAGO J B
Lapkr. 29 d., 13 kp., T W n
»
« *
Laidotuvėse pa
antradieny, lapkričio 22 d., 8of Lake.
tarnauju gerlauir pigiau negu
vai. vakare, Sv. Mykolo pa
Lapkr. 30 d., 35 kp., West
kiti todėl, kad
priklausau
prie
rapijos svetainėje. Kviečiame Pullman, 111.
grabų iSdirbystės
visus atsilankyti, nes y r a
OFISAS:
Šios maršruto dienos yra
TVARKA VIDURIUOSE
•«8 We»t 18 St. ! daug svarbių reikalų svarsty
galutinai nustatytos' i r jnebus
Tel. Canal «174
REIŠKIA ILGĄ
SKYRIUS: 8258
mui. Taipgi visiems žinoma, mainomos. Todėl kiekviena
AMŽIŲ.
So. Halsted 8t.
kad M. K. Remejų
pirmas kp. prašoma prisirengti nus
fel. Blvd. 4«8S
Trinerio Kartusis Vynas
Seimas įvyks Nortli Sidėj, kirtoms dienoms
greitai minės savo 38-tas"me
Šv. Mykolo parapijos svetai
Tel. Roosevelt 7581
naudingo
nėj. Tat įr mes turime tinka P R I E š FANATIKŲ REFOR tines sukaktuvės
tarnavimo žmonėms. Šitasai
mai prisiruošti.
MATORIŲ ŽYGIUS.
vidurių tonikas sustiprina vi
A. J. Janušauskas, nut. rast.
GRABORIUS
Susirinkus sesijon J . Vals są* sistemą i r joje jbudavoja
Nuliūdimo valandoje suteikiam
BRIGHTON PARK.
geriausj patarnavimą.
tybių kongresui, fanatikai' re- tokios ypatybės, kurios reiš
Palaidojimą atliekame rūpestin
gai Ir gražiai. Busite pilnai pa
fomatoriai jam patieks ne kia kietą, ištvermingą ir ilgą
tenkintu
Pas pp. Bliudžius.
vieną, bet keletą bilių apie amžių. "Giicago, UI. Nov. p,
1911 CANALPORT AVI.
Nesenai man teko viešėti
1927. Šiandie man sukako 80
verstiną
visiems
žmonėms
Chicago, III.
pas pp. Bliudžius, kurie y r a
metų amžiaus į r sg džiaugsmu
sekmadienių šventimą. žinomi mūsų parapijos veikė
pareiškiu, k a d Trinerio Kar
Prieš tuos žygius pakilo A- tusis Vynas yra mano vienin
jai. Jiedu pereita, vasara savo
Tel. Boulevard 4139
atostogas leido Lietuvoje, Ši merican Liberty Association. telis vaistas. Mrs. Anna Volalės ir Kvėdarnos apielinkėj. Ši pagamino peticiją ir surin jan". Gaunamas visose aptiePp. Bliudžiai sako, kad apko jau 50,000 piliečių parašų, kose arba tiesiog iš Joseph
GRABORIUS
simoka vasarai važiuoti į Lie kad kongresas sakomus bi- Triner Co., Cliicago, 111. Nau
Mūsų patarnavimas laidotuvėse
ir kokiam reikale, vįsuomet estą
dingas kuponas randasi kiek
tuvą, nes atgauni sveikatą ir lius atmestų.
sanžiningas ir nebrangus, todėl
viename pakietė. Nuo kosėji
energiją. Nežiūrint, kad pp.
kad neturime išlaidų užlaikymu
skyrių.
mo ir slogų bandyk Trinerio
Bliudžiai Amerikoj išgyveno
RAŠYKITE DRAUGUI
3307 AUBURN AVE.
Cough Sedative i r Trinerio
36 metus, bet Lietuva jiems
Chicago, 111.
Cold Taplets.
(4)
yra mielas kraštas, kur graži
2INIŲ

S. M. SKUDAS

$98.00

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE CO.

$78.00

Maliavojame, dekoruojame, kalslmuojame
ir popieruojame na
mus. Padarome darbą greitai Ir
pigiai.
Užlaikome maliavų, popleru Ir
stiklu ir t. t

ir augščiau
Phonograpli ir Radio
krūvoje už

$79.00
Užlaikome vėliausius
Brunswick ir Columbia Lietuviškus Re
kordus i r Roles.
Einame \ namus i r
j a d i o setus sutaisome
Radio kokio tamista laukei — parankiausio, prieina
miausią kaina gausi mūsų krautuvėje. Ateik ir pama
tyk mūsų Radio Skyrių Didžiausioje Lietuvių Muzika-

3149 SO. HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Chicago, UI. TeL Yards 7282
i
1

"•

J.

*

'

.

=

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojtao Kontraktorlus
Dažų Ir Popieros Krautuvė
23S4 So. Lcavitt St.
Chicago.

liškoje Krautuvėje.

JOS. F. BUDRIK
(INC.)

3 4 1 7 - 2 1 So. Halsted Street,
CHICAGO, DLL.

A. MASALSKIS

MORTGECIAI-PASKOLOS
2-RI MORGIČIAI
3TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola satelUasaa J vieną dieną
Perkame real estate kontraktui

Tel. BOULEVARD 4705

International Inrtstment
Corporation

Atdara kiekvieną vakarą iki 10 valandai.
Nedėliom iki 1 valandai po pietų.

M*4 8. KEDZFK AVE
Tel. lAfavette «7St-t71f

Šitą kuponą prlsiųsdami mums arba atnešdami j krautuvę gausi
te dykai VEIDRODĖLI SU CHICAGOS RADIO STOTIMIS.
Vardas ir Pavarde
Adresas

t J •.».« i • • • • * » « «.».« .«. « ».«.» a.*.*.* «.» » ^

2-RI MORGIČIAI
Išdirbame | dvi dieni
PETRZTLEK BEOS. &C0.
1647 W. 47 St.

J

