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BAIGIA SAVO DIENAS

ATSISTATYDINO JUGOSLAVIJOS IR 
į AUSTRIJOS MINISTERIŲ KABINETAI

MISIONIERIŲ KONGRESAS. PERU RESPUBLIKOJ SE-

BARCELONOJ

MADRIDAS, rūgs. 26. —;

ŠERYS VIENUOLES NAU
DOJASI ORLAIVIU

Austrijos Valdžios Priešaky 
SocialistŲ Priešas

įBarcelona niieste seka Ispa-J ROMA. — Katalikų Sese
rijos Misionierių Kongresas, rys vienuolės pirmu kartu is- 
I Prasidėjo praeitų sekmadienį, torijoj naudojosi orlaiviu. Tai 
baigsis ateinantį sekmadienį. t dvi vienuolės — Pranciškonės

ir .... Marijos Misionierės. Iš SanKongresas prasidėjo iškil- D ... . , . .
• • tj ... ... . Ramon paštimu orlaiviu nu-mingomis Pontihkalemis Mi- *. • « ... . .*. • T ., ... .. vežtos į Reąuena. Traukimu,siomis. Inauguruoti Misijų . /... . . . . , ’D- -m . ,. .. _> ' , automobiliu ir orlaiviu kelio-Rumai Tarptautinėje Parodo

je. Šioje iškilmėje karalių at
stovavo jo sūnus karaliūna8

nė atlikta į tris paras. Gi šiaip 
kelionė būtų užėmusi pusau-

„ j ti m j t» • i tro mėnesio. Orlaivio patogu-
T. Sąjunga Didina Išlaidas; Bolševikai Ir Včl ernan lo . Jis Į sakomus maįg pasiriaU(j0jo Motina IIc-

T **• . v. ta *« a « Rumus nunese garsų krucifi- o ™ ••Įspėja Kiniečius; Į Ameriką Atvyksta Mac-’ksų — Šv. Pranciškaus Ksa- ™nana’. Pranriškonių Marijos 
y\ ii n jį i** •• • tz-* • • ją i • •' . , Misionierių provinciolė, ir Mo-Uonald; Mandžiūrijoj Kiniečiai Saukiami vero Kristus. tin& M v

Ateinantį sekmadienį Kon
gresų užbaigiant atviriam ore tuąnias valandas 
bus celebruojamos aukštosios

Vienyben; Buvusis Japonijos Ministeris 
Traukiamas Tieson

Abi vienuolės iš Lima ati
važiavo

traukiniu. Antrytojaus auto
mobiliu į San Ramon. Iš te
nai orlaiviu į Reąuena.

Automobiliais važiuojant iš
ilgai Uca-yali upės yra pavo
jaus. Tuo paupiu gyvena ne
draugingi indionai.

Šios Seserys Reąuena veda 
mokyklų ir dispensarijų. To
limoj misijoj darbuojasi sep
tynios. Peru respublikoj jos 
turi viso penkias misijines 
stotis, kurių vyriausioji yra 
Lima mieste.

Motiniški namai yra Romo
je.

Pranciškonių Marijos Misi
onierių kongregacijų sudaro 
5,121 vienuolė. Iš jų 1,510 da
rbuojasi Azijoj, Afrikoj ir 
Pietų Amerikoj.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PERKŪNAS PAMĖGO 

KLUONUS

Vienas žmogus užmuštas

“KAS NETURI VARIO, TAS 
MOKA TUO, ANT KO 

SĖDI”

Vilnius. IX-5 (Elta). “Žy- 
cie Ludu” praneša apie vie
nų Vilniaus magnato smar- 

pasilinksminimo liūd-

Nors Kaune smariai šalta 
ir kiaurai lyja, bet provinci
joj trankosi perkūnas. Didelė j kauus 
audra, pridariusi daug nuos- i nas pasėkas. Per dienų ulia-
tolių, perėjo per pietų Lietu
vų rugsėjo 6 dienų.

Rugsėjo 6 dienų perki'inas 
trenkė Liudvinavo valsčiuj A- 
vikilių kaime į Onos Benda- 

' ravičienės namų ir vietoj už- 
t mušė Andrių Bendaravičių, 
kuris buvo pas jų atvykęs pa-

vojęs Vilniuj, vakarop mag
natas įsigeidė “geroj” drau
gystėj pasilinksminti dar už
miesty ir tuo tikslu išvažiavo 
automobiliu su savo sėbrais į 
Žaliuosius ežerus. Pasilinksmi 
nimui paįvairinti pradėta šal
dyti iš brauningų į ištuštin-

“GELEŽINIS VILKAS”
BAIGIA GYVAVIMU 

DIENAS

GRIUVO AUSTRIJOS MI- 
NISTERIŲ KABINETAS

Pontifikalės Mišios. Mišių lai
ku gros ir giedos Barcelono 
miesto vaikai.

SOVIETŲ RUSIJOJ 
VERGIJA

------------ [ VIENNA, rūgs. 26. — Del
RYGA, rūgs. 26. — Anot gyvuojančių politinių partijų 

žinių, Lietuvos prezidentui tarpe nesutikimų atsistatydino 
Smetonai pavyko sulieti km- Aust"j°s ministerių kabinę-
von ir patraukti savo pusėn Jas su kanclieriu Streeruwitz.

LAKŪNAS KAPITONAS 
BENEDIKTINU

VIENNA’, rūgs. 27. — Iš 
Rusijos gryžo autorė Vera 

.Simonton. Jinai pareiškia, kad
—•---------  ! sovietų Rusijoj žydi pilniau-

PARYŽIUS, rūgs. 26. — šia vergija. Darbininkai tam- 
Frąncijos lakūnų korpuso bu- (sūs ir nesusipratę. Tenai nė-

visas politines sroves, lygiai Respublikos prezidentas Mi-! vusis kapitonas Monnier Be- (ra pažangos. Rusija kaip bu- 
ir parinktiniausius kariuome-j ^as nau^ kabinetų sudaryti nediktinų vienuolijoje Haute- vus, taip pasilieka tamsi. Tik 
nės pradus. Tas užtikrina jam ! ^u°jaus Pavietė Johan Scho- , combe padarė apžadus. Iškil- valdovai pasikeitę. Moterys 

. ... |ber, buvusį kanclierį, gi šian- mėse pirmininkavo vienuoli- Rusijoj velka didžiausių ver-
. . . . , ' ,, įdle Vienuos policijos viršum- jos viršininkas -kun. Dona Lau- gija,Tnų-pIrmimnko’-Tnbelio kabi-^. 8utiko ir tQo. ye> ’ g

nete.

Sekantis prezidento Smeto
nos darbas bus išgriauti “<Ge- 
ležinio Vilko” organizacijų, 
kurių iškėlė buvusis ministe-

jaus susisiekė su austrų ka

riuomenės vadu gen. C. Vau- VOS IŠGELBĖTI BOL8E-
goin, šį kviezdamas užimti ka
ro ministerio vietų.

Kaip Schober, taip Vaugion 
rių pirmininkas Voldemaras.'yra socialistų priešai. Scho- 
Sakoma fašistinė organizaci- Į ber ne kartų yra pareiškęs, 
ja, kaip žinoma, p. Voldema-įkad konstitucija turi būt pil-

VIKŲ LAKŪNAI

AMERIKOS ADMIROLAS 
RUSIJOJE

rui buvo svarbiausias valdžio
je šulas.

doma ir gerbiama ligi lega
liam jos pakeitimui.

MASKVAį rūgs. 27. — A- 
DUTCH HARBOR, Unala- merikos J. Valstybių admiro- 

ska, rūgs. 26- —. Keturi Ru- iag Bristol su žipona atvyko 
sijos boĮšfivikų lakūnai, kurie jg Japonijos per Siberijų. Sa- 

iorlaiviu -‘Sovietų Šalis” skri-;kosj esųs atostogose ir pirmu
nda į New Yorkų, šiose apy- > kartu aplankęs Rusi jų. 
linkėse vos išgelbėti su jų or-

CHICAGOJE
KOVA SU NEGRAIS,

DU NUŠAUTA

Chieagos negrų tarpe gy
vuoja kažkokia tikybinė pago
niškomis apeigomis organiza
cija. Užvakar jos viršininkų 
tarpe kilo kova. Pakviesta po
licija. Kai-kurie viršininkų ė- 
mė gintis ginklais, kada poli
cija pradėjo laužtis į namus, 
4139 So. Park gat;

Vienas poliemonas ir vienas 
^negras nušauta. Kitas polie
monas ir keli negrai sužeista.

Sųryšy su tomis žudynėmis 
apie 50 negrų suimta.

į dėti nudirbti lauko darbus, tus degtinės butelius. Kuomet,
Bendaravičius kilęs iš Smali-Į tačiau, nė vienas “sportinin- 
nyčių kaimo Mikališkio vals- kų” negalėjo į taikinį patai- 

ičiaus Marijampolės apskrity.; kint, pasipiktinęs tokiu nemo- 
! Tų pačių dienų Stakliškių - kėjimu magnatas pats pasi- 
i miestely perkūnas sudegino siūlė būt taikiniu ir užtikrino, 
i Martyno Lakštučio gyvenamų- kad nė vienas iš “šaulių” į 
jį namų, kluonų ir tvartų. Nuo- R nepataikins. Tačiau vis de- 

i stolių padarė 17,000 litų. Na- atsirado vienas, kuris į 
mas buvo apdraustas. Neinu- Syvųjį taikinį pataikė, kiaurai 
naičio valsčiuj Galupėno kai- peršaudamas užpakalinę jo 
me supleškino Kazio Jesatiso kūno dalį. To rezultate nelai- 
tvartų, klėtį ir klojimų. (mingas magnatas buvo atga- 

| Rugsėjo 7 dienų Druskeliš- bentas į Vilniaus ligoninę, o 
kių kaime Stakliškių valsčiuj .kuomet “taikinio” savininkių 

■ perkūnas sudegino ■ Juog»*AB-
, dziulevičiaus kluonų su javais. (senas eiles ir suprato pras,- 
ĮRugsėjo 6 dienų įtrenkė Į dvie;m§ žodžių: “kas neturi vario, 
jų Didžpinigaičių kluonus — tas moka tuo, ant ko sėdi.” 

Rumbonių klebono Juozo ir
Antnemunio valsčiaus Dam- 
buvkos kaimo gyventojo Jono.
Klebonui padarė nuostolių a- LOS . ANGELES, Cal., ru- 
pie 13,000 litų. Abiejų kluo- gs. 27. — Karo veteranų 
nai buvo neapdrausti. j prieglaudoje Sawtelle išlaiko*

Be to, perkūnas sudegino i mas ispanų-amerikonų karo 
Igno Žeimio iš Vėžonių kai- i veteranas J. Mayott, 54 me- 
mo Nemaniūnų valsčiaus kluo ! tų. Jį yra palietus nepapra- 
nų su visais javais. Nuosto-įsta liga, gydytojavimo moks
lių padarė 7,000 litų. Kluonas įle žinoma vardu “Paget.” Ta 
buvo apdraustas. Čigoniškhj _ liga yra ypatinga tuo, kad 
kaime Miroslavo valsčiuj su-! žmogus jaučias sveikas, gali 
degino Adomo Kazlausko Į ilgai gyventi, bet jo ūgis lai- 
kluonų su javais ir pašaru.1 psniškai eina mažyn. 
Nuostolių apie 10,009 litų.

NEPAPRASTA LIGA

DIRBDINS MILŽINIŠKĄ 
ORLAIVI

ATSISTATYDINO ČEKO
SLOVAKIJOS VALDŽIA

laivių. Juos išgelbėjo ameri
kiečiai.

SUKILĖLIAI APSUPTI

KINIEČIAI ŠAUKIAMI 
VIENYBEN

LONDONAS, rūgs. 27. — 
Britai išsprendė padirbdinti 
milžiniškų orlaivį (dirižablių), 
kuriuomi bus galima vežti a- 
pie 400 žmonių.

PRAHA, rūgs. 26. — Atsi
statydino koalicinis ministerių 
kabinetas. Parlamentas paleis
tas ir nuskirti rinkimai į spa
lių 27 d.

HANKOAVj. rųgs. 27. — Ži'

HARBINAS, rūgs. 27. — 
j Jauni kiniečiai studentai la
kūnai iš orlaivių visur išmė-

KITAS BOLŠEVIKŲ ĮSPĖ
JIMAS KINIEČIAMS

T. SĄJUNGOS SĄMATA

Namkingo, Kinijos |omajs lapeliais kviečia kinie- 
Vbldz os kanoomenė apsupu- M bendromis

81 8 1 '181° Pr*8 Vfl < zl^ jėgomis apsiginti užpuolančiu
nerolo Chang Fa-kwei divizi- ^lševikų

Vagis kalėjime

Praeito rugpiučio 6 d. tei
sme buvo prasidėjus byla ki
šeniniam vagišiui Wm. Ward. 
Jis tada nepatėmytinai aplei
do teismo rūmus ir dingo. 
Vakar jis su advokatu gryžo 
teisman ir reikalavo paran
kos sumažinimo. Vietoj to jis 
uždarytas kalėjimam

jų Liehow’e, Htihan ir Hupeh 
provincijų pasieny.

GENEVĄ, rūgs. 27. — Pi- 
MASKVA, rūgs. 27. — Ma- rm baigsiant suvažiavimų T. 

skvos valdžia per Vokietijų Sų junga pripažino pati sau 
dar kartų įspėja Kinijų, kad sųmatų. Numatyta 5,640,000 
kiniečiai paliautų puolę pasie
nius Siberijos pusėje. Nes so
vietai turi paruošę kariuome
nę ir už tai atsilyginsiu.

MACDONALD VYKSTA J 
AMERIKĄ

TIESON TRAUKIAMAS 
POLITINIS VADAS

TOKYO, rūgs. 27. — Trau
kiamas tieson buvusis Japoni-

dolerių išlaidų, arba 230,000! jO8 ge]ežinkelių ministeris II.
dolerių daugiau, negu praėju- "J“T,f.Ogawa. Kaltinamas už papir-

Daugiau išlaidą miškeliams

Cook apskrities komisijos 
nariai pripažino, kad ateina
nčio lapkričio balsavimais ap
skrities piliečiams patiekti ba
lsuoti už pustrečio miliono do
lerių laidų apskrities miške
lių išlaikymui ir juose įvai
rių žmonėms patogumų įtai
symui.

Kluonas buvo neapdraustas. 
Apie didelę perkūnijų Lie

tuvos Kamčatkoj gauta papil
domų žinių. Ten perkūnas 
siautė rugsėjo 2 d. naktį. O- 
belių valsčiuj Dragiškių kai-

Mayott pirm aštuonerių me
ti} buvo 5 pėdij 7 colių aukš
tas, gi šiandie jau tik 4 pėdų 
19 colių.

UŽKANKINO PANAKTINI

PATVIRTINTA ŽINIA 
APIE SKERDYNES

HANK0W, rūgs. 27. — A- 
pie išskerdimų 3,000 musul
monų žinia patvirtinta gavus 
iš Kansu provincijos, kur tos 
skerdynės įvyko misionieriaus 
laiškų. i

MIRĖ BRITŲ KOMPO
ZITORIUS

LONDONAS, rūgs. 27. — 
Mirė Max Darewski, žinomas 
britų kompozitorius.

siais metais. Tas išlaidas su
moka Sųjungai prigulinčios 
valstybės.

NUŽUDYTAS AFGANIS
TANO EMIRAS

nkas MacDonald šiandie iš
vyksta į Amerikų.

Vakar ryte jį aplankė Am. 
J. Valstybių ambasadorius Ch. 
Dawes. Linkėjo jam laimingos 
kelionės.

kimų ėmimų esant jam mini- 
steriu.

NORI BŪT SAVITA

KALKUTA, Britų Indija, 
rūgs. 27. — Gauta nepatvir
tinta žinia, kad Afganistano 
sostinėje Kabul nušautas e- 
miras (karalius) Bacha Sa- 
kao.

KINIJOS PREZIDENTAS 
DESPOTU VADINAMAS

JOHANNESBURG, P. Af
rika, rūgs. 27. — Nuo Pietų 
Afrikos britų dominijos ski
riasi Rhodesia. Ji nori savi
tai gyvuoti.

Apiplėšė namus

Trys kaukėmis apsitaisę plė 
šikai užpuolė antrų jį aukštų, 
1400 Lake Shore gat. Namiš
kius piktadariai surišo ir iš
ėjo nešini apie 15,000 dolerių 
vertės brangenybių.

NEW YORK, rūgs. 26. — 
me sudegino Jono Jankūno ; piė§ikai galvažudžiai užkanki. 

i kluonų su javais ir pašarais nQ nužudydami Washįngton 
ir Trakų valsčiuj Pašarčių > quftre Laundry Co 
kaime - Uršulės Paliyonienės' kada jig nega]ėjo nurodytif 
klojimų su javais ir ūkio Pa*įkaįp atidaromas kompanijos 
dargais. Į “seifas.” Panaktinis to juk;

Iš viso nuostolių padaryta neį nežinojo.
apie 100,000 litų. “R.”

JERUZALE, rūgs. 27. — 
Nejd ir Hedjaz valdovo Ibn 

! Saud kariuomenė Arabijoj at-

SHANGHAI, nigs. 27. — 
Šiandieninės Kinijos valdžios 
priešai paskelbė atsiliepimų. 
Pažymima, kad valstybės ta- 

PITTSBURGH, Pa., rūgs. rybos prezidentas gen. Chiang 
27. — Negras plėšikas vakar ^Kai-shek esųs despotu, be to, 
užpuolė Merehants Savings fvalstybės iždo eikvotoju. Į tai 
and Trust Co. bankų. Pagro- atsižvelgus jo valdžia ir ko- 
bė 5,500 dol. Greitai suimtas, vojama.

IŠGELBĖTI Iš TVANO

ALBUQUERQUE, N. M., 
rūgs. 26. — San Marčiai mie
stelį vanduo užliejo plyšus 
Rio Grande upj‘8 užtvankai. 
54 žmonės išgelbėti iš geležin
kelio stoties ir vienos užeigos.

Bombuota ketvirtu kartu

Automobilių pardavimo a- 
gentūra ir garadžius, 3860 O- 
gden avė., į pustrečių metų 
ketvirtu kartu subombuota.

CHTCAGO IR APYLIN
KES; — Išdalies debesiuota, 
matyt, bus lietaus, vėsiau.

ATĖJO IR NUŠOVĖ
Rugsėjo 6 dienų į Būdos 

kaimų Alovės valsčiuj užėjo|iįkus keliolikos valandų mūšį 
nepažįstamas žmogus. Pasi-1 su sukilėliais. 60 pastarųjų nu
klausęs, kur gyvena Mat. Pa- kailta.
leckas, užsuko pas jį būk pir
kti aržilo, kurį tas siūlė par
duoti. Kai tas ėjo į tvartų 
parodyti arklio, nepažįstama
sis jį užpuolė ir paleido vienų 
revolverio šūvį. Paleckas po 
valandos mirė, o žmogžudys 
pabėgo, žmogžudžio ieško A- 
lytaus apskrities policija. ‘R.’

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl, 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.23 

Vokietijos 100 markių 23.80
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Bendradarbiams ir korespondentams raštu nasrų* 
flUU, Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunėiama tam 
tikslui pašto lenkių.

ReOaktorlna priima — nuo iki vaL

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

vaL po piet.
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BLAIVYBĖS APAŠTALAS.

vikrumu ir darbingumu ne vienį jauniklį 

pralenkia.
Žodžiu sakant, kun. Saurusaitis mus ap

leidžia musų naudai visų savo sveikatų padė
jęs, darbų ir turtų pašventęs, nieko sau ne
reikalavęs, o viskų Dievo garbei, tautai ir 
musų gerovei atidavęs. Del to mes ir ne

galėsime jo užmiršti.
Tat, laimingos keliones, garbingų'sai se

neli! Telaiko tave Dievas dar ilgus metus, 
kad ir Lietuvoje galėtum apaštalauti, dirbda
mas išganingų žmonių blaivinimo darbų.

LIET. KARO MINISTERIS.

IVtHĮISSmiPSHUl I
EUROPOS ŽMONIŲ 

PERVIRŠIS.

Kai-kurios Europos valsty
bės turi didelius žmonių per
viršius. Iš to darosi vis dau
giau sunkesnis gyvenimas ir 
vargas. Seniau Amerikos 
Jungtinių Valstybių durys 
buvo atlapos. Tad į šių šalį 
kas metai vykdavo žmonės mi- 
lionais. Praėjusio karo laiku

Prie diktatūros valstybėje, svarbių rolę i į šių šalį skaitlinga ateivystė

kitos valstybės teiriaujasi 
naujų didesnių žemės plotų 
Pietų Amerikoj, lėnai neap

gyventos ir nedirbamos žemės 
yra galybės. Daugelį žmonių 
tad ten norima pasiųsti, pir
miau užtikrinus jiems bite 
kokias nausėdijas ir bile ko
kiomis tų šalių diktuojamomis 
sųlygomis.

tėvams. Bet yra tūkstančiai 
tėvų, kurte negali mokintis 
įstaigose, nes negali išeiti iš 
namų. Jie turi mokintis ir skai 
tyti namie.

Ypatingai sunku tėvams kai 
urnose, kuriems ne tik sunku 
sužinoti kokias knygas skaity
ti, bet neturi knygynų, kuriais 
galėtų pasinaudoti. Ir todėl

sulaikyta. Gi po karo visai su
varžyta, taip kad į metus į-

KAEP PRA&ILAVINTI 
NAMIE.

no Miehigan valstijoj. Buvo 
gero mokslo žmogus, gerų pa
pročių ir auo pat atvažiavimo 
turėjo gerų darbų didelėj 
kompanijoj.

Nybo norėjo apsivesti su 
savo tautos mergina, kurių jis 
paliko Norvegijoj. Abu pagei
davo, kad ji kuogreieiausia at
vyktų į Detroitu. Jaunoji ban- 

daugumas žmonių turi rasti įį. gauti vizų nuo- Amerikos

Šiandien apleidžia Jungtines Valstybes 
kun. Petras Saurusaitis. Jis vyksta Lietuvon 
apsigyventi.

Kun. P. Saurusaitis Amreikos lietuvių tar
pe dirbo apie keturiosdešimts metų. Jisai 
daug padarė ir dėl to didelę čia atmintį mu
sų tarpe paliko.

Kun. Saurusaitis yra idalistas pilnoje to 
žodžio prasmėje. Tai buvo vienas iš pirmu
tinių lietuvių klebonų, savo parapijoje mo
kyklų įsteigusių. Gyvenęs Amerikoje beveik 
visų savo amžių (o jis jau netoli 80 m.) vyks
ta Lietuvon be turto. Jis visų savo turtų yra 
išleidęs visuomenės reikalams: blaivybės pla
tinimui, laikraščių ir knygučių leidimui ir vis 
daugiausia apie blaivybę.

Del to kun. P. Saurusaitį reikia pavadin
ti tikruoju blaivybės apaštalu. Neteko girdė
ti nei vienos jo prakalbos, nei vieno pamoks
lo, kur jis but nepriminęs '"alkoholio kenks
mingumo žmonių kūno ir sielos sveikatai. 
Daug pastangų padėjo Blaivininkų organiza
cijų. kurdamas ir jų palaikydamas.

Be to, kun. Saurusaičiui nebuvo svetimi 
ir kiti visuomenės reikalai. Jisai, būdamas di
deliu patrijotu lietuviu, uoliai dirbo tautinį 
darbų, visas tinkamas progas sunaudojo liej 
tuvių gerovės ir jų. vardo pakėlimui.

Taigi, nelengva bus amerikiečiams už
miršti tų nors jau senų žmogų, bet greitų ir 
darbštų, kuris visuomet keldavo 4 vai. ryte 
ir visų dienų praleisdavo maldai ir darbui, ne
leidžiant veltui nei vienos valandėlės.

Kitos jo budo ypatybės: netik yra pilnas 
blaivininkas, bet niekuomet nerūkė ir per ke- 
liasdešimts metų buvo ir tebėra pilnu vegete- 
rijonu (mėsos nevalgo) ir gal buti dėl to savo

vaidina karo ministeris. Jo. pareiga yra pa
laikyti kariuomenę palankų diktatoriui. Ka
dangi Lietuvoje diktatūra nepanaikinta, dėl i leidžiama tik apie pusantro 
to daugelis musų klausė, kas pervienas yra šimto tūkstančių ateivių. Eu 
naujasai karo ministeris pulk. J. Variakojis, 
kuriam teks svarbus uždavinys naujoje p.
Tūbelio vyriausybėje.

Pulk. Jonas Variakojis yra dar jaunas 
žmogus. Jis yra gimęs 1892 m. Einkuškiuose,
Biržų apskr. 1917 m. baigė Vladimiro karo 
mokyklų. Kariavo rusų armijoj Galicijoj. Į Įbes, kurių gyventojų skaičius 
Lietuvų sugrįžo 1918 m. ir pastojo savanoriu Įkas metai sparčiai auga, pra- 

besikurinčion Lietuvos kariuomenėn. Dalyva- j dėjo teiriautis kįtose šalyse, 
vo kovose su lenkais, bolševikais ir bennon- 'ar nebūtų galima pasiųsti sa-

ropos šalims nustatyti ateivių

J. A. Valstybių Švietimo 
Biuras pataria tėvams, moti
noms ir kitiems lavintis na
mie. Daugelis tėvų ir motinų

skaičiai, vadinami kvotomis, i nesupranta įvairių kasdieninių 
Priimama tik tiek, kiek iškal- Problemų, kurte liečia jų vai-

no yra nustatyta.
Suvaržius ateivijų į šių ša

lį, kai-kurios Europos valsty-

Stasius Būdav&s.

(Tųsa)

Ji ima verkti — taip karštai jį my
lėjo!..

— Bus muzikantu..., — netikėtai už
kliudo naujų mint j... Rūpesniai ima slug-

Vėl ji ramesnė.
Trobelės durys girgžteli ir vidun 

įslenka kaimynė.
— Žinai, Švendriene, bėdon įpuoliau: 

sudaužiau paskutinį avitaukių puodų. 
Buk tokia gera, paskolink man kuriam 
nors laikui.

Ji nežymiai šluostosi ašaras. Mintys 
barstosi... Eina puodo...

8.
Pagaliau Švendrienė gavo laiškų. 

Kaimynas jai perskaitė.
“Šiandien pastanavijau parašyti šių 

margų gromatėlę lig tavęs, mRno miela 
motinėle. Klonojuos tau stiprios sveikatos 
ir prašau iš Pono I>ievo gero pasivedimo 
visuose tavo reikaluose ir rūpesčiuose. Aš

tininkais. Už tat gavo du “Vyties” kryžių ir 
aukštesnį karininko laipsnį. Dabar yra pulki
ninku.

Spaudos pranešimu, naujoji Lietuvos vy
riausybė nekeisianti nei vidaus, nei užsienių 
politikos. Reiškia, tautininkai dar nežada iš
vesti valstybės iš to užburtojo rato, kuriame 
laikė per trejus metus. Mat, rinkimų skelb
ti neišdrįsta, o valdžių savo rankose kuoil- 
giausia nori išlaikyti. Tuo dar kartų paro
do, kad tautininkams partija ir asmens gero
vė labiau apeina, negu valstybės ir tautos 
reikalai. . i

vo gyventoji) perviršio, kada 
namie darosi aukšta.

Anot žinių, Austrijai ir 
Lenkijai pavyko vienų vietų 
surasti savo išeiviams. Tai 
Peru respublika, Pietų Ame
rikoj. Abiejų šalių valdžios 
su Peru valdžia padarė ata
tinkamas sutartis. Peru respu
blikai yra labai reikalingi žem Į 
dirbiai ūkininkai. Jų pristatys Į - Padarę 

Austrija ir Lenkija. Peru 
valdžia austrams ir lenkams 
kolonistams paskyrė kelis mi
lionus akrų plotus* Kiekvienai 
šeimynai išpuls po 80 ar kiek Į Piai5^ 

daugiau akrų. .>
Tam tikslui sudaryta dvi 

bendrovės arba sindikatai, ku
rie kolonistams gelbės ir pa

kus. Katrie iš skaitytojų turi 
te augančius vaikus namuose, 
žinote kaip tos problemos kas
dien auga.

Jauni tėvai neužilgo randa, 
kad tos problemos negalima 
išrišti supratimu, bet tei
kia ir žinojimo.

Daugelis mokyklų nelavina 
vaikų ir mergaičių, kad jie tik 
tų prie namų. Tėvų užduotis 
duoti vaikams viskų, kas mo
kyklose nemokįnama. Daug 
vargo pasaulyje butų praša
linta, jeigu tėvai suprastų 
vaikų reikalavimus. Klaidingi 
auginimo budai daug blėdies

praleisti

visas savo informacijas laik
raščiuose ir daryti savo. nuo
mones iš tų informacijų. Tiems 
žmonėms neateina į galvų, kad, 
jie gali skaityti geriausias pa
saulio knygas. Kiek vaikų ir 
mergaičių, išsimokinę skaity
ti, niekad neskaito? Gal to
dėl, kad nemėgsta skaityti 
knygų, arba todėl, kad niekas 
nenurodo jiems kų skaityti. 
Arba gal todėl, kad neturi 
knygynų.

J. A. Valstybių Švietimo 
Jiuras turi du surašu knygų 
tėvams skaityti. Jose tėvai ras 
atsakymus į daugeli kasdie
ninių klausimu. Iš jų. 
geriau supras savo vaikus. Jei 
gu negalima tų knygų nusi
pirkti, galima pasiskolinti iš 
vietinio knygyno, arba savo 
valstijos knygyno.

Tėvai norintieji gauti tų 
mygu surašų, gali reikalauti 
iš U. S. Bureau of Education, 
Washington, D. C. Galima gau 
i “Reading Course for Pa- 

rents”. Tik reikia pasiųsti 
vardų ir adresų.

Žadėjęs Amerikon atvykti p. Ą. Bružas,
“M. R.” redaktorius, nutaręs pasilikti Kau
ne. Matomai, p. Voldemaro planas ir Ame
rikoje pavaryti “vilkų” propagandų neiške- 
pė. Na ir gerai Mums čia ir be “vilkų” už-' nledžiagi“8kĮli> nž ‘taj
tenka įvairaus sužvėrėjusio elemento, kuris | imdami maža atlygininllĮ nuo- 

traukia... į Rusijos miškus. formoje Peru va|džia

taip pat išpradžių už žemę nie
Statistikos daviniais Įrodoma, kad pasta- ko nereikalaus. Tik paskiau

ruoju laiku taip vadinamos alkoholinės proto Į kuomažiausių atlyginimų da-
ligos žymiai prasiplatino. Kaltinama prohibi- 
cija. Bet faktinai čia ne prohibiciją kalta, bet 
prohibicijos laikais išrastoji “munšainė” ir 
kitokie nuodai. ,

limis. Kada tai kolonistai iš
simokės, žemė pasiliks jų sa
vastimi.

Bet tas viskas, taip sakant, 
yra tik lašas dideliam ežere.

Vieni žmonės ruošia pagerbimo puotas to- j Ant kelių milionų akrų gali- 

kiems asmenims, kurie savo triusu to pager- i ma apgyvendinti vos kelis 
bimo nusipelno, o kiti tiems, kurie ieško žmo- i tūkstančius šeimynų. Dėlto, 
nėse tuščios garbės. Į Austrija, Lenkija, Italija it

pakol kas, dėkui Dievui, šiuo čėsu esu 
sveikas ir linksmas. Kariuomenėj man 
nėra dideliai sunku — gyvenu pusėtinai; 
turiu gerų, viršininkų. Nesenai mane pas
kyrė į dudorių komandų ir dabar tu
rim labai daug darbo: mokomės tokius 
ženkliukus, kobiniukus ir iš jų griežiame. 
Man gerai sekasi. Aš jau vienoj šventėj 
ir ant rinkos griežiau. Apsaugok, Viešpa
tie, kiek daug svieto buvo susirinkę!..

Esu tik labai liūdnas, kad tavęs ne
galiu matyt, ir tur but dar negreit galė
siu, ba mus visus dabar da stipriai mo
kina madnių vaikščiojimų ir giminasti- 
kų... O taip, aš norėčiau tavęs pamatyti! 
Ar žinai, mama, kų aš tau pasakysiu? Jei
gu kas su linais važiuotų į musų miestą, 
tai gal kartu atvažiuotum. Ateitum pas 
mane ir pamatytum, kaip aš gyvenu...

O dabar eisiu išsiplauti savo katiliu
kų ir reikės zupės parsinešti. Antrų kar
tų tau, rųieloji motinėlė, kloniojuos geros 
sveikatos ir daug laimės... Bučiuoju ta
vo rankeles ir kojas, ir pasilieku su Po
nu Dievu Tavo mylimas sūnūs Steponas”.

Baigė jai skaityti.
— Ar tai čia pats Steponėlis rasti?
— O kaip misliji — žinoma, kad 

pats.

Vaikai turi teisę 
linksmų kūdikystę.

Tėvai turėtų suprasti visų 
vaikų gyvenimų, turėtų su 

kūdikystės normales 
aplinkybes. Suprasti' ‘augimo 
ir sveikatos įstatymus, idAnf 
atlikti savo dalį, pagelbėti vai 
kams išaugti į normalius vy
rus ir moteris.

Tik kelios įstaigos užsiima 
tėvystės švietimu. Auklėtuviii 
mokyklos per daugelį metų 
duoda specialius kursus mer
gaitėms kūdikių priežiūros ir 
lavinimo. Moterų kolegijos ir
gi mokina vaikų psichologi 
jos. Bet daugumas musų vaiki,i 
ir mergaičių neturėjo progos 
tuo pasinaudoti.

Massacliusetts valstijoj, su 
lig tėvų prašymo,. Valstijos 
Švietimo Departamentas dabar

PILIETYBĖS ATSAKYMAS.

konsulo Norvegijoj. Bet viza 
neišduota, nes Norvegijos kvo 
ta buvo išsibaigus.

Kuomet jai pasakyta, kad ji 
turės laukti nors metus, abu 
nutarė, jai atvykus į Kanadą, 
bandyti legaliai įvažiuoti į J. 
A. Valstybes. Jri išvyko į Ka- 
nadų. Nybo irgi pasiliuosavo 
nuo darbo ir išvyko į Kanadų 
jos pasitikti ir tenais apsive
dė. Atėjo laikas jam grįžti j 
darbų ir abu nuvyko pas A- 
merikos konsulų gauti žmo
nai vizų. Prieš išvažiuosiant 
Nybo padavė natūralizacijos 
prašymų ir trumpu laiku butų 

'išgavęs pilietybę ir butų ga
lėjęs reikalauti nekvotinio sto
vio žmonai. Bet dabar jai vi
za buvo vėl atsakyta, nes ji 
galėjo atvažiuoti tik po Nor
vegijos kvota.

Jis nenorėjo jų vienų palikti 
Kanadoj. Jie abu išvyko į vie
tų apie 50 mylių iš Windsor 
ant St. Clair upės. Pasamdė 
laivelį ir persikėlė per upę; 
išlipo Amerikos pusėj. Čia bu
vo sugauti ir suareštuoti; Ny
bo suimtas už šmugeliavimų 
ateivio į J. A. Valstybės. Abu 
prie visko prisipažino. Sulig 
įstatymo, užsipelnijo deporta
cijos ir, už jo ,,darbų laukė net 
penki metai kalėjime.

Kuomet viskas sužinota, vai 
tik vyrų. 
varantas

Kaip imigrantas, kuris bu
tų galėjęs parsitraukti žmonų 
į J. A. Valstybes, jeigu tik 
butų laukęs dar kelis mene-, 
sius, pametė teisę tapti Ame- Į
rikos piliečių ir kuris už pra- 8fllėjo laikyti 
sižengimų nebuvo pasodintas ,deportacijos
kalėjiman tik todėl, jog Imi-! PrieS Nybo buvo užmirštas ir 
gracijos vadiuinkai pasigailė- duota ^mas Luoš
io. Tai įvyko Miehigan vabti-,įvažiuoti iš J. A. Val
ioj su Andriu Nybo, norvegu.. i bile kuru šalių. Val-
Teismas laikė, kad prašytojo,llžios ^persekiota ji pasiliko 
pasielgimas įsukant savo žmo-,su v?nl Detroite.

nų, norvegę, skersai Kanados Į Bet nauja kliūtis pasirodė, 
rubežių, kuomet ji negalėjo kuomet Nybo buvo pašauktas 
išgauti leidimo atvažiuoti le- į natūralizacijos išklausymų 
galiai, nebuvo pasielgimas ge- ir kuomet teisdarys sužinojo 
ro charakterio žmogaus. , apie šmugeliavimų. Jis nega- 

Andrius Nybo atvažiavo į les tapti J. A. Valstybių pi- 
J. A. Valstybes legaliai ba- liečiu.

duoda speciales instrukcijas landžio 20, 1923 m., apsigyve-(

Susijaudinusi ir nustebusi Švendrienė 

pakraipė galvų.
— Pamislyk tiktai. Pone Dieve tu 

mano... Nabagėlis. Ir taip greit. Buvo 
stoiaunas balandėlis...

Kai trobelėj nieko daugiau nebeliko, 
ji prie lupų prispaudė sunaus laiškų ir 
ilgai ilgai jį bučiavo... Paskui verkė. Ta
čiau džiaugėsi ir širdyje liepsnojo dar* 
karštesnė motiniška meilė...

9.
Greit Švendrienei pasitaikė gera pro

ga. Kaimynas į miestų, vežė medžių par

duoti ir jų kartu pasiėmė...

Nuvažiavo po pietų.
Kažkas jų nuvedė j kareivines. Prieš 

akis jai maišėsi daugybė kareivių.

Vienas ėjo pro pat jų. Ji nedrųsiai 

jo paklausė:

— Kad loska, ar švendrys Steponas... 
— sukinio nepabaigė...

— A, Švendrys, ja ja, — žinau — 
musų muzikantas. Ar pašaukti?

— Jeigu jau galėtų...

Jis greit nutrinksi  jo degutu garuo
jančiais* batais. Po valandėlės Šveadirenč 

išgirdo:

— Ei, Švendry, a girdi, motina pas 

tave atėjo!..
— No, no — ar nemeluoji tiktai... 

— atsiliepė jos Steponėlis...
— Teisybė, antai laukia.
Jo širdis ėmė įsibėgti. Jis palengva

ėjo žemyn. Paskui pagreitino žingsnius 
ir įlėkė kieman. Pamatė — tikrai buvo 
motnia... Visas suvirpėjo ir akimirksny 
paraudo. Išskėtė rankas ir drebančiu bal

su prakalbo
— Mama! 1
— Aje, Steponėli!..
Jis pribėgo ir pabučiavo jos rankų...

Paskui ir veidan... Jis ėmė ašaroti. Po 
valandėlės nusiramino. Norėdamas pra- 
linksmint motinų. Steponas į jų gyvai 

prakalbo:
— Pažurėk, mama, kaip aš atrodau.. 
— Pone Dieve, kaiį) puikiai!..
Jie ilgai kalbėjos. Jis pasakojo, kad

gana gerai jau mpkų’s griežti. Švendrienė 
džiaugės ir svaigo. Dar vis netikėjo. Visu 
laiku akyse ašaros mirgėjo. Jai nepap
rasta laimėk.

Atsiskyrė tik pavakarėje.
Jos širdyje užsklęsti troškimai pajautė

laisvę — jis muzikantu buvo. Dabar jai 
pasaulis atrodė šviesus, be dėmių, be

r. l. i. s.

tamsių ir ūkanotų debesiukų... Atsidėju
si ir be rūpesčio plakė jos liepsninga šir
dis. Tai motinos karščiausia meilė degė.

10.
Besižvalgant nejučiomis praėjo vėl 

metai... Diena mirgėjo po dienos. O Šven
drienei jos nešė ir šešėlių, ir šviesulių — 
kaip tikrai gyvenime kad yra.

Grįždamas pulkan, Stepono prašėmas, 
pas Švendrienę užsuko tos pačios kuo
pos kareivis Valeikis. Jos džiaugsmui ne
buvo galo.

— Turbut Ponas Dievas tave ir at
nešė. Sakyk, — sakė* ji, — kaip jus ten 
begyvenat? Kas su mano Steponėliu?...

— Jam gerai — netaip kaip mums. 
Jis ir į miestų, dažniau išeina...

Jos veidas prašvito. Buvo aiškiai ma
tyti motiniškas džiaugsmas.

Kalbėjosi. Pasakojosi.
— Pabūk biškį, Petrei, aš brukau 

bėgsiu.
Po valandėlės ji sugrįžo ir jam kaž

ką padavė. *
— Še, vaikei, nuneši jam...
— Tai jau apsidžiaugs — nemaža 

dovana.
— Anokia čia dovana — ką gi vai

kui kitaip...
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Prašau Į Mano Kampeli
Prof. Kampininkas sausžejnio: per Sibiru, paskui 

per Aleutian salas Beringo 
juroj į... Alaskų; Taigi van
dens lakūnai visai mažai te
matė. Iš Alaskos į New Yorkų 
jurų jau nėra.

Bolševikų lakūnus reikia ir 
pagirti, nes daryti tokių ke
lionę oru, kad ir virš žemės,
,vis-gi yra pavojinga: gali nu-

Tuotarpu ir menkai protau
jančiam gali būt suprantama, 
kad pramonės klestėjimas ar
ba puolimas priguli ne nuo ko 
kito, kaip tik nuo pačių pra
moninkų. Jei pramonės susilp
nėja, pirmoje vietoje kalti pra 
moninkai. Kada jie darbinin
kus žmoniškai apmoka, tada 
darbininkai turi stipresnę pir
kimo jėgų ir tada pramonės 
klesti. Kada gi jie darbinin
kams užmokesnius sumažina, 
tada darbininkų pirkimo jėga

niški užmokesniai, ty. atatin
kami gyvenimui užmokesniai. 
Kada darbininkai turės už-

atliekamus darbus.
Yra apskaičiuota, kad mo

terų užmokesniai yra daugiau
tektinai pinigų, tada jie daug kaip vienu trečdaliu mažesni,
visko pirks ir tada bus ger
būvis. Akstinas.

Musų bolševikai negali at
sidžiaugti tuo, kad sovietų la
kūnai orlaiviu “Šalis Sovie
tų” skrenda į New Yorkų. 
Net ir komitetų turi sudarę 
lakūnams priimti. Bet sykiu 
ir nuolat pyksta, kad buržu
azinė spauda, net ir prof. 
Kampininkas, nieko apie tai 
nerašo. Na, tai reikia ir para
šyti.

Žygis tų sovietų lakūnų nė
ra, žinoma, jau aguonos grū
do, bet ir ne dramblio didu
mo. Kas kitų butų, jei bolše
vikų lakūnai butų bandę per
skristi Atlantikų ar Pacifikų, 
gi dabar, bijodami “Sovietų 
Šalį” paskandinti taip, kaip 
andai lenkai paskandino savo

savo orlaiviu stiprias pava
žas ir čiaužę sau sniegu per 
Sibiru į Alaskų. Beringo sa- 
smauga, kuri skiria Sibiru 
nuo Alaskos, yra siaura ir į- j 
sibėgėjęs orlaivis lengvai ga
lėtų jų peršokti.
vėl žeme stačiai j New Yorkų. 
šitokia kelionė tikrai butų at
kreipus viso pasaulio dėmesį 
ir buržuazinė spauda ir prof. 
Kampininkas butų, be abejo
nės, daugiau rašę; tokia ke
lionė butų buvus nauja, pir
ma tokia.

Taigi baigiu. Vadinas para
šiau apie sovietų lakūnų drų- 

Maršalų Pilsudskį”, jie pa-Įsų žygį ir daugiau komunistai 
sirinko kelių daugiausia virš jtenepyksta ant manęs.
< <
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kristi ir užsimušti. Bet “So . M .» .. ,, , , . ... innupuola ir štai tuo budu pra-vietų Šalis lakūnai galėjo i 5 , . ,, moninkai patys sau pakenkia,da saugesnę kelionę Amerikon i T . , , . .v . „ , i Jei taip, bet ne kitaip yra,pasirinkti, būtent žeme. Butų\ , , ______ . 7
palaukę žiemos, pasidėję po

MOTERŲ DARBININKIŲ 
UŽMOKESNIAI.

Įvairiuose darbuose, kaip 
dirbtuvėse, taip ofisuose, mo
terys laipsniškai ima prilygti 
vyrams. Šiandie retai rasi to
kias darbo šakas, kur moterys 
nesiveržtų. Daugiur jos vyrus

negu vyrų visose šalies pra
monėse.

Delko taip yra, kad mote
rys apturi mažesnius užmo
kesnius negu vyrai už tokius 

; pat atliekamus darbus ir to
kiais pat gabumais ir tokiu 
pat pasišventimu? Delko tokia 
nelygybė ?

Yra priežasčių. Štai kai- 
kurios:

Iš senų-senovės užsilikę pra-

ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

DELKO MAŽĖJA DARBAI, j reikalavimai.

tad delko pramoninkai yra 
linkę mažinti užmokesnius dar 
binirikams ir tuo budu sau 
kenkti?

Jie neturi nei mažiausio no
ro sau kenkti. Dažnai juos 
pagauna į savo pinkles klai-

IšTlaskos ltiinga mintis’ kad Jie ^lį dau
giau pelnyti sumažinę darbi
ninkams užmokesnius. Jie yra 
tos nuomonės, kad jei darbi
ninkai pigiau dirbsiu, tai ga
miniai busiu pigesni ir kaipo j 
tokius bus galima pasekmin- Į 
giau ir sparčiau parduoti. Tos 
nuomonės pramoninkai ima 
ignoruoti darbininkų pirkimo 
jėgų. Jie mintija, kad visuo
menė labai plati ir labai skait
linga, tad su dirbtuvių dar
bininkais, nors jų butų kele
tas milionų, nėra reikalo skai
tytis.

Tokia jų nuomonė yra aiš
kiai klaidinga. Nes sumažinę 
darbininkams užmokesnius, jie 
greitai atranda, kad tuo budu 
patys savo reikalams skau-

iš darbų pašalina. Ir kada 
vyrai, negaudami darbų, turi! įmonėse prietarai, kad visi dar 
bedarbiauti, moterys sau svei- bai pirmiausia turi būt už-
kos dirba.

Nors moterys visur į darbus 
veržias ir nori prilygti vy
rams darbininkams, bet joms 
visas laikas mažiau mokama 
negu vyrams už tokius pat

imti vyrais ir tik po to gali 
būt samdomos moterys dar
bininkės.

Toliaus, didelis tarp vyro 
ir moteriškės skirtumas kūno 
jėgos atžvilgiu.

Moterų varžymas kai-ku- 
riuos darbus dirbti.

Daugelis jaunų moterų tik 
laikinai nori darbo pirm apsi- 
vesiant, tad tokioms ne vien 
mažai mokama, bet jų ir ven
giama.

Bet visų svarbiausioji prie
žastis, tai pačių moterų nesu
sipratimas ir jų nęsusiorgani- 
zavimas į unijas.

Pelnų besivaikų pramonin
kai šiandie tad daugiausia mo 
teris ir mergaites samdo. Nes 
jas pigiai apmoka, aiškiau ta
riant, gali jas išnaudoti savo 
naudai.

Yra daug pramonių, kuriose 
dirba daugiausia jaunos mer
gaitės. Jos begalo pigiai ap
mokamos. Kad jos susiprastų

1

JiAUJAUSI Lietuyiški
zį Rekordai columbia d
•A NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS
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Dažnai girdime, kad tokioj 
ar kitokioj pramonėje darbai 
sumažėja ir tūkstančiai arba 
ir dešimtys tūkstančių darbi
ninkų nebetenka darbo.

Delko mažėja darbai?
Dėlto, kad nėra kas pirktų 

daug gaminių. Darbų sustoji-

Gamyboje gi perviršis paSi-!d-iai kenki„. 
daro, kada žmonės (tie patys i
darbininkai) mažiau visko per 
ka. Gi pirkimas sumažėja svar 
brausią del neturėjimo pa
kaktinai pinigų.

Tai yra labai aiškus daly
kas: pirkimo jėga priguli nuo

Kad pramonės klestėtų ir 
darbai nesumažėtų, reikalin
ga, kad darbininkams visose 
pramonėse butų mokami žmo-

mo svarbiausios priežastys y- ndni’> minios arta masės> 
tai ne kas kitas, kaip sunkius 
darbus dirbu darbininkai. Ir

ra tos d:delis gamyboje per
viršis, gaminių vartojimo nu
puolimas, kainų sumažėjimas, 
vartotojų streikas ir sunkiųjų 
laikų baimė.

Gamyboje didelis 'perviršis 
pasidaro tada, kada visko toli 
daugiau pagaminama, negu iš
perkama. Kada gaminiais už
verstos rinkos ir krautuvės,

štai kada minios, ty. darbinin
kai, turi 'pakaktinai pinigų, 
tada jie visokių gaminių 
daug perka. Nuo to pirkimo 
priguli darbas dirbtuvėse. Ka
da gi minios turi mažai pini
gų, negali tada daug ko pirk
ti. Pardavimas ir pirkimas

kada pilni sandeliai, savaime f*™ bodu fabri
suprantama, kad reikalavimai 
nutrūksta ir fabrikantai savo 
darbininkams neturi darbo. 
Dėlto, juos kokiam laikui at
leidžia, kol bus gauti nauji

kantai pajunta nebeturį nau
jų reikalavimų. Gaminių ga
myba sustoja ir nėra darbo.

MOTINOS dabar 
sužino vertę 

MAGNEZIJOS/ i
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ir susiorganizuotų, tada butų] 
kitokis dalykas.

Bet ateis laikai, kada mo-| 
terys darbininkės taip susior-| 
ganizuos kaip yra susiorganil 
zavę vyrai darbininkai. Tada1 
ir jų uždarbiai nebus mažesni 
už vysų uždarbius atliekant 
tokius pat darbus.

Kai-kurie sociologai yra nuo 
monės, kad daugeliui vedusių 
moterų nepritinka dirbti už
imant vyrų darbininkų vietas. 
Tų moterų darbai yra namų 
ruoša, šeimininkavimas, vaike
lių auklėjimas. Jie sako, kad 
tik tuomet moterys jausis pa
tenkintos ir laimingesnės, ka
da jos nesiverš į vyrų darbus 
ir eis savo tikrąsias pareigas. 
Jie turi tiesų.

Patenkinti,
Jei Sau Radio Pirkaite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

10 Colių 75c

K. MENKELIUNIUTf! ir F. STANKŪNAS 
Su Orkestras Akompanimentu 

Oi Skauda, Skauda Liaudies Daina
Ai Žirgelį Balnosiu Liaudies Daina

A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS. Duotas 
Su Orkestras "Akompanimentu 

Kačiukas (A. Vanagaitis) Komiškas Duetas
Salt* žiemužė (A. Vanagaitis) Komiškas Duetas

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Dainuoja A. Šaukevičius ir Marė Urbas 
Fr. Yotko, Vadas

Žalia Girelė Orkestrą su
Lik su Dievu, Panytėle Pripuolamu Dainavimu

F. STANKŪNAS, Baritonas 
Su Orkestras Akompanimentu 

Piršlybos Amerikoj Komiškos
Neišpildomas Prašymas Dainos

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Fr. Yotko, Vadas
Šokikų Polka
Naujų Metų Polka

RALPH V. JUŠKA, Baritonas 
Su Orkestras Akompanimentu 

Kaip Aš Buvau Jaunas Liaudies
Kad Širdį Tau Skausmas (J. Naujalis) Dainos

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ 
Žydeli-Judeli (Dainuoja F. Stankūnas—

Orkestrą su Pripuolamu Dainavimu) 
Kariška Polka Orkestrą

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 
Su Orkestras Akompanimentu 

Atvaiiavo Meška (A. Vanagaitis) Komiškos
O Jūs Kriaušiai (A. Vanagaitis) Dainos

ANTANAS VANAGAITIS ir M. ŽEMAITE

Margarita (A. Vanagaitis)
Be Nosies (A. Vanagaitis)

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Fr. Yotko. Vadas 
Dainuoja A. Šaukevičius

Dariau Lyseles, Valcas
Jonelio Polka

Komiškos
Dainos
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IA aplaikysite veiklesnį ir 
mandagesni patarnavimą per 

patyrusius pardavėjus ir radio 
mechanikus; kainą rasite vieną ir 
teisingą visiems » pasirinkimas 
didesnis ir vien tik iš atsakomingų 
Radio išdirbysčių, kaip tai:

R A D I OS

RADIOLAS Atwatek Kent

P^WK..,KIMBALJM. fCa d i oš radios
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

4177-83 Archer Avė.
Telephone Lafayette 3171

2536-40 West 63rd Street 
Telephone Hemlock 8400

PILNAS EGZAMINAS 
15.00 TIKTAI $5.00
BPECIALI8TA8

Taigi nenusiminkit bet eikit 
paa tikrą specialistą. ne dm koki 
nep*tyrėl|. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
Jutns kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pate. po pilno išegiaml- 
navlmo. Jus sutaupysit laika ir 
pinigus. Daugelis kitu daktaru 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumu.

Meno Kailio — Hcope — Raggl. 
X-Kay Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egsamlne
rimas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves. Ir Jeigu si pa
imsiu Jus gydyti, tai Jusu sveikata 
Ir gyvumas sugryi Jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ilgu skilvio. Barnu, inkaru, odos. 
kraujo, nervu. Ilrdlea. reumatls- 
mo. kirminu, uždegimo tarnu, sil
pnu plaučiu, arba Jeigu turit ko
kia užsisenėjuslą, (atkerėjusią, 
okronlžką ilga. kuri nepasidavė 
net gabiam lelmynos gydytojui, 
neatldėlloklt neatėle pas mana.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALIST AB 

Inėjlmas Rūmas lėlį«• W. JACKSON BOULEVARD 
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo II ryto iki 
1 po pietų- Vakarais nuo 6 Iki T 

Nedėliomis nuo lt ryto iki 1
PO piet]#.

Kadangi Phillips 
Milk of Magnesia 
gelbsti užlaikyti val
kus sveikatoj ir ge
rame upe, tai kiek
viena motina privalo 
apie j} žinoti.

šis nekenksmingas 
velk be skonio vais
tas geriausia padalina

valkuose tuos sitnptomus, kurie pa
prastai tyla del surūgusių vidurių, 
vėmimo, karščiavimo lr dieglio. 
Kaipo lengvai Uuosuojantls, Jis 
švelniai veikia, bet tikrai, pašalin
damas sukietėjimą, slogas, valkų 
Ilgas.

Šaukštukas Phillips MEk of Ma
gnesia atlieka darbą pusės paintės 
kalkinio vandens prirengiant karvės

Daugelis m vi i tvirtinti kari pleną kudll«lul. Daugelis vartojimo uaugens myn tvirtinti, Ran budų yr& 1Saliklnt, knyROj ..u,eful
gamyba ir gaminių kainos pri- Information**. ji jums dykai bus 

. ,. , x., , . . pasiųsta. Kreipkis J The Phillips Co..guli nuo tam tikrų ekonominių 117 Hudson St., New York, N. Y.
Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrą

Phillips Milk of Magnesia. Dakta
rei JJ ligoniams skirdavo per 60 
metų.

"Milk of Magnesia** buvo Chas. 
H. Phillips Chemical Co. S. V. re
gistruotas vaizbos ženklas Ir Jos 
plrmtakuno, Chas. H. Phillips nuo 
1875.

įstatymų. Jie sako, kad tai 
neišvengtina esą, jei pramo
nes paliečia koki nepavyki- 
mai, jei milionai darbininkų 
nebetenka darbo.

TUBBY
SOUKNOI TH*T Olt ttMftT THAT \

ALMOS! kfARtOTHB Oty' LIOHTS 
OOTTA OS VJHŽ M TH0U6HT »T 
VVAS A CH0ST IM HAUMTEO- 
MOVSE UPOMGOAT »
Fl*ct> »T OF ACAiA)
FOOAJD IT SO VIE C AM TAKE
RUMT UPTHERE AM’ACARE, H1M V0n«rT-He'LL TtflNK JT5 

l A CHO&T AM' it SfAftgP SiU-T

ihatS AWtu

Pirkite šiuos rekordus iš savo lokalinių vertelgų arba •V 
reikalaukite pnuųsti iš artimiausios krautuvės

ir prašykite pilno katalogo. jį?
COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY 

>4^ m North Canal Street, Chicago, III.

i
Notca”

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY 
111 North Canal Street, Chicago, III.

Columbia Records
• "NIW PROCE&SSfKMM

Vjva-tona7 Recording - The Records without Scntch

Runt's a Real Ghost Hunter.
rSAX IFVOOAVOT
AFRA1OT0 COME AtONfil 
vie'o-E coitf op to 
-ree HAOMTeo-HousE 

TOtEE IF THFRES 
1 AAf/ CHOSTS UP 

TMEPte

A IMT AFRA'C>\ 
To 60 ARE. StoO, 

RUAtt’-UICiL 
RICHTTHEKE. 6UT, 
OFCOUftSE iFTMtgtS, 
A GHOST THEBE l 
COOLbM'HeiPVoUj 

ANV

iFVoufcE AFRAIBVOU
tETTER: SAV So - 
8ECAVEE ’P VVAR.T

CRVIM* AM HOME UKE 
S'OV THE LkV TIME ŠOU 

AlNfT GOMMA 60 A1ONC VUtTH, 
US AMVMORC

Itehing Siela
(įuicfely
Don’t suller with Dindruil, Pimplaa. 
Blemnhei and other annoying ildn irri- 
tadooa. Žemo antiaepoc liquid i9 the sala 
aure way to relief. Itehing often diaappcaie 
ovenaght. Splendid (or Sunbum and Faksą 
Ivy. Ail dniggiats 35c, 60c, $1.00.

žemo
POR SKIN IRRITAT1ON*

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This Is a Pamaus VIvani Sėt and ln- 
cludea face powder, $1.00; Rouge, 75c, 
Tlssue Cream |1.00, Oepilatory $1.00, 
Faclal Astrlngent $1.75, Bath Salt 1.00, 
Tollet Water $1.26. Perfume $2.75, Brll- 
liantlne 75c, Skln VVhltener 75c. Totai 
Value 112.00. Speclal price, $1.97 for all 
ten plecea to lntroduce this line.

Vardas ............ .......................
Adresas ....................................
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, jei 
z nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
to. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.
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MUSŲ SVEIKATA.

P R X ū ū M

krūminis dantis. Jis užima i sies, gerklės ir ausų ligos už- 
vietų laikinių krūminių dantų, puola vaikų ir prisieina jam

Penktadienis, Rūgs. 2f, 1920

Rašo Dr. V. S. Naryauckas

ŠALTIS.

Statistika rodo, kad nėra 
kitos ligos, kuri sergančiam 
daugiau nesmagumu darytų, 
kaip paprastas šaltis.

Nors šaltis per save nėra 
•pavojinga liga, bet tolesnis 
bėgis ir jos komplikacijos yra 
pavojingos; tai yra rumatiz- 
Hias, zapalenija (uždegimas), 
“sinusitis”, uždegimas inkstų 
ir nuslopinimas gyvumo, ku
rie duoda progos kitoms in
fekcijoms įsigilinti ir smar
kiau organiškoms ligoms pro
gresuoti. *

Šalčio priežastis yra ne kas 
kita, kaip musų priešai-bakte- 
rijos.

Šitos bakterijos randasi: 
burnoj, nosyje ir dantyse. 
Švara ir rūpestingas užlaiky
mas šitų vietelių yra svarbus 
įrankis užstoti šalčio kompli
kacijoms.

Priežastys, kurios nusilpni
na kūnų ir leidžia bakterijoms 
savo blogų darbų atlikti, yra:

Ciongas (draft)
Mainantis oras
Prisikimšę gatvėkariai, ofi

sai ir kitose suteršto oro vie
tose, kuriose negalima prasi
šalinti nuo kosančių žmonių.

1) Drėgnumas ir šaltis
2) Persi dirbimą!-;
3) Nedamiegojimas.
4) Šaltis, kaip ir kitos li

gos,. pareina nuo sekrecijų iš 
burnos ir nosies ir prikimba 
per neapsižiūrėjimų ir nekrei

vų dėmesio į švatų, sanita
rinį užsilaikymų.

5) Bučiavimai^ nešvarus 
rankšluosčiai, pypkės, žaislai, 
paišeliai, nešvariai užlaikomi 
pirštai ir kiti panašus daly
kai, kttrie yra užkrėsti sekre
cijomis yra šalčio arba slogų 
priežastimi.

6) Yra ir daugiau priežas
čių, del kurių žmonės apserga 
slogomis, arba taip vadina- i 
mais šalčiais. Nesveikos kūno l 
dalys; kaip adenoidai, polu-' 
pai, sugedę tonsilai, nosies Ii-| 
gos turi būti gerai apžiūrėti I 
ir tinkamai gydomi.

Apsisaugojimui nuo šalčio 
yra reikalinga:

a) Lenktis nuo infekcijų, i 
užsikrėtimo;

b) Apsisaugoti virš minėtų 
priežasčių, kurios nusilpninu
kūnų.

O tie, kurie jau pasigavo 
šaltį, be jokio atidėliojimo 
privalo eiti pas daktarų ir 
gauti jo patarimo.

lėlės ir vaikams sunku maistas 
sukramtyti, tada jų žandkau- 
lai negali tinkamai augti ir 
burnos gali visaip išsikraipy
ti. Kramtymas stiprina žandų 
muskulus ir duugiau kraujo
teko dantims stiprin- nuolatinio danties vietų. Bur-

Daugelis tėvų mano, kad tas 
dantis priklauso prie pirmųjų 
dantų ir del neprižiurėjimų jis 
pusta, kaip puvo pirmieji dan
tys.

Jeigu pirmas krūminis dan
tis žųva, antrieji dantys ne- 
reguluriai auga, nes augant 
jie užima, arba palieka, pirmo

ti. Kuomet apie dantis randa
si mažai kraujo, jie negali bū
ti stiprus, nes kraujas dan
tinis priduoda kalkių. Neuž- 
tektinas esimas kraujo silp
nina ir antruosius dantis, ku
rie formuojąs po pirmųjų. 

Pirmas nuolatinis dantis, ku

noje randasi daugiau vietos 
maistui apsistoti, tas maistas 
burnoje pusta ir labai sunku 
švariai dantis užlaikyti. Blo
gas kvapas irgi paeina nuo 
supuvusių dantų.

Žandas gali truputi įpulti 
nuo blogų dantų, veidas gali

ris pasirodo, yra šešių metų!būti iškraipytas, įvairios no-

labai nukentėti. Ir vis del 
keno nors neapsižiūrėjimo. Tin 
karnas prižiūrėjimas laikinų 
liautų išvengs daug kentėjimo 
ir didelių išlaidų vėliau. Jei
gu vaikai mokinami tinkamai 
savo pirmus dantis prižiūrėti, 
ir sulaukę nuolatinių dantų 
moka juos prižiūrėti.

Nuo trijų metų amžiaus 
reikia kas šeši mėnesiai vai
kus vesti pas dantistų. Dan
tistai peržiūrės dantis, juos 
apvalys ir, kur reikia, užpil
dys skyleles. Pinigai tam tik
slui praleisti yra apsaugoji
mas vaiko dantų. Be to ir pa
tys vaikai pripras įvertinti sa
vo sveikatų. Pamokink tat

vaikus valyti dantis prieš ei
siant gulti ir po kiekvieno val
gio. Dantis reikia valyti šepe
tuku nuo viršaus, nuo dantų 
smegenų žemyn ir ne skersai. 
Krapštukas dantims krapštyti.

Seniau žmonės buvo pratę 
dantis krapštyti su tam tik
rais krapštukais (tootlipicks). 
Nors ir nebuvo mandagu dan
tis viešai krapštuku krapštyti, 
žmonės vienok juos vartoda
vo. Šiomis dienomis net ir tie 
krapštukai išėjo iš mados. Kur 
būtinai reikia vartoti krapštu
kų, reikia viena ranka paimti 
krapštukų ir bandyti maistų 
iškrapštyti, bet kita ranka rei 
kia burnų pridengti. Nemanda 
gu paimti krapštukų ir jį 
.kramtyti arba taip burnoje

laikyti. Šeimininkėms nereikia 
dėti krapštukų ant stalo; jei
gu kam jo reikia, gali papra
šyti.

Šiomis, dienomis vartojama, 
ir dentistų patariama vartoti, 
tam tikslui specialiai paga
mintas, palaidas' šilkas, vadi
namas “dental šilk floss”. 
Kuomet reikia jį vartoti gali
ma po kelis colius su syk varto 
ti. Dantys visuomet bus šva
riai užlaikomi. F. L. I. S.

Svogūnas yra sena daržovė. 
Nuo ankščiausių laikų kelei
viai, keliaudami per neapgy
ventas vietas valgė svogūnus, 
kad išvengus troškulio. Svo
gūnas pirmiausia pasirodė 
pietų Azijoj ir Mediterranian

VAIKŲ DANTŲ PRI2IURĖ 
< J IMAS.

Kaip dažnai girdime moti
nų sakant: “Kam prižiūrėti 
vaikų pirmus dantis, jeigu už' 
poros metų turės eilę gražų, 
naujų dantų?” Tai klaidingas 
ir pavojingas nusistatymas ir 
todėl galime kaltinti tokias 
motinas už savo vaikų nesvei
katą. Kuomet vaikai apserga 
kaikurioms ligoms, jos nežino, 
kad yra priežastimi sugedusių 
arba blogų dantų.

Jeigu pirmieji dantys pus
ta, juos reikia ištraukti. Bet 
daugelis į tai domės nekreipia. 
Jeigu dantyse atsirattdasi sky

ICHMAN'

Ėst. 1879

juros krantuos. Jis priklauso 
Alliurn cepa botaniskai šei
mynai, kuriai priklauso dauge
lis lelijų, kelios “štarelio” 
(asparagus) rųšys ir kitos dar 
žovės su didelėmis šaknimis. 
Svogūnas auga kur randasi 
daug drėgnumo. J. A. Valsty
bėse svogūnai labai auga ir jų 
čia daug auginama.

INDIANA POLIS, Ind., rū
gs. 26. — Indiana įstatymų 
leidimo rūmai pravedė įstaty
mų, kuriuomi einant miestai 
gali įvesti manadžėrių vald
žių.

Dabar valstybės vyriausias 
teismas išsprendė, kad tas į- 
statymas ‘ yra priešingas kon
stitucijai.

4-

Rickmano Leibelis dar niekuo
met nebuvo tikresniu rodytoju 
siutų ir overkočių gerumo ir musų 
galėjimo pagaminti drabužius vė
liausios mados ii- augštos vertės už 
žemų kainų.

Niekur jus nerasite didesnio pa
sirinkimo naujausių madų, gra
žiausia pasiutų siutų ir overko
čių — toks didis įvairumas puoš
nių vilnonių naujausios mados ir

z r,; t •’ '

spalvų — toks didis pasirinkimas 
stailių ir materijų ir tokių šaižų, 
kad jums pilnai pritinka.

Bile Siutas, Overkotis, 
Tuxedo Siutas arba Over

kotis už vieną ir tę 
pačią kaina

Ricbmano drabužiai pagaminami 
musų pačių didžiose ♦.dirbtuvėse. 
Juos siuva 3,800 gabių ir nagingų 
darbininkų, kurie turi šėrų musų 
kompanijos — Parsiduoda tiesiai 
jums per musų 40 reteilinių krau
tuvių. Jus ne vien sutaupote per- 
kupčio pelnų, bet dargi jus naudo
jatės daugeliu musų sutaupymų, 
padaromų per pirkimų už casli per 
milžiniškos gamybų budus ir per 
patyrimų, įgytų 50 metų bėgyje.

B'

THE RICHMAN BROTHERS CO.
RICHMAN’S VIENATINIS STORAS 

CHICAGOJ
. 114-18 SO STATE STREET

PRIEŠAIS PALMER HOUSE

Išgirskite Lietuvišką Programą 
Per Budriko

Kiekvieną Utarninką nuo 8 vai. iki 9 vai. vak. 
Per WLS Radio Stotį

MI Al

Naujas Majestic Radio 91 model 8 tūbos humless Dyna
mic Speaker. Jus negalite gauti geresnio radio niekur Kaina

$159
Su tūbomis ir su viskuo. Metams guar,antuojame

Galima pirkti, mokant $2.00 j Savaitę.

Jos.F.Budrik.i«‘
3417-21 South Halsted Street

Phone Boulevard 4705

A
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ROCKFORD, KL
Mokyklos piknikas.

Šv. Petro ir Povylo naujai 
atidaryta mokykla auga. Vai
kučių vis dar daugiau ir dau
giau jon stoja.

Rūgs. 22 d. parapijas dar
že įvyko mokyklos vaikučių' g-ražiai 
piknikas. Oras buvo gražus ir 
šiltas. Jau tuojaus po 12 vai. 
mažieji piknikeriai pradėjo 
rinktis. Greitai jie apsidirbo 
su gautais iš tėvų nikeliais.

Vėliau pradėjo rinktis se-

krynias”. Na, ko jau ir be
reikia.

Mažieji “šutina” sau ska
nų užkandį, o tėvai ir mamos 
žiuri sau ir gėrisi.

Pas daugelį jų atsirado gė

rius), Patapavičienė, Juozapa- j nančio šeštadienio rugsėjo 28 
vičienėx Bagdonienė, Misiunie- d. pradės “Piuties Šventę”.
nė, Naujunienė, Balčyčiai, Zu- 
binas Jonukas, Grigaitė, Mis- 
liunienė, Baskienė ir kaip kas 
daugiau, jų vardų. Raporte- 
riui neteko sužinoti.

Ligonis.
Jau trečia savaitė serga po

ras apetitas: jie ir tuojaus operacijos J. Rimas, jaunas vy 
pradėjo “fundytis” kavos ir ]ras. Šiek tiek pagerėjo, bet 
užkandžio. Viskas ėjo švelniai

Tęsis per 3 savaitės, “Užderė- 
jimo šėrai” pavidale grynų pi 
nigų bus dalinamų per visų tų 
laikų. Visi, kurie per tų lai
kų pradės kokį naujų biznį tū
lės progos prie laimėjimo do- 
vųnų, siekiančių net iki $10. 
Biznį gali pradėti šiaip; pra
dedant taupymo sųskaitų,

automobiliai prieinami plačia
jai visuomenei. Reiškia p-nas 
Kiras statė namus vidutiniš
kiems žmonėms prieinamus, 
dabar parduoda tokios pat 
rųšies automobilius.

AKTA A I

šen irKiti sveteliai žaidė 
ten ir daro “bizaelį”. Pelno 
liks gerokai. Jis skiriamas į- 
taisyti “ministrantams” suk
neles ir kamžiukes. Liks dar 
pelno ir kuriems — ne-ku-

nesaiųjų, « piknikas pasidarė; riellls kitiems daiykams.
bendras mažųjų ię didžiųjų, 
jaunučių ir senųjų.

Mokyklos mokiniai laukė 6 
vai. vakaro: jie gavo iš seserų 
mokytojų dovanų po tikietų, 
bet nežinojo, kų gaus už ti- 
kietę.

Bet štai jau laukiamoji va
landa.

Šv. Kazimiero Seserys mo
kytojos susodina vaikučius 
prie stalų kaip mylimus sve
telius, na ir pasipila į puodu
kus skani karšta kava, gardus 
užkandis ir, galop, net “ais-

ADVOKATAI-

Prie rengimo to pikniko 
labiausia sugundė Oną Nauju- 
nįenė. Ji daugiausia ir rengė 
kavų ir užkandžius.

Bet ar gali apsieiti geras 
darbas be kitų gerų žmonių?

Parapijos komitetai — pri
rengė visokių “geimų”. Jiems 
padėjo J. Naujunas ir Getau- 
tis.

Naujunienei pribuvo pagel- 
bon Valiulienė, Misiūnienė, 
Lenkaičiukė, Naujuniukė, Mi- 
siuniukė, Valiui i ūkė, Noreikai 
tė ir dar kaip kas daugiau.

Su dovanomis piknikui pa
siskubino B Garšva (biznie-

A. A. OLIS
ADVOKATAS

"RAYER ASPIRIN" 
TIKRAI SAUGUS

dar toli iki pilnos sveikatos. į “checking aecount”, renduo- 
Jis laukia gerųjų žmonių saugumo dėžę, pradedant 

maldų, kad dėl jų Dievas duo- Pirkti bonus ant išinokesčio ir

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard. 7820 

Res. 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930 

valandos 2-4, 6-8 NedėUoJ 10-12

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 lkl 8 

dieną, Ir 6:30 Iki 9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 46th Street Chicago, III.

tų sveikatos.
Raporteris.

CIO, UL

11 So. La Šalie Sf.t Room 2001 
Tai. Rsmdolph 0331-0332 Vai. 9-0

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

TeL Vlctory 0562
7-9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčioa

Imk be baimės kaip nurodyta 
“Bayer pakelyje”.

JOHN B. BORDEN
(Mm Bagdzlunas Borden X

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telepbone Randolph 6737

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
TelephM* Roosevelt 9090 

ii 8 lkt 9 ryte Tel. Repub. 9000
ant pakelio ar pilių, tai Jus negan- i 
nate tikro Bayer Asplrin, kuria yra 
mUljonų užtikrintas saugus Ir gy
dytojų nurodytas per virš dvide
šimts penkis metus dėlJOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 We»t 22ad Street 

Arti Leavitt Street 
Telefonas Canal 2552

.Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredscnis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 ild 6.

Radio Stotis ĄJJ.

Sekmadieny, rugsėjo 29 d. 
Šv. Antano parapijos svetainė 
je įvyks šaunus pagerbtuvių 
vakaras su grąžui programa 
ir skania vakariene.

Vakarų rengia parapijos ko 
mitetas tikslu pagerbti savo 
mylimus dvasios vadus, kle
bonų kun. H. Vaičiūnų, ir vi
karų kun. M. Švarlį. Mat, abe
jų supuola varduvių dienos: 
29 d. Šv. Mykolo, o 30 d. Šv. 
Ilieronimo.

Musų gerb. klebonas yra 
nusipelnęs didelės pagarbos 
už savo uolumų ir nenuilstan
tį darbštumų.

Kviečiami visi parapijonys, 
ir apielinkės lietuviai, atsilan
kyti.

Bus priruošta skani vakarie
nė, o Moterų Sų-gos 2 kuopos 
narės yra šaunios šeimininkės, 
taipgi bus daili programa, ku
rių išpildys aluninai ir para
pijos choras vedamas varg. p. 
Mondeikos.

L. Vyčių 14 kuopa nusitarė 
dalyvauti “in corpore”. Mat, 
gerb. klebonas daug darbuo
jas Vyčiuose.

Visus kviečiame įsigyti bi
lietus tam vakarui. Rengėjai 
tikisi susilaukti svečių ir iš 

” kitų kolonijų.
Vakaras prasidės 7:30 vai. 

vakare.

t. t.
Be šių piniginių dovanų dar 

bus viena dovana — Zenitli 
Radio 1930 metų.

Tas bankas šių šventę ren
gia prisitaikydamas prie far
merių sezono. Dabar farmeriai 
valo. nuo laukų javus ir džiau
giasi gražiais užderėjimais. 
Tad- Central Manufacturing 
District Bank farmerių Har
vest Festival — Piuties Šven
tę perkelia į miestų, į pramo
ninį centrų. Prie tos progos 
Banko vidus pritinkamai iš
puoštas.

KIRAS AUTOMOBILIŲ 
BIZNYJ.

f.’

JOSEPH J. GRISH
(Juoaas J. Grišius) 

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Baulevard 2806 

RESIDENCIJA:
661S Se. RockveU Street 

Telef. Republlo 9721

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Puliman 5950 Ir #377

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Itooms 928 ir 9Ž5 
Tel. Franklin 4177

Rea tel. Van Buren 6*68

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 906 1679 Milvraukce Avė.
Tel. Brunawlck 6624

Valandos; nuo 2 lkl 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėllomis nuo 1 lkl 2 vai. 
po pietų.

šalčių
Neurltls
Dantų Skausmo 
Neuralgijos 

Kiekvienam 
er" pakelyje

Galvos .Skausmo 
Lumbago 
Rumatizmo 
Skausmų

neatdarytam “Bay- 
randasl nurodymai.

PIUTIES ŠVENTĖ BANKE

Central Manufacturing Dis- 
Pakeiy'* dvynka ^ių”kinu7ja~ keis- j trict Bankas, kurs randami po 

parduo- I nunL 1ĮĮ0 35 gtM nuo atei-ta centų. Vaistinėje tal-gl 
da bonkose po 24 Ir 100.

Lipsky’s Metinis
Išpardavimas

NAUJŲ IR VARTOTŲ RADIOS IR FONOGRAFŲ
Tiktai 2 dieni Rugsėjo Sept. 27 & 28, 1929

5, 6 ir 7 tūbų Radios gerai žinomų išdirbysčių,
kaip va Atwater Kent, Freshman, Sonora, R. C. A. 
ir t. t. kabinetuose po %............... $5.00 ir aukočiau.

Console ir stačias fonografas gerai žinomų ir iš
garsintų išdirbysčių po ......... $5.00 ir aukščiau
VISI INSTRUMENTAI GROJA, GARANTUOJAME

Ekspertai taisyme pianų, fonografų ir radios. Pa
šauk Cicero 1329, jei reikia taisyti jūsų pianų, radio ar 
fonografų. Visokis darbas garantuojamas.

Rea Tel. Midway 6512

OR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėlials 

Ir Ketvergals vakare

I Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. Ir Rea Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-3

, vak. Antro Ot Vai.; Nuo 3-6 po 
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tet Canal 6764 Vlrglnla 0*89

'Ofiso Tel. Canal 311*
Namų Tel. Lafayette *•*•

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

Valandos; prieš pietus pagal sutarti. 
Namuose 2-4 po piet, ofise 8-8 ▼. v.

DR. J. J. KONARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

TeL Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezldeųcijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKASk

Gydo stalgias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo. 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis Ir seredomls tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija -t 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 5798

Telephone Central 6926

F, W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

114 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 lkl 6 vai. vak.
Lecal Office; 1900 So. Union Ava.

< TeL Rooeevelt 8710 
VaL nuo 6 lkl » vaL vak.

Pas mus yra pilnas pasirinkimas Zenith, Philco, 
Amrad, Crosley, Kolster—Kennedy Radios

Bargenų ieškodamas ateik

LIPSKY MUSIC & RADIO STORE
PATARNAVIMO NAMAI

4916 W. 14 St. Tel. Cicero 1329 Cicero, III.

Bridgeport. — Nuo senai ir 
plačiai žinomas real estatinin- 
kas p. M. J. Kiras, turįs ofisų.' 
3355 So. Halsted St., įėjo au
tomobilių bizniu. Įrengė pui
kų, moderniškų salesroom ir 
patogų garadžių po num. 3207 
-09 So. Halsted St.

P-nas Kiras yra up-to-date 
naujos gadynės ameikoniškas 
biznierius. Jis yra toks biz
nierius, kuriam nėra blogų 
laikų. Dabar, kada real estate 
biznis, kaip daugelio pripažin
ta, yra nusmukęs iki žemiau
sio laipsnio, tai p-nas Kiras 
nupirko daug Jotų Bridgepor- 
te ir pastatė fu viršum porų 
desėtkų gražių namų. Ir kų- 
gi? P-nas Kiras veik visus 
tuos namus išpardavė pirm 
negu jie buvo baigti statyti.

P-nas Kiras sėkmingas bu
vo real estate biznyje ir rei
kia tikėtis jam neprasčiau sek 
sis ir automobilių biznis. P- 
nas Kiras pardavinėja auto
mobilius automobilius taip sa
kant demokratiškus — Ply- 
nioutlius ir Clrryslerius. Tie

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2485 West *9 Street
Vai.: 9—13 ryte, 1—4 p. p. 

v. r. NedėUoJ susitarus.

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chronišku ilgų

Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago 
arU Slst Street

Falamdos: 10-11 ryto, 2-4 po piet, 
7-9 vak. Nedėllomis ir šventadieniais 
10-12.

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 lkl 5 po pietų. 7 iki 9, vak.

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

OPTEMiTRISTAI

DR. VAITUSH, 0. D.

ILGAS MIEGAS
SUSTIPRINA KŪDIKĮ.

“Musų kūdikis nubudindavo mus 
naktimis po keletą kartų iki pra
dėjome duoti jam. po truputį Cas- 

i torijos”, pasakė viena motina iš Io- 
wa. "Po to gerai miegojo Ir visiškai 

į atsinaujino”. Vaikų specialistai reko
menduoja Fletcherio Castoria; ir 
milijonai motinų žino, kad tas gry
nai augmeninis. nekenksmingas vais
tas gelbsti vaikams ir kūdikiams 
nuo dieglio, slogų, sukietėjimo, vi
duriavimo ir tt. Fletcherio parašas 
ant kiekvieno paklcto. Saugokis imi
tacijų. ___________

—

25?

R

— yra 
gera kaina 
už gėrę dantų 
košelę—

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube

25*

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

OR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas Ir Chirurgas 

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI. Nedėllomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6913

DR. A. 1 BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 

R«sl 8201 8. VVALLACE STREET

DBNTISTAI

I DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6232 
Rezidencija: 6640 So. Mapiewood 

Avenue Tel. Republic 786* 
Valandos 1 — S & 7 — * v. v. 

Nedėlioj: 10 — 13 ryto

Tet Canal 0267 Rea. Prospect *6*2

DR, P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED 8T.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava. 
Valandos. 11 ryto lkl * po platų 

6 lkl 8:80 vakare

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą aklų kaištį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos valgučiama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio AptlekOs

DR. CHARLES SEDAI
Perkėlė aav-o ofisą, po numeriu

4729 S. Ashland Avė,
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 lkl 12 

TELEFONAIS M1DWAY 2886

Tel. Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 

3343 SO. HALSTED STREET
4 p. p.

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St 2 aukitas 

Paatebėkit mano Iškabas 
Valandos nuo 9:84 ryto iki 8:36 va
karo. Seredomls nuo 9:36 lkl 13 v. 

ryt**, NedėllonUa nėra skirtų 
valandų. Room *.
Phona Canal *61* ____ (

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos* Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakare

1

Valandos: Nuo 2 —
7—9 vakare

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

.J

Tel. Brunzvrick *624
DR. A. J. GUSSBN 

Lietuvis Dentistas
1(7* MILWAUKEE AVENUB 

Valandos; *-12. 1-*, 6-8:26
■akmadlenlals Ir trečiadieniais 

pasai snsltartmų.

Tel. Lafayette *12*

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
'4193 Archer Avenue

Gerai lietuviams žinomas per 2* 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris,

Gydo stalgias ir chroniškas II- 
gasvyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus. X-£tay Ir kltokjuSi 
elektros prietaisus.

Ofisas ūr Laboratorija 
Netoli Morgan Street '.1—,

1025 YVEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 16 — 13 pistų ir 
nuo 6 lkl 7:34 vaL vakare.
Tek ofiso Canal 3116 Rea So. Phocg 
2238. arba Randolph 6800.

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
4

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue

Vai.: Nuo 6 ryto iki 8 vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojag ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 6

Rezidencijos Tel. Plaza 8200 '

VALANDO8:
Nedėl. nuo 16 iki 13 dien% H 
Nuo 7 lkl 9 vakarą.
Nuo 10 lkl 12 dieną, 'f <
Nuo 2 lkl 2 po pietų, ' j
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CHICAGOJE įsikraustė iŠ. Aštuonioliktos jau Kas jais numušdavo, tai išloš-

ŽINIU-ŽINELĖS
X Vokiečių garsusis laivas 

“Bremen” atvyksta į New 
Yorko uostų 1 d. spalių mė
nuo. Tuo laivu atplaukia kele
tas kunigų. Jų tarpe yra vi
siems amerikiečiams gerai 
žinomas gerb. kun. F. Kudir
ka, M. I. C., Tėvų Marijonų 
Provincijolas Amerikoje; kun. 
Antanas Petrauskas, M. I. C. 
žymus lietuvių literatas, gra
žios apysakos ‘Laisvės Metu’ 
autorius, naujas misionierius; 
ir kun. Pijus Lekešis, Apreiškį 
mo parapijos, Brooklyn, N. Y., 
vikaras.

X Šiomis dienomis Į Romų j 
-išvyko trys Bernaičių Kolegi- j 
jos auklėtiniai. Jie išplaukė 21 
d., rugsėjo laivu “Augustus” 
tiesiog į Neapolį. Jų du — Jo 
nas Jančius ir Juozas Pauliu- 
konis — yra iš Lavvrence, 
Mass., ir Eugenijus Andrulio- 
nis iš Sbenandoah, Pa. Jie 
mokinsis Romoje “Angelico” 
universitete.

X Šv. Kazimiero draugija 
Kaune katalikiškoms kny
goms leisti vėl susitarė su A- 
inerikos Lietuvių Federacijos 
valdyba dėl naujojo atstovo 
Amerikoje. Pirmutinis šv. Ka
zimiero draugijos atstovas A- 
merikoje buvo kun. d r. P. 
Raščiukas, antras — a. a. 
kun. Povilanis, mirusia Mt. 
Carinei, Pa. Dabar minėtoji 
draugija atsiunčia savo atsto
vu kun. Stonį, kuris pabaigoj 
spalių mėn. bus Amerikoje.

X Ateinančiame sekmadie
nyje šv. Mykolo parapija šven 
čia savo sidabrinį jubilėjų. 
Ruošiamos didelės iškilmės. 
Jose dalyvaus Jo Eminencijos 
Kardinolo Mundelein atstovas 
J. E. vyskupas Slieil, D. D. 
Pamokslų lietuviškai sakys 
kun. J. Mačiulionis, M. I. C., 
Tėvų Marijonų naujokyno ma
gistras, Ilinsdale, III. Anglis 
kai pamokslų sakys patsai Jo 
Ekscelencija.

dvidešimts metų ar tik dvide
šimts dienų, visi kviečiami 
parvažiuoti vienam vakarui 
“namo” ir pasimatyti su ki
tais šios senos šeimynos na
riais.

Iš vakaro, šeštadieny, daly
vaus visos draugijos, nes tai 
draugijų vakaras. Matysime 
kuri draugija geriausiai pasi
rodys.

Bazaras iki šiol puikiai se
kasi. Pereitų savaitę publikos 
buvo kimšte prikimšta svetai
nė ir daržas.

Rap.

PARAPIJOS JUBILĖJUS.

GRABORIAI:

S. D. LAGHAWICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o maoo 
darbu busite uig*- 
nedintl.
Tel. Roosevelt 1515 
arba 2515 
1114 W. 23rd Plaee 

Chicago, IIL

J. F. RADZIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 15- 
dlrbystės.

OP.’SAa
458 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

lfusų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes nutari
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburu Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutel
ktam manda
gi), draugišką 
patarnavimą.
Patairnavlmas 

visose Chica
gos dalyse ir 
prlemlesčuose. 
Grabai pigiai
net už $25. 

OFTSAS
8288 South 

Hnlstcd St.
Vlctory 408S- 

89

EX-AŠTUONIO LIKIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Dievo Apveizdos Parap. —
Ateinančiam sekmadieny, ku
ris yra prieš paskutinis baza
ro sekmadienis, atvyks į musų 
parapijų daug svečių, būtent 
senųjų musų parapijonų. Vi
suose Chicagos kampeliuose 
yra išsisklaidusių buvusių šios 
parapijos parapijonų, tad, no
rėdama, kad jie vieni su ki
tais, o aštuoniolikiečiai su vi
sais, galėtų sueiti ir atnaujin
ti pažintis, bazaro komisija 
paskyrė sekmadienį, rūgs. 30 
d., jiems. Taigi visi “old ti- 
nieriai”, nežiūrint ar jie iš-

Simpatiškas — S 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges-' 
nis *už kitų patar-1 
navimas.

J, F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 lr 1742

North Side. — šv. Mykolo 
parapijos 25 metų jubilėjus 
bus minimas 29 d. rugsėjo. Iš
kilmingos šv. Mišios bus lai
komos 10:30 vai. ryto. Jose 
dalyvaus J. E. vyskupas B. 
Sheil, D. D. Bus svečių kuni
gų iš kaimyninių kolonijų. Cho 
ras giedos tam pritaikintas 
giesmes; vadovaus p. Kulys.

Gerb. klebonas iš sakyklos 
paskelbė visų tvarkų kaslink 
pasitikimo Jo Malonybės vys
kupo. Ta tvarka tilps ir spau
doje.

Visi garbės nariai susirinks 
9:30 mokykloj. Ten bus duo
dami jiems tam tikri ženklai.

Taip pat ir vėliavų nešėjai 
visi susirenka laiku.

Vakare 7 vai. bus jubilėjaus 
bankietas, parapijinėj svetai
nėj. Jame dalyvaus daug sve
čių iš visų kolonijų. Bus daug 
kalbėtojų. Programų išpildys 
musų choras, vedamas p. Ku
lio. Dalyvaus mokyklos vaikai 
išlavinti sesučių Kazimierie- 
čių.

Be to, d a bus pp. Saboniai 
ir kiti solistai.

Musų šaunios šeimininkės 
Moterų Sųjungos narės paga
mins skanių vakarienę, o jau
nos panelės patarnaus prie 
stalų. Taigi nepraleiskirne pro 
gos, nes kito tokio jubilėjaus, 
gal, nesulauksime.

Rengimo Komisija.

davo dovanų; tokių laimingų 
susirado net keturi vyrai, y- 
pač pasižymėjo vienas vaikinu 
kas italas, kuris tol lavinosi 
šiame žaisle, iki gavo dovanų 
gražių lėlę.

X Pastebėta, kad barberis 
Tumanas iki šiol nepraleido 
ne vienos bazaro dienos. Pa
rapijos komitetai susitarė da
ryti jam vizitų.

X Ryt šeštadienio vakare 
dar bus iškelta prie pieno bon- 
kų nauja dovana, tik nežinia, 
kam ji teks!

X Anastazija Grincevičienė 
nuvežta šv. Luko ligoninėn. 
Vakar jų atlankė Aušros Var
tų klebonas.

X Kun. Pijus Karalius tre
čiadienyje gavo karščio ir tu
rėjo atsigulti lovon.

29 d. 1 vai. po pietų Dievo 
Apveizdos par. salėj. Visi na
riai prašomi susirinkti, nes y- 
ra daug svarbių reikalų. Tu
rime išrinkti naujų valdybų.

Kaz. Mat j ožaitis,
pirm.

Verpimo ir Audinio dr-ja, 
kuri darbuojasi Pasaulinės Pa 
rodos reikale, turės susirinki
mų šiandie, rūgs. 26 d. Gage 
Parko salėj, prie 55 ir So. 
VVestern avė. Nariai ir visi 
tuo įdomaujantieji prašomi 
susirinkti.

Valdyba.

GERB. KLEBONŲ DOMEI
VARGONINKAS su plačiu 

patyrimu paieško vietos.
Atsišaukti į “Draugų.”

4447
SVYRIUS

So. Fairfield Avenue
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero ?794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

WEST SIDE NAUJIENOS.

X Pereitame trečiadienyje 
Aušros Vartų bazare atsirado 
naujas žaislas, šešios pieno 
bonkos ant kalvelės sustatytos 
buvo mušamos trimis bolėmis.

P-NAS NAUSĖDA 
SVEIKSTA. MILDA

Pąųktadienls, Rups. 27, 1929

■•asm
SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY

Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dal Budavojlmo lr Tai
symo Narnų. Taip gi dal atnaujinimo senų Morgečlų. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms lr Spulkoms.

InSurlname autotnųbtilus, namus ir kitas nuosavybės.
DARGIS COMPANY

2466 Wc.st 69th Street Telefonas Hemlock 606a

REIKALINGAS darbinin
kas dirbti ant farmos, 55 mai- 
lios nuo Chicagos. Pageidauti
nas apysenis žmogus, kurs ne
turi, kur prisiglausti. Atsi
šaukti:

IG. LUKAS 
. Antioch, UI. V(ir

1 111 ■ ... ■ - . i’L-., ... w .... .

NAMAI ŽEMA

Del geriausios rųšies 
’lr patarnavimo, Saukit

GREEN VALLEY 
PRODKOTS 

Olsells šviežių ktaušl- 
alų, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savlnlnkaa

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1888

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.
P. B. Had’.ey Llc. 

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 31 <1

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 40th lr Paulina Sta 

Tcl. Blvd. 5208
Nuliudlmo valandoje kreipkitės 

prie manęs. patarnausiu si m patu
kai, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

RAMOVA
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ 
Rugsėjo 27 ir 28

“CHANEY IN THUNDER”
Dalyvaujant Phyllis Ilaver

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

4424 So. RockweU St. 

Virginia 1290

E7ERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas:
4458 8. MARSHFIELD AVENUE 

Tel. Boulevard 8877
k.

Telefonas Yards liti

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, BĮ.

ĘAIEŠKAU gero bučeriaus, 
turi buti gerai atrodantis, 
švarus, turi kalbėti gerai Lie
tuviškai ir Angliškai ir nese- 
nesnis kaip 35 metų, turi buti 
atsakomingas, nes turės vesti 
visų biznį. Gera proga ir mo
kestis dėl tinkamo žmogaus. 
Atsiliepkite į:

"DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

TeL Roosevelt 7791

__________ J

Bridgeport. — Plačiai žino
mas biznierius p-nas Izidorius 
Nausėda, turįs drabužių ir a- 
valinių krautuvę po num. 917 
W. 33 st., buvo sunegalėjęs. 
Budrioje Dr. Juškos ir namiš
kių priežiūroje dabar jau ei
na geryn. Iš to jo pažįstami, 
kaimynai ir kt stomeriai reiš
kia džiaugsmo.

Rap.

Dievo Apveisidds Parap. —
Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
skyriaus susirįnkimas įvyks 
ateinantį sekmadienį rugsėjo

PARSIDUOt,A sudėtinis vi
rimo ir kepinTo "pečius — t. 
y. kūrinamas anglimis ir ge- 
su. Pigiai. Dėl informacijų 
kreiptis j;

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

Tel. Roosevelt 7791

PARSIDUODA grocernė, 
viskas gerai įtaisyta. Yra 
taipgi naujas trokas. Lietuvių 
apgyventa vieta. Parduosime 
pigiai.
1306—50 St. Cicero, DI.

Parsiduoda rakandai ir du auto
mobiliai. Norime parduoti labai greit 
lr atiduosime visai pigiai.

Kreiptis po 6 vai. vak.
Tel. Henitock 7071

7148 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI GROCERNĖ.
Turiu parduoti šį mėnesį. 

Pigiai parduosiu ant rokavi- 
mo stako arba viskų kartu. 
Grocernė gražiausioj vietoj. 
Ant Halsted St. gražiausi 
krautuvė. Yra laikoma Malt ir 
Hop, cigaretai,fruktai, sausa 
mėsa, kendės, cigarai. Ateikit 
pamatyti. Renda pigi, listas 
geras, garu šildomas su pagy
venimu, jei norit ir su namu 
ar be, kartu ir rakandai, ar 
be, kaip norit. Parduosiu la
bai pigiai. Priežastis išvažiuo 
ju į Lietuvų apsigyventi ant 
visados. Atsišaukit

JOHN LEGEIKA 
3340 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 9619

MODERNIŠKAS TEATRAS

3140 So. Halsted St. 
PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ

Rugsėjo 27 ir 28
Visas Kalbantysis

“THE WAG0N MASTER”
Dalyvaujant Ken Maynard

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
, VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

MARRUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
ktu. vėliausios mados 
rialo, planų rolių. J6- 
kordų lr Lt. Taisau 
laikrodžius Ir muzikos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8886

IŠNUOMUOJAMAS KAM
BARYS,

Gražioj Marąuette parko a- 
pylinkėj, netoli parko išnuo- 
muojamas gražus kambarys. 
Klauskite telefonų; Hemlock 
1006 arba “Draugo1” Redak
cijoj.

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
MUSŲ ISTORIJOJ

Niekad pirmiau nebuvo to
kių bargenų. Peržiūrėk juos 
prieš perkant Veik visokių 
rūšių. Štai keletas pavyzdžių:
'28 Chevrolet, H-ton Screen . . 6266 
'27 Dodge, H-ton panel .... 475
’28 Dodge, 1-ton Express .... 665

Ford, 1-ton Stake ................. 145
'29 Chevrolet, 3-dr. Dellv., likę n. 525

Reo, 1%-ton Panel................. 165
(Kreipiantis paminėkit “Draugą”)

DASHIELL MOTOR OO. 
2522 So. Michigan Avė. 
2556 So. Wabash Avė.

MAINAI.
Pirmas

4 flatų naujas muro namas 
ir 3 mašinų muro garadžius; 
namas įrengtas sulig vėliau
sias madas, randasi labai pui
kioj vietoj prie Marąuette Par 
ko.
Antras:

Naujas muro namas, 3 fla- 
tai po 5 kamb. didelis Storas 
ir 2 mašinų muro garadžius. 
Šis namas yra pilnai įemgtas 
su bučernės ir grosernės fLt- 
čieriais, tai yra viena iš ge
riausių vietų dėl šio bizniu, 
randasi prie Marąuette Parko. 
Trečias:

Tai yra vienų metų senas 
namas 5 flatai, visi po 3 di
delius kamb. 2 nedideli štofai 
ir 2 mašinų muro garadžius, 
rendos neša $317.00 mėn. Pui
ki proga užsidėti bile kokį 
biznį. Randasi gražioj vietoj, 
arti Marąuette Parko. 
Ketvirtas:

Tai yra 6 kamb. mūrinis 
bungalow 3 ėxtra kamb. vie- 
has stoge ir 2 baizmėnte, karš 
tu vandeniu apšildomas, 4 me
tai senas, randasi Brighton 
Parke. Visus viršminėtus na
mus parduosiu arba mainysiu 
ant senesnių namų, lotų arba 
biznių. .;/ , ■ - ■ .

Aš turiu keletu t puikių lotų 
arti Marąuette Parko, ant 
kurių galiu pastatyti namą 

‘ sulig tamstų prioro,'. priimsiu 
tamstų šeną namą, lotą arba 
biznį kaipoi pirma jmbkėjima. 
Užtikrinu, aš įtenkinsiu na
mo kaina Ir darbu. Reikale 
meldžiu pašaukti Hemlock 
0367 arba atsilankykite į ofi
są « Ų

JOHN RAKEL 
(Pakalnis) & Oo.

General Cbntraetors and 
Itealtors

2621 West 71st Street

“BX" Elektrikai išvadžiojimui dra- 
Us tik ............................. 4)4c. pėda

Del marinavojlmų stiklai ąuorti- 
Olel ■ ................................. 89c. doz.

8t. Louis “Dutch Boy" whlte 
lead 100 svarų ......................... 611.50

Puže Unšeed OH .... >1.10 gal. 
Pure Turpentine ........ 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
telefonas Lafayette 4689

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
vedėjas Bridgeport Palntlng 

B Hardirare Oo., dabar perėmė visą 
i} } savo rankas lr duos visose šio 
ilo Sakose pirmos klesos patar

navimą.

BARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER
Palnters A Decorators 

J. 8. Ramanclonls, savlnlnkaa 
8147 So. Halsted Street

Tai. Vlctory 7381 
ijįgB', JĮ',, ■nj.į-gg.

M. ZIZAS
Mamų Statymo Kontraktorius 

Matau įvairiausius namus prieinama
kaina.7fcW S. California Avenue 

Telef. Hemlock 6526

CiMfooas.CtRi 7888

RfCIBULSKIS
•vojftno Končraktorittg 
tr Poplerob .Kri

A■ t «•. s s v.
2064Phone 

JOJ 
Narnai 
Kontraktorius

4556 So. RoakMeU Street
■ "I* i'.'.' 1 Į -vmiasdifen . I.ea—

Ta Bonl.rtrd «1«

M. YUSZKA <S Cb.
PLUMBUVO A ■ KATINO 

Kaipo lletuvla. lietuviams patar
nauju kaogerlausia 

4864 80. PAULINA

Parsiduoda 5 akerių ūkis, 
namas, garadžius. Randasi 
Crestwood miestelyje. Patogi 
vieta, 1 blokas iki cementinio 
kelio. Musų žemuogės dar te
bežydi. Viską įšperka namuo
se. 1 mailė iki mokyklos ir 
bažnyčios.

Mr. 0. URBAN 
135 St. & 44 Av. Rd. 1, Boz 93 

Blue Island, UI.

PARDUODU PIGIAI. BUČERNĖS IR GROCERNĖS
FIXTURES. Visus kartu arba po viena atsikreipkite 
4401 S. Mozart St. arba pašaukite Lafayette 8662. Va
karais arba subatomis ir nedėiiomis. Klauskite Enčerio.

ŠTAI GERAS PIRKINYS!
Vienas akeris žemes su 7 

kambarių namų iš medžio ir 
stuko su mūriniu skiepu, gera
me stovyje. Arti miestelio, 
strytkarių ir cementinio kelio. 
Kieme gražus medžiai. Žemė 
derlinga ir tinkama daržui. 
Netoli nuo dirbtuvių, kurios 
nuolat dirba ir moka geras 
algas. Rami vieta, tyras, svei
kas oras. Parsiduoda už $3,- 
900, verta dvigubai tiek. Leng 
vos pirkimo ir išmokėjimo 
sąlygos, pelningas investmen- 
tas ir nepaprasta proga gerai 
uždirbti netolimoj ateity. Ne
praleisk šitos progos, o tokiu 
retai pasitaiko.
LOCKPORT HIGHLANDS 

SYNDICATE 
6542 So. VVestern Avenue 

Chicago, UI.

MŪRTGEŠIAI-FASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskala sutelkiama 1 vieną dieną 
Perkame real < estate kontraktus 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,000.06 
6864 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. lafayette 0788-8716

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Ixan« A Inunrance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Stanius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės lt kur yra ir kas yra.
Perkam notas Jnd morgage lr pa

rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms 
Išlygoms

Teisingas Ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

i


