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LIETUVOS
NEPATENKINTI MAŽOMIS KAINOMIS 

112 SAVOPRODUKTUS
UŽMUŠTA VIENAS POLICININKAS

IR DU SODIEČIAI j

KAUNAS, rugp. 28. — So- būtų panaikintos visos jų sko- ( 
diečiai pradėjo bruzdėti prieš , los ir sumažinti mokesčiai. ' 
vyriausybę dėl žemės ūkio Sodiečiai sulaiko vežamus į 
produktų pigumo. I į miestus žemės ūkio produk- j

Įvyko susirėmimai su poli-įtus ir kovoja su policija, i 
ei ja. Vakar užmuštas vienas Šiandien įvykusiam susirėmi- 
policininkas, o šiandien — du me 3 sodiečiai užmušti ir 4 ( 
sodiečiai. į policininkai sužeisti.

------------------ | Šis sodiečių bruzdėjimas ei-
RYGA, rugp. 28. — Lietu-! na keliuose Lietuvos plotuose, 

vos sodiečiai ūkininkai pakilo ' Autoritetai tvirtina, kad ko- Į 
reikalauti, kad už žemės ūkio munistai ir svetimų kraštų a- 
porduktus miestuose būtų nio gontai sukurstė sodiečius tau 
karnos didesnės kainos, kad žygin.

ČIA GLŪDI ANGLIJOS KARO LAIVYNO PAJĖGOS

Anglų valdomos Malta salos prieplauka, kur randasi Anglijos laivyno svarbi 
bazė Suezo perkaso apsaugai. (Acme Photo.)
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VYKS Į WASHINGTONĄ

PARYŽIUS, rugp. 28. — 
Prancūzijos ministerių kabin
etas šiandien autorizavo prem 
jerų I^avalį, kad jis atkakliai 
priešintųsi, jei T. Sųjungos

„ .. „ tarvbos susirinkime rugsėjo 4
VIENA, Austrija, rugp. 28. , J ,. ’ . . d. butu norima skirti bausmes

— Pasireiškiant knziui dėl I- T. ... . v . » . . x, ,............................. _,x. .. Italijai už jos žygius prieš E-
talijos zvgių prieš Etiopijai,... .. *

v . . . . tiopijų.mažosios santarvės valstybes
— Čekoslovakija, Jugoslavija 
ir Rumunija, ir Balkanų val-

Premjeras ir kabineto na
riai randa, kad Prancūzijai

MIWAUKEE, Wis., rugp. 28. 
— Apaštališkas delegatas J. 
E. arkivyskupas A. G. Cicog- 
nani konsekruos vyskupu kun. 
prof. mons. A. J. Muench, LL. 
D., kurį popiežius paskyrė 
Fargo, N. D., vyskupu.

Už SOVIETU PRIPAŽINI
MO ATŠAUKIMĄ

DETROIT, Mich., rugp. 28. 
— Amerikos darbo federaci
jos prezidentas W. Green rei
kalauja, kad krašto vyriausy
bė atšauktų sovietų vyriausy
bės pripažinimų, kadangi tuo 
pripažinimu padaryta klaida. 
Atšaukimu galima atitaisyti 
klaidų.

SUŽEISTAS AUSTRŲ 
MINISTERIS

VIENA, Austrija, rugp. 28. 
— Automobilio nelaimėje len
gvai sužeistas Austrijos vi
daus reikalų ministeris majo
ras Emil Fey.

“MOTINĖLĖS” SEIMAS
PMadelphia, Pa. — Po 

Kunigų Vienybės seimo, toje 
pačioje vietoje įvyko “Moti
nėlės” seimas, kurį vedė Cen 
tro Valdyba, būtent: Kun. 
Dr. J. Končius iš Mt. Car
inei, Pa., pirmininkas, kun. J. 
BalkūnaR iš Maspeth, L. I., 
N. Y., sekretorius.

Seimas pertvarkė ir pakei
tė konstitucijų.

BERLYNAS, rugp. 28. — -----------
Oficialiai paskelbta, kad Vo- [ LONDONAS, rugp. 28. — 
kietija pagaliau ima taikintis Buvo ir yra žmonių, kurie nuo 
su Austrija ir jau padarytas 1 seniai svajoja apie tai, kad 
pirmasis taikingas sutarimas. • žmogui radus priemonių su

sisiekti su kitomis artiniausio-

PEORIA, Ilk, rugp. 218. — 
Katalikų labdarybių krašto

stvbių sųjnnga — Turkija, nejauku ir pavojinga pu 
Graikija, Jugoslavija ir Bu- traukti draugingumo sait«?Csu 
muni.ja, sušaukia konferenci- (Italija. Lygiai jai yra Svarbu 
jas. Abi konferencijos įvyks ’r toliau laikytis glaudžių san 

tykių su Anglija.

Būtent, jau sutarta, kad a- 
budu kraštai nutraukia viso
kių kampanijų ir prppagandų 
vienas prieš kitų. Be to, su
tarta tarp abiejų kraštų at
naujinti normalius santykius.

Tas reiškia, kad, matyt, Vo
kietija nusiartina su Italija 
karo sumetimais.

VOKIEČIU SPAUDA Iš
NAUJO PUOLA LIETUVĄ
KAUNAS. — Vokiečių sp

auda, buvusi kurį laikų apri
musi, vėl pradėjo atakų prieš 
Lietuvų. “Berliner Boersen- 
zeitung” kaltina Lietuvų, kad 
ji per diaug ginkluojasi. Str
aipsny “Nykštukas ginkluoja
si” laikraštis prikalbėjęs viso 
kių nesąmonių, pagaliau tei
gia, kad Lietuvos ginklavimo
si dydis neatitinka šalies dy
dį, kurioje tėra 2,5 mil. gyv. 
Laikraštis išskaičiuoja Lietu
vos kariuomenės dalis, parei
škia nepasitenkinimo, kad su
karinta šaulių s-ga, o ypač 
jam nepatinka, kad kariuome
nė Klaipėdos krašte yra su
stiprinta.

mis planetomis, kad su rakie- ' 
tos pagalba nuskridus į mė
nulį.

Dabar angių moksliniu 
Appleton randa, kad tos sti

Vakar “Drauge” trumpai 
buvo pranešta, kad krašto vy- 

(nacionalis) metinis suvažia-Į riausybė skyrė daugiau kaip
vimas įvyks šiame mieste nuo j 32 milijonus dol. Chicagos ga- (Blede, .Jugoslavijoj. Rytoj pra 
rugsėjo mėn. 29 d. iki spalių tvių taisymui. i aidės mažosios santarvės kon-
m. 2 d. imtinai. Keletas tūk- C|dcago viešųjų darbų kJ ferencija, o Šeštadienį - Bal-
stančių delegatų iš atokiausių 
krašto dalių dalyvaus. Buvęs 
New Yotko valstybės guber
natorius ^Al Smitb sakys pra-

misionierius Hewitt pareiškia, ,kanų valstybių sųjungos.

Premjeras Lavalis užtikrino 
kabineto narius, kad ir pati 
Anglija jau ima minkštėti

kad ims apie 30 dienų gauti Neseniai tarp mažosios san-i Mussolinio žygių žvilgiu. A-

jonės yra tuščios. Jis sako,*'kalbų.
Vietos J. E. vyskupas J. H.kad už kokių 150 mylių nuo 

žemės dausose yra nepapras
tai didelio karščio sluogsnis, 
kurs visų žemę turi apgaubęs 
kai kokiu kevalu. Tenai kar
štis siekius iki 1,000 laipsnių, 

'jei nedaugiau. Paleista nuo 
žemės rakieta tenai tikrai su
tirptų. Per tų sluogsnį negali

Schlarman taip formuluoja 
katalikų labdarybių tikslus:

tuos skirtus milijonus ir pra-itarvės valstybių buvo pasirei- 
dėti darbus gatvėse. Anot jo, škę rimti nesusipratimai. Ta- 
apie 38,000 darbininkų turės čiau dabar tas sulopoma. Ne
darbo per 10 mėnesių. Į ra laiko užsivarinėjimui, kada

Chicago majoras pasirengęs ima niauktis Europos padan- 
T. Sąjunga yra vien

bi valstybės T. Sųjungos ta
rybos" suvažiavime bendrai 
dirtąs, kad nepalaužus T. Sų
jungos prestižo. Nes kas gi 
iš to, jei suvažiavimas ims 
taikinti Italijai bausmes, o 

irn ok ♦ • i vvkti i Washimrtona kad i gP8’ ° A* ^unga ?ra vien J WUB,UCT’Per 25 metus savo gyvavi- vykt. į Hash.ngton,, kad |- | valstvhių padaras. Italija apleis T. S»junOT i
t i i i • Tr voiriomc nrmn D t o m a froviie o **’ v tf rnio Katalikų Labdarybių Kra- vairiems projektams gavus a- 

što Konferencija (National P* H8 milijonų dolerių. Tarp 
Conference of Catbolic Chari- &U projektų yra paties majo- 
ties) nuolat darba, kad ne tik ™ bėgamieji airportas ežere 

_____ c katalikų, bet ir visų kitų žmo- ir komercinė pramogų vieta |
pereiti nė radijo paleistos vii- nių tarpe ko daugiau apibudi-į Burnham parke — ežero pa

nūs socialį teisingumų, tikė- J kraštv. Organizuoti piliečiai 
jimų, meilę ir taikų. kovoja prieš šiuos majoro su

galvotus projektus, kuriais no

nys.

SUTRIUŠKINO SUKILI
MUS INDIJOJE

GRASINA STREIKU 
PRIEŠ KARĄ

LONDONAS, rugp. 28. —,
Darbininkų vadai čia ir Eu
ropoj ima bruzdėti ir tartis,

pasireikš didžiausi nesusipra
timai. Tad1 verčiau leisti Ita
lijai, tegul ji kamuojasi su 
Etiopija. Tai nebus karas, 
bet italų “kolonijalė kam
panija.”

NEYVFOUNDLANDE NUO 
VIESULO 40 ASMENŲ 

ŽUVO

ST. JOHN’S, N. P., rugp., 
28. — Nepaprastai didis vie
sulas ištiko Newfoundlando

Centio Valdyba renkama centrinę dalį. Žuvo apie 40 
kas du metai, tai ta pati vai- į žmonių. Ypač pajūriai labai

jų Popiežių Leono XIII ir Pi
SIMLA, rugp. 28. Britų jaus XI principus, pažymėtus 

kariuomenė su lėktuvų pagal- išleistose enciklikose apie 
ba sutriuškino mohmandų tvarkos atstatymų.
kilimus žiemių vakarų Indi
jos daly. 65 sukilėliai užmušti Konferencija daug dirba ne
ir daugiau kaip tiek sužeista.' v'en V*SV žmonių gvveni- 

____________ mo geresnes sąlygas, už lai
mingesnį rytojų; bet dar ir už 
tai, kad Kristaus dvasių įdie
gus žmonių visuose socialės

MARIBOR, Jugoslavija, ru- Serov5s 
gp. 28. — Ikišiol jau apie Apie per 2,000 metų Bažny- 
2,000 naujokų italų atpyškėjo čia yra kai milžiniška sociolo- 
Jugoslavijon, kad išsisukus ginė laboratorija. Kiekviena 
nuo kareiviavimo Afrikoje. parapija yra vienata. Didelis

Bažnyčios patyrimas leidžia

APIE 2,000 ITALŲ PA
SPRUKO .

LONDONAS, rugp. 28. — 
Latvijos atstovas Anglijai Ch. 
Zarine pareiškė užtikrinimo 
Anglijos vyriausybei, kad Lat 
vija stovės anglų pusėje T.

Ši konferencija dirba, : rjnia žmonėms uždaryti ežero kad paskelbus generalį strei- 
prakUkon įgyvendinus didiuj-1 da|į ' I ką visam Europos žemyne- jei

Italija paskelbs karų Etiopi
jai. Organizuoti darbininkai

Matosi didelis majoro nusi
leidimas. Seniau jis sakė, kad 
iš krašto vyriausybės gausiąs 
apie 400 milijonų dolerių į- 
vairiems projektams. Paskiau 
nusileido iki 200 milijonų, o 
dabar jau pakaktų 118 mili
jonų dol., kad tik galėtų gau
ti.

yra priešingi Mussolinio žv-

LONDONAS, rugp. 28. — 
Anglijos karo ofisas įsakė 
kariuomenės tarybos visiems 
vyresniesiems nariams, kad 
jie neapleistų Txmdono, arba 
jo apylinkių, kadangi gali 
būt netikėtai pašaukti posė-

Afrikoje ypač karui irk. Nntraukti is karn tar
kraujo liejimui

PASIRAŠĖ BILIŲ

nybos laikini paleidimai ka
rininkams ir kareiviams.

NUMATOMA 40 BILIJO
NŲ DOL. SKOLA

YVASHINGTON, rugp. 28. 
— Prez. Rooseveltas pasirašė 
kongreso pravestų karo neu
tralumo bilių.

jai spręsti kad ir sunkiausias 
socialės problemas. Ir šis dar
bas sėkmingai atliekamas.

YVASHINGTON, rugp. 28. 
— Žinovai tvirtina, kad jei 
krašto vyriausybė ir toliau lai 
kvsis didelių išlaidų nusista

BERLYNAS, rugp. 28. — 
Įvykdyta mirties bausmė gal
vos nukerimu aviacijos kor
puso leitenantui Mueller-Hel-

LONDONAS, rugp. 28. — 
Žiniomis iš Djibouti, prancū
zų Somalilando, Anglijos kon 
sulas pranešė visiems D. Bri
tanijos valdiniams Etiopijo
je, kad jie keturių dienų lai
kotarpiu apleistų tų kraštų.

tymo, tai ateinančiais metais nPebp» kurs susektas šnipų, 
krašto skolos padidės iki 40 
bilijonų dol. ORAS

ADDIS ABABįA, rugp. 28. 
— Etiopijos pasiuntinys iŠ 
Cairo, Egipto, painformavo 
imperatorių Haile Selassie, 
kadi daugiau kaip 5,000 egip
tiečių, magometonų ir koptų 
krikščionių, pasirengę sudary

(Apskaičiuota, kad J. Val- 
Sųjungos tarybos susirinkime stybėse kas 17 minntų žūsta

dyba eis pareigas dar vienus nukentėjo. Nuskendo daug lai svarstant Italijos Etiopijos [vienas asmuo automobilių ne- rėš didelį1 mitingų Riverview [ KĖS. — šiandien debesuota; ,ti legijonų kariauti prieš 
metus. Jvų ir valčių. ginčų klausimų. laimėse. 'parke Darbo dienų. i kiek šilčiau. Italiją.

Chicagos respublikonai tu- Į CHICAGO IR APYTJN
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Hendrudurbiuiua lr kureaponilentums rafltų negrąžina,
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lui paito ženklų.
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PRENL’MEŪATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — 36.00. Pusei metų — 33.50; Trims mėnesiams
— 33.30: Vienam mėnesiui — 75e. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — 37-00; Pusei metų — 34.00. 
MvplJn — .310.

tlynės, kuri pasižymės didieniu šventumu, 
begu buvo Viduriniai Amžiai. Prancūzų Į 
mintytųjų* H. Magais tiara takias pat iš-1 
\atlas. Yru ir daugiau pauušįai manančių.:

Takiu atgijimą gadynė, žinoma, neateis' 
be keno nors pastangų; neateis be vadų, ku 
rie veda šventų gyvenimų. Tikra pasiauko
jimo vatini ras sekėjų. Tų sekėjų eilės di
dės. Keista, ar ne

Vaisiadulkių
Slogos PARDAVIMUI!

DIENOS KLAUSIMAI

PROTESTAVO NE VIEN AMERIKA.
i

Pavasary ir pannleniup be
veik vienas nuušįuiti.s visų gy- 

bet minios seku tuos Į ventojų suserga ypatinga kvė- 
vadus ir dedasi prie to veikimo, kur apsi-i Pavimo organų liga, vadina- 
roiškia drųsa, veiklumas ir iškeliamas iti'e- jn»a vaisiadulkių slogomis (liav 
alus. ifever). Nors ši liga nėra taip

Tai-gi dabartine medžiaginę ir dvasinę ' pavojinga, vienok gana jkiri 
depresijų gali sekti tokia laiminga gūdy-1 ir varginanti. O jei pasikar
us, kokios dar nėra buvę žmonijos istori- loja iš meto j metų, tai ilgai- 
jaj. iniui įsigali net tikrasis dusu-

------------------- J lys, kuris tik retais atsitiki
mais tegalima visiškai išgydy
si.

liukuudu krautu,ė-, drpurt- 
lu.ut krautu, ė-. Krivių kr- 
mitinr* Ir kito- imrduotu- 
vr« luliml ulSIo K r ra- vr»- 
t,bn nuHlvrui-kuuKV «»»t- 
uluu.,' prlluuue »i u>ėa«4.

RAGINA GREIČIAU PLĖSTI VIEŠE s 
DARBUS

Jungtinių Valstybių vyriausybė įteikė 
protesto notų Rusijos vyriausybei dėl da- , 
romų suokalbių Rusijos žemėje jėga nu- i 
versti Amerikos valdžių. !

Protesto nota Maskvos vyriausyliei bn- , 
vo įteikta po įvykusio Maskvoj tarptauti
nio komunistų kongreso. Tame kongrese 
buvę daromi pienai jėga nuversti Ameri
kos ir kitų kraštų valdžias.

Sovietų vyriausybė Im* ceremonijų atme
tė Amerikos notų ir pasakė, kad Sovietų 
vyriausybė neatsakanti už Komunistų In
ternacionalo darbus.

Tuo pat laiku žodžiu protestavo Angli
jos, Italijos ir Latvijos pasiuntiniai. Šių 
valstybių atstovai protestavo prieš daro
mus Rusijoj pienus nuversti valdžias jų že
mėse.

Sovietų ambasadorius Trojunovski \Va- 
shingtone plačiau išsireiškė dėl užnietinė- 
jimų Rusijai. Jisai bando atsikirsti. Jisai 
saku, kad NYazhingtono vyriausybė atkrei
pė savo dėmesį į tai, kų Komunistų inter
nacionalas pienavo Maskvoje, bet nekreipia 
dėmesio kas darosi Amerike. Maskvoje 
apie Amerikų kalbėjo Amerikos pįliečiąi ir 
tas prikišamu Sovietų valdžiai. Tuo tarpu 
Jungtinėse Valstybėse girdi eina smarki 
propaganda prieš Sovietų valdžių ir to 
Amerikos valdžia nemato. Bet girdi So
vietų valdžia nemananti Amerikai rašyti 
notos dėl tos propagandos.

Tai reiškia, kad Amerikos ir Rusijos 
santikiai painiojasi ir nesimato ženklų, kad 
atsitaisytų.

I’rez. Roosevelt ragina, kad nebūtų vil
kinamas viešųjų darbų plėtimas. Sako, kad
iki žiema prasidės turi būt į darbus pasta
tyta 3,5(M>,(MM) bedarbių.

Tame reikale pre*. Roosevelt pasiuntė 
laiškų vidurinių reikalų sekretoriui lokes.

“Moterų Dirva,” tik kų išėjusiame lei
diny, svarsto apie pirmuosius po seimo į 
darbus. O vienas svarbiausių ims vaju* 
naujoms narėms gauti.

a ligi. daugiausia serga 
parudeniu, kuri prasideda 
apie vidurį rugpiūčio mėne
sio. Nei iš šio, nei iš to tary- 
čįaus be jokios priežasties as
muo pradeda po truputį kosė
ti, nosis niešti ir vandeniuoja, 
akys peršti ir rausta. Nepaty
ręs ligonis iš pradžios namo, 
jog “pagavo’* paprastų šaltį. 
Vienok juo toliau, tuo padėtis

PLAČIAI ŽINOM I

CROWN Buffet Gaziniai Pečiai

\ arus prasidės ko-,, .. . . ... _ .. .blogėja ir vis jkiresne darosi, vo menesį ir -laugsis birželio menesį. Reiš
kia tęsis 3 mėnesius: Naujos nares bus pri
imamos Ine įstojimo mokesties. Naujos kon
stitucijos priėmimas atidėtas kitam seimui. 
Plačiai svarstytą seime įvestuotų Sųjungos 
pinigų klausimas. Nutarta laikytis dides
nio griežtumo.

Pagalios, rimtesniais atsitiki
mais, liga pasiekia tokį laip
snį, kad žmogus kosti veik be 
paliovos, užmigti retai kada 
tegali, kartais net turi didelio 
sunkumo kvėpuoti. Nosis nuo- 
Jatai vandeniuoja ir užsikem-

Jei dabartinius kivirčus Europoj sektų *», 0 akys esti visados parau-
didelis karas, tai juo daugiausia pasiimu- i ^Tęsinys 4 pusi).
dotų Japonija. Matyt to karo Japonija i ___ ______
laukia. Kai Anglija pradėjo žygius, kad
Italijai pastoti kelių Abisinijos užkariavi
me, tai Japonija stojo Italijos pusėn ir 
žada jų remti.

* * • »... * • .* **’ tfu?'Užsienio lietuviams į kongresų "Suvažia- i 
vusiems Kaune ypatingo dėmesio kreipė 
kiekvienos profesijos žmonės atvykusioms 
tos pat profesijos žmonėms, t. y, mokytojai I 
paėmė savo globon mokytojus, sportininkai į 
— sportininkus, laikraštininkai laikraštiniu- I 
kus ir t. t.

* • * i

• Šia stebėtinai žema. kaina galite modernizuoti savo vir
tuvę vienu iš šių vėliausios mados gazinių pečių, žymių 
išdirbėjų padarytų ir garantuojamų. Pilnai parceliuotas 
(išskyrus degtuvus) lengvai užlaikomas švariai. Oven 
Karščio U žstatyto  jas, automatiškas žibintuvas viršuti
niam degtuvui, ištraukiamas spirgvtuvas, ir saugios dau
geriopos durys yra kiti gerinimai. Pilnai insuliuotas pe
čius neprišildo virtuvės.... Ivory spalva su šviesiai gel
tonu trimavimu. Pamatykite šių didžių vevtenybę Šian
dien savo Public Service Krautuvėj. Pasinaudokite mū
sų lengvų mokėjimų planu.

Te tevtr iateresi and otntr rasis, a someuaal aigbtr pnet 
is cbargtd for appliances sold on dcferr'd payments.

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

Prof. Dr. Kazys Pakštas

Kame Lietuviai Galėto Dar Kohmiziiotis?
(PASKAIt/s-JAM PASAULIO U»TUWyKONGRĘSUI, 

ĮVYKVStyM RUGPIŪČIO Mėn. 11 — KAUNE)

1. Išeivijos tikslai tautiniu atžvilgiu. — 2. Emigracija ar ko
lonizacija? — 3. Kame dar galima kolonizuoto? —

4. Pirmieji pasiruošimai.

viai surinko 230,000 doi. Lie
tuvos Katalikų Universitetui 
mūsų išeiviai sudėjo apie 50,- 
000 dol. Nėra Lietuvoj syuies- 
nės mokslo, kultūros ar lab- 
darybės įstaigos, kuri nebūtų 
gavusi kelių ar keliolikos tūk
stančių dolerių iž Amerikos 
lietuvių. Ir dabar Vilniaus lie-

1. IšeivijosĮjikslai tautiniu 
atžvilgiu

infiltracijos būdu kovoti dėl 
reikalingos erdvės, dėl būvio.

bu $5 nuolaidu už j ūku Be
ną pečių. jums kainuoja 

tiktai$5450
at v eit mm Ir i t ui syta*

Keguliarė kalnu $59.60

įmokėti taip mažai kaip $( 
— iki Ik mėnesių Išmokė, 

jlniui

žiai. Ar bereikia geresnės pro
pagandos Lietuvos Vardui to
limoj Amerikoj, kur mūsų ša
lis taip mažai buvo žinoma!

Europa, ypač mūsų gyvena
mas jos kampas, ir ateity ne
apsieis be politinių ir ekono
minių katastrofų. Tokiais pa
vojingais momentais patogiau

tuvių įstaigos stipriai jaučia yra turėti lietuvybės rezervus 
duosnių amerikiečių rankų. Re tolimose žemėse, negu visų 
aukų dar daugiau reiškia iš tautų, gyvenančių vienoje vie-

Jau prieš 6 metus mums te-1 Iš to, kas čia pasakyta, iš-;Amerikos kasmet persiunčia-1toje, Mes jaučiam pagalbų pa-

DU KLAUSIMA! TEISMO 
IŠSPRENDIMĄ.

Aukščiausias Jungtinių Valstybių Teis
mas dabar tures išspręsti dvi bylas. Turės 
B&pręsti ar AAA. ir TVA. neprieštarauja 
konstitucijai.

l’er Lietuvos pasiuntinybę Švedijoj Sp- rašyti suglaustai apie mu- ' eina, kad pirmas ir svarbiau 
audos bondo totolaboratorįją nusiuntė gra- >sy emigracijos didžiąsias pro- 
žiausių Lietuvos krašto vaizdų, kurie būsiu bĮenias (Baltijos respublikų 

i iškabinėti Švedijos keleiviniuose laivuose, j^jįtįnč geografija, 1929 m.,
iškabinėti Švedijos keleiviniuose laivuose, Kaunas 37—57 p8i.). Garbin- 
Baltijos jūroje plaukiančiuose. ga Pasaulio Lietuvių I Kon-

* • ♦ greso proga verčia mus ir vėl
Lietuvoj nustatyta savivaldybių trimečio bent dalį tų minčių pakartoti.

mos giminėms pašalpos ir do- j lyginti neturtingų ir nelabai 
sias išeivijos tikslas yra ui- vanos: geresniais laikais jų i susipratusių kolonistų. Bet si 
tikrinti tautai daugiau erdvės i kasmet Lietuva gaudavo vidų- pagalba būtų keliolika kartų 

tinižkai nuo 3 iki 5 milijonų didesnė, jei mūsų išeiviai bū- 
dolerių. Lietuvos laisvės pas- į tų taip turtingi, kaip olandų,

jos dabartinei ir būsimai plė 
totai, praplėsti pamatų jos
būsimai didybei. Antras, irgij kolos bonų mūsų kolonistai

AAA. reiškia Agricultural Adjustment Į planas plentams tiesti. Manoma kasmet nu- 
Act, o TVA. reiškia Tennessee Vaiky jAu- I tiesti po 50 kilometrų plentų ir 20 kilometrų

Kiekvienas organizmas ko
voje dėl būvio visomis išga-

fhority. Abu įstatymai yra kongreso per-, ! pusplenčių. Darbus vykdins tik bedarbiai, lėmis stengiasi užtikrinti sau 
leisti. Bet kaip NKA. Aukščiausiojo Teis- Viešųjų darbų fondas gelbės tuos planus vyk- kuodaugiausia vietos ir gyve
nai buvo į-astas konstitucijai priešingas ir
buvo panaikintas, nors įr buvo Kongreso 
perleistas, tai tas pat gali atsitikti ir su 
AAA. ir TV(A.

Prieš AAA. kapitalistai eina dėl to, kad 
tuomi įstatymu yra įvestas taip vadinamas 
processing ta\. Prieš TVA. kapitalistai ei
na dei to, kad tuo įstatymu valdžiai pa
vesta statyti elektros gamvlsts stotis. El
ektros kompanijos mato sau tame pavojų 
ir konkurencijų. Todėl per teismų bandys 
tų pavojų pašalinti.

Jei Aukščiausias Teismas išspręs prieš 
AAA. ir TVA., tai tada atsidurs ir kiti per
eito Kongreso išleisti įstatymai teisman.

labai svarbus, išeivijos tiks
las yra išugdyti zsnajai me
tropolijai tikrų draugų ir ben

išpirko už 1,800,000 dol. Įvai
rios bendrovės sutraukė Lie
tuvon apie 2,000,000 dol., tik

dradarbj visuose kultūros, ū-1 JV nepasisekimai sutrukdė to
kio ir politikos reikaluose, ri-j^niesnį kapitalų plaukimų iš 
mėjų nelaimėse. Sį paskutinį'Amerikos. O savo viešosioms 

dyli. Vien algoms darbininkams yra numa- niniui tinkamų sųlygų. Beveik tikslų galima gausiai paflius- įtaigoms (bažnyčioms lr p»-
tyta išleisti po 1 milijonų litų kasmet. visa žmonijos istorija ir yra truoti daugelio tautų pavyz- mpijinėms mokykloms) lietu-

• * * ta kova dėl erdvės no saulu- i džiais: pirmoj eilėje graikų, vm’ amerikiečiai yra sudėję
Kaune Žaliajame Kalne statoma naujus tės spinduliais, dėl geresnių armėnų, italų, lenkų, žydų i p mažiausia 60 milijonų dolerių

aklųjų institutas. Vidaus reikalų ministerija' gyvenimo sųlygų, tinkamesnės kt. Bet šie dalykai juk pili-i Moralinė
tam skyrė 350,000 litų. Senajame institute aplinkumos. Kiekviena tvirtai kiai žinomi ir iš mūsų pačių
globojama 50 aklųjų.

• • »
Vilniaus apygardos teismas nuteisė Tra

kų klebonų Maleinič - Malecki pusantrų me
tų sunkiųjų darbų kalėjimu už mirusio Pil
sudskio neva įžeidimų.

* • * \
Suomijoj išviso gyventojų yra 3,(i(M),(M)0.1 sąmoningos tautos veda tų

norinti gyventi tauta sųmoni- Į santykių su savo diaspora (at- 
ngai ar instinktyviai kovoja.! žala) H. Amerikoje, 
dėl žemės, kurį yra jos tauti-Į Masinė lietuvių emigracija 
nės didybės pagrindas. Pajū- prasidėjo labai vėlai: lik apie 
rių tautos kovoja ir dėl jū*
ros, nes uostai yra raktai į 
sausžemius. Kultūringos ir

PRAMATO RELIGIJOS ATGIJIMĄ.

Bedarbių ten tėra 22,000. 
darbių ten buvo 64,300.

Prieš du metu be-

Persekiojimai Rusijoj, Vokietijoj įr Mek 
sike ir religinis atšalimas kitoae tautose ne 
vienam yra įro<lymu, km? ateitis yra tamsi. 
Ne vienas Įsivaiz<iu<»j». kad Irdievyhės lian- 

. gos vis labiau įsisiūbuoja ir kad pagalios
ateis tikra audrą.

Yra, vienok, rimtų mintytojų. kurie sa
ko, kad jau esame skaistesnės ateitės prie- 

. aušryje. Rųsų filosofas Bediaevas yra pa
rašęs knygų “Naujieji Viduramžiai.” Ji
sai įrodinėja, kad mes artinamės prie ga-

Klaipėdnj statoma trumpų bangų radio 
stotis. Tikimasi, kad jau ateinančių metų 
pradžioje nauja stotis pradės veikti.

• « ' •
Rygoje uždaroma rusų ir lenkų gimna

zija dėl nepakankamo mokinių skaičiaus.
♦ • ♦

ftių metų runkelių derlius Lietuvoj tru
putį geresnis, negu vidutinis.

• ♦ ♦
Panevėžio apskrityje dar yra 456 kai

mai neišskirstyti į viensėdžius.

kovų labai tiksliai ir planin
gai, o jier tai jos ir tampa ga
lingos, didžios. Ni kova geriau
siai sekasi jūreiviškoms tau
toms, gyvenančioms prie at
virų okeanų, f jų rankas pa
teko nuo KoIuiuIm) laikų at
rastosios žemės, Lietuva, jau 
prieš keletu šimtmečių išbrau
kta iš jūreiviškų tautų tarpo, 
žinoma, negalėjo dalyvauti to
se dalybose, Todėl dalau* ir

1880 m. Tačiau jau po 25 me
tų Lietuva pajuto savo kolo
nistų gerų širdį ir duosnių ra
nkų. Prisiminkim nors keletu 
svarbesnių momentų: pirmąjį 
atbundančios Lietuvos laisvės 
troškulį 1905 m. lietuviui a-

išeivijos parama 
irgi labai daug reiškia Lietu
vai, ypač sunkesniais momen
tais. Amerikos Lietuvių Tary
bos surinktas milijonas para
šų už Lietuvos nepriklauso
mybę buvo gal didžiausias mo
ralinės paramos išreiškimas. 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
atstovaujant visoms centrab- 
nėms katalikų organizacijoms,

žydų, armėnų ar kitų pirkly- 
bingų tautų. Tad Lietuvai ne
paprastai svarbu yra turėti 
kur nors toli turtingų ir kul
tūringų naujokynų, kurs ne
labai jau sunku būtų sukurti 
turint tokį gausų gyventojų 
prieauglį ir taip gausingų iš^ 
ei vijų, kol kas dar netvai 
mų ir be jokio plano išbt 
tytą gigantiškuose Pietų A- 
merikos plotuose.

2. Emigracija ar kolo
nizacija?

stambiausioji mūsų išeivijos 
dalis susispietė H. Amerikoje 
trikampy tarp Bostono, Bal- 
tiniorės ir Čikagos. Būdami 
menki žemdirbiai, nemokėda
mi amatų ir neturėdami pini
gų, jie lengviausiai galėdavo

atrspausdino kelias dešimtis Iįsikurti tik dideliuose pramo- 
tūkstančių atsišaukimų (lie- 'nės centruose, kame lengviau

merikiečiai parėmė tūkstan-, tuvių, anglų ir prancūzų kal
bomis), kuriuose suglaustai iš
dėstė Lietuvos istorijų ir tei- 
ses į nepriklausomybę kartu 
su prašymu žemiau paliktoje 
tuščioje vietoje pasirašyti uz 
Lietuvos nepriklausomybę. Ir 
visas milijonas įvairių tauiv-

čiais dolerių ginklams ir pro
pagandai; Tautos Namams 
Vilniuje sudėjo per 30,000 dol. 
“Haulės” Namams Kaune a- 
pie 20,000 dol. Katalikų Tau
tos Fondas nepriklausomybei 
pr<)Į>agu(>ti ir labdaringiems 
tikslams surinko apie 7(X),oOO'

rasdavo progų geromis sąly
gomis išnuomuoti savo tvirtus 
raumenis. Tad didžiausios tau
tos atžalos įsikūrė didmies
čiuose, kaip Naujorkas, Čika
ga, Filadelfija, Detroitas, Pi- 
ttsburgns, Bostonus ir k, Ju
ngtinėse Ynhtyhė*o apytikris

___  bių ir tikybų amerikiečių pa-j mūsų išeivių skaičius vargiai
neturime žemės rezervo, taip dol., Nepriklausomybės Fon- Įsirašė.po tuo lietuvių atsiš*u-|bus didesnis kaip 650,(XX), kas 
reikalingo mūsų gyventojų1 das (liberalų) 90,000 dol,, pre- kiniu. Visi tįe parašai paskiau sudaro tik visų to krašto 
prieaugliui. Tad beliko mums1 zidento Wilsono dienoje lietu-1 buvo įteikti Amerikos vald- piliečių. (Bus daugiau)
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'DIENRAŠČIO DRAUGO
Day

M

m

•l Rugsėjo ■ Sept. 2 d. 1935 m
Krj

VYTAUTO
115 th St. Tarp Cravvford ir Cicero Avės,

LEWIS STYLE SHOP

4716 So. Ashland Avė.

1936 metų Fur ir Cloth 

Coat

STYLE SHOW 

ŠOKIŲ SALĖJ 

4 VAL. PO. PIETŲ

Visi kviečiami ateiti ir 

pamatyti šią madų paro

dą.

Širdingai kviečiame vi

sus “Draugo” skaitytojus, 
rėmėjus, prietelius, gerb. biz

nierius, profesijonalus ir pla

čiąją lietuvių visuomenę atsi
lankyti į šį rudeninį Labor 

Day pikniką Vytauto Darže. 
Visiems užtikriname smagų 

laiką.

ADMINISTRACIJA.

PROGRAMAS 
Pradžia 10 vai. ryte

11 vai. Baseball žaidimas
12 vai. Šokiai

2 vai. Baseball žaidimas

3 vai. “Draugo” radijo 

valanda

4 vai. Lewis Style Show
5 vai. Garbės svečių žodis

6 vai. Laimėjimai
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Į PinSBURGH’Ū LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgb, Pa. 

KUSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Po. 

Teiepbone Hemlock 2204

gai darbuojasi Bažnyčios ir i Rugpiūčio 23 d. staigia mi- 
tėvynės reikalais. Fedleracijos ! rė a. a. Ona Niedzinskienė.

Šis-tas iš Federacijos Kongreso

Velionė priklausė darbščių 
Moterėlių šv. Vincento Klu
bo. Paliko nubudime mylimų 
vyrų Petrų, susų Jonų ir dvi 
dukreles. Laidotuvės įvyko

Pereitų sekmadienį susituo
kė viena rimčiausių mūsų ptv- 
rapijos mergaičių — Ona Pa- 
krosniutė su Andriu Kama-

naujame luome. Lai gyvuoja 
Onutė su Andriuku!

pildytų. Tėveliai, lietuviai ka
talikui, atsiminkite, kad jtisų 
švenčiausia pareiga leisti sa-

Pereitų savaitę pas kun. Ka vo vaikelius į lietuviškų ka
rališkų. Bažnyčia buvo labai I zėnų lankėsi iš tolimų vaka- talikiškų šv. Kazimiero mo-
graziai seserų Pranciškiečių 
išpuošta. Jaunavedžiai ir jų

rų jo senas mokyklos suolo , kyklų. Laukiame. Pasirody-

pirmadienį iš Šv. Vincento jų palydovai rimtai artinosi 
bažnyčios. Palaidota Šv. Ka- [prie altoriaus. Jų veiduose

draugas.

Kun. Skripkus atostogau-

kit Uetuviais ir katalikais 1

apskritys, tai botagas prieš 
laisvamanius, cicilikėlius ir 
nezaliežninkus. Jei ieškosime 

. priežasties, tui ir surasime,
J kad laisvamaniai, cicilikėliai 
ir nezaliežninkai visas jėgas 

, yra nustatę prieš Federacijos 
apskritį. Jie tų dienų parengė 
savo pramogų ir viliote vilio
jo į jų žmones. Pittsburgh ’o 
randasi skaitlingas būrelis ka-

VieiiU svarbiausių šių die- grybauti ne visus grybus de-[Talikų, kurie nori sėdėti ant 
aų lietuvių išeivijos gyvenime da į krepšį, taip ir laikraš- dviejų kėdžių, 'lokius labai 
įvykių buvo Federacijos Kon , čius ne visus privalėtų remti
gresas. Kiek ten buvo idealiz- lir skaityti. Katalikas privalo 
mo, kiek iškelta kalbose bei 'skaityti ir remti katalikiškų 
referatuose gražių minčių bei spaudų.
naudingų patarimų, kiek iš- 1 Organizacijų svarbumas y- 
nešta svarbių rezoliucijų.... ra nei kiek ne mažesnis už 

Minėtas kongresas buvo 25- mokyklų bei spaudos dalykus, 
tas Federacijos Kongresas ir ( Kad ir Pittsburgh’o apylin- 
pasižymėjo tuomi, kati jame kėse nors gyvuoja katalikiš- 
dalyvavo J. E. vyskupas T. kos organizacijos bei Federa- 
Matulionis. Šis garbingas as- cijos apskritys, vienok vis 
niuo savo gyvenimu davė1 dar nepritraukia visų lietu- 
mums pavyzdį, kadi nors pri-įvių katalikų į savo eiles. Ka- 
seitų kentėti persekiojimus, me priežastis? Kas žino — 
mes turime laikytis aukštų lai atsiliepia. Jeigu kas ne
krikščioniškų idealų ir su pa- nori prisidėti prie Fed. aps- 
gišventimu darbuotis Tautos kr. dėl valdybos ar kurio val- 
bei Bažnyčios labui. J. E. vy- dvbos nario netinkamumo, tai 
skupas netik dalyvavo visose tam yra rinkimai. Galima pa- 
Kongreso sesijose, bet ir su-' keisti valdybų, o prie veiki- 
teikė labai svarbių, praktiškų mo organizuotai turėtų prisi- 
patarimų pagrindiniais gyve- dėti visos katalikiškos para

pijos bei organizacijos su vi
sais lietuviais katalikais.

Kongrese skaityta įdomūs 
referatai šeimynos klausimu 
bei čia augusio jaunimo prie 

I veikimo pritraukimo klausi
niu. Patartina visiems tos re
feratus su žingeidumu per
skaityti kada jie tilps spau
doje. Vanaginis.

nimo klausimais. Tie patari
mai paskiau tapo įtraukti į 
Kongreso išneštas rezoliuci
jas. Nuo prisitaikymo prie 
Kongrese pateiktų nurodymų 
bei nuo įgyvendinimo rezoliu
cijų daug priklauso mūsų vei
kimo sėkmės, todėl visi turė
tų susipažinti lnei įsigilinti 
nors j svarbesnius Kongreso 
punktus, kurie pasirodys sp
audoje. |

Atsidarant mokykloms tė
vai turėtų atminti kad vysku
pas ir Kongresas karštai ra- i 
gino siųsti vaikus į lietuvis- 
kas - katalikiškas mokyklas, 
kuriose jaunoji karta ne tik į 
yra gerai mokinama, bet ir 
dorai auklėjama.

lengva patraukti kur kas no
ri.

Teko girdėti, kad kai ku
rie biznieriai, neva katalikai, 
net tikietus laisvamanių, cici- 
likėlių ir nezaliežninkų par- 
dftvinpjo. Tat, turint tokių 
Molio Motiejų sunku kų nors 
nuveikti ir apginti savo fr
ontų Bažnyčios ir tėvynės 
reikaluose. Bet su laiku, pa
žinę tokius ponus biznierius, Į 
lietuviai katalikai pradės ki
taip i juos žiūrėti. Nors di
delio pelno iš išvažiavimo ne
bus, bet dalyviai, sočiai pri- 
silinksmino. Vietinis.

ŠIS-TASIŠWEST END 
PITTSBURGH'O 

PADAUGĖS

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
PIKNIKAS

Antru svarbiu dalyku pripa vo.

Nors visose Pittsburgh’o 
apylinkės bažnyčiose buvo 
garsinamas Federacijos aps- 1 

i kričio išvažiavimas, bet daly
vių neperdaugiausia suvažia-

žinta katalikiškos spaudos rei 
kolas. Kaip žmogus išėjęs

zimiero kapuose. Amžinų jai matėsi, kad tai daromas labai ja Bingbamton, N. Y., o jj 
atilsį. svarbus gyvenime žingsnis ir pavaduoja gerb. kun. prof. J.

Mokytojo. Šv. Vincento moi,aB žin«8nis daromaB aPKalv°- 
kyklos, eecerys, jau sugrįžo Itol- Tokle Ja‘™''«Kiai žiau- 
iS savo Motiniško Svei idle Ona rimta,
kos, pilnos energijos imasi ’ «era >4 Kerai aupran
jarpo ta, kad tai nejuokai ir už tat

visame pasirodė rimtumas.
Bingo vakarai pagerėjo, , gpjį nelaimė, kad tų visų rim- 

nes žmonės skaitlingiau pra- tumų sudrumstė po Mišių šv.

BRIDGEVILLE ŽINIOS
Vaitkevičius.

IŠ ŠV. KAZIMIERO 
MOKYKLOS

l’as mus didelis sujudimas. 
Visi rengiasi prie paskutinio 
šįmet parapijos pikniko La
bor Day, prie bažnyčios. Mo
terys klabina biznierius ir 
šiaip žmones prisidėti auka: 
kas natūra, kas skambučiais. 

tUžangažuota nepaprasti mu-, , . i i • ux ■ t • * • i Atostogos jau pasibaigė. . ,
deila juos lankytu Durim ir 'išeinant iš bažnyčios, lig pak- Mokykla atsidaro antradienį, izlkantai’ kurie llnksmln8 3aU- 
gi šiek-tiek pagerėjo, tat ir , Vttišusi, minia žmonių, berda- j rug8įjo 3 d. iškilmingomis,
ūpas žmonių pageri s. ilua ryžius, šūkaudama ir tr- | Mišiolais šv. ir palaiminimu t

CtbidMS. . iukšmaudama. Kad tai jauni jgv< Sakramento. Pamokslų pa 'i 
taip daiytų, tai, sakytume, sakys gerb. kun. prof. Vait-'Į 
durniai, kų jie supranta. Bet

mis ir senus nuo antros va- 

(Tęsinys ant 5 pusi.)

AKIŲ GYDYTOJAI:

IŠ SOUTH SIDE

Rugpiūčio 22 d. žaibas už
gavo Šv. Vincento bažnyčios 
bokštų. Uždegtas bokštas kai 
kuriuos labai isgųzdino, bet 
ugniagesiai greit užgesino.

Bedėvukai tyčiojasi iš ka
talikų, kad Dievulis neapsau
gojo bažnyčios bokšto. Bet 
mums gerai žinoma, kadi Die 
vulis kų myli, tų ir baudžia. 
Bokštas bažnyčios jau susilp
nėjęs buvo, tat šia proga In
surance kompanija pataisys 
ir sudrūtins.

VAŽIUOJAM! Paskutinis 
kvietimas. Važiuojam “Labor 
Day” į Adomo sodų. Tai pa
skutinis šiais metais išvažia
vimas. Jį rengia Šv. Kazimie
ro R. K. parapija bažnyčios 
komitetui vadovaujant. Na, o 
kaip jau jie vadovauja, tai
viskas tvarkoje. Ten bus įvai į kartų gėda! 
riausios rūšies pamarginiraų, 
užkandžių, užsigėriinų, jauni
mui pašokti grieš geri muzi
kantai, o senesniems bus 
smagu grynam ore po medžių 
pavėsiu pailsėti, nes geresnės
vietos nėr visoje Pittsburgb’o• . ... 7 apylinkėje. Tat, važiuojam vi-j 
si. Kelias tas pats. Įžanga,j 
kaip girdėjau, irgi ta pati, J 
tik prirengimas kur kas ge-1 
resnis. Bus įvairių politikie- , 
rių, kurie, žinoma, visus ge- Į 
rai pavaišins. Atsilankę nesi- f 
gailėsite. Visus kviečia.

Komitetus.

dabar — suaugę ir net seny-^ 
vos moterėlės. Tai jau fe! 
Taip labai negražu. Tų mi
nios pažeminantį pasielgimų 
labai skaudžiai jaunavedžiai 
atjautė. Gėoa tokiems neiš
manėliams, kad i» Šventų, 
svarbių ir rimtų dalykų da
roma komedijos. Gėda ir dar

Jaunavedžiams linkime Die 
vo palaimos ir pasisekimo

Augkit Su Mumis! į!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ ra GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir save 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

I9th PI. and Halsted St

Jau nuo keletas metų, kai 
Federacijos apskritys sekmin-

VAISIADULKIŲ SLOGOS lengvinimo randama, mat ten 
----------- mažiau vaisiadulkių įsigauna.

(Tęsinys nuo 2 pusi.) Nereikia eiti arti, kur tokių
dusios ir negalima aiškiai ma- žolių randasi ir kuomet vėjas 
tyti. Ir taip tęsiasi iki šalnos siaučia, tai reikia viduje būti 
pasireiškia, kuomet savaimai užsidarius visus langus. Yra 
be jokio gydymo liga paleng- j tam tyčia koštuvai padalyti, 
va pranyksta. kurie įstatomi į langus, kad

Priežastis šios ligos yra tu- sulaikyti vaisiadulkių vidun į- 
lų žolių vaisiadulkės, kurios sigavinių. Tai dažnai ligoniui 
vėjo nešiojamos patenka į gerokai pagelbsti, bent kuo- 
žmogaus nosį, burnų ir plau- met jis esti viduje. Geriamais 
čius, kame sukelia ypatingų vaistais tik galima tikėtis lai- 
erzinimų, kuris ir pagamina kinio palengvinimo, o neišsi- 
čia kalbumų ligų. Visi įtrau- gydymo.
kiame tų dulkių, tačiau tik a- 1 Ši liga pasikartoja kas ine- 
pie vienas iš šimto tesuserga. tų ir prasideda veik vis tuo 
Išaiškinimas yra tame, kati pačiu laiku. Be ypatingo gy- 
tik ypatingai jautrūs asmen- dymo, tik labai išimtinuose 
ys vaisiadulkėmis tesuserga, atsitikimuose tegalima laukti 
gi visus kitus nei kiek nepa-)išgyjimo arba kadir bent ko- 
liečia. Taigi savotiškas jau- kio pagerėjimo. Geriausių Į>a- 
trutnas ir vaisiadulkės paga-'sekų duoda, tai ypatingai pa
mina šių ligų. gamintų vaistų leidžiama po

Apsisaugoti tegalima tik oda. Tai reikia daryti keletą 
vienu iš dviejų būdų: |>ašalin- arba dažnai net keliolikų sy
ti visas šių ligų gaminančias kių, geriausia pradėjus įšmir- 
žoles arba pačiam ligoniui iš- Akinius kokias šešias savaites 
važiuoti ten, kur tokių žolių iš anksto. Šiuo būdu gana daž- 
visai nėra. Vienas ir kitas bū- nai ligonis galima visiškai iš-' 
das labai sunkiai įvykininias, gydyti. Kad gavus geriaosių’ 
ypač pirmasis. Taigi šiuo ke- pasekmių, reikia pilnos ligo-j 
liu ligonis mažai vilties ran- nio kooperacijos iš vienos pu- j 
daina. Buvimas viduje prie sės ir sąžiningo sumanumo iŠ * 
uždarytų langų šiek tiek pa- j gydytojo pusės.

Gerkit ir Reikalaukit

kevičius. Mokykla, kaip pra
džios, taip ir aukštesnėji, pri
rengta visais atžvilgiais ir 
laukia ,ka<l mokiniai jų už-

LIETUVIAI ADVOKATAI:

♦25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
. kių ir pritaikymo akinių

Rez. 1460 No. Paulina St. 1 
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
j LIETUVIS ADVOKATAS 
i Suite 1009 — FRAnklin 6990

188 W. Randolph St.
Chicago

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS’ 

2201 W. Cermak Road
(AVest 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 ik) 5 
Pauedėlio. Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas CANai 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubllc 0800

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6516 S. ROCKWELL ST.

' Telephone: REPubllc 9723
Res. 1227 S. 50th AVĖ., CICERO 

1 Telephone: CICERO 6396

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 St.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone CANai 0523

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKDNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE 
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
RES. 2136 W. 24th ST.

Tel. CANai 0402

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Ofiso Phone 

i PROspeet 1028

Vmom Alinio* 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 

Bourbsa
tr

Lietaviftoa
Degtinis

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St.

CANai 0706

.-'i,*

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

TeL YARDS NU

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo « Iki I vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevajd 7820 
Namų tel, PROspeet 1980

Tel. BOUIevard 7042SURYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam I.letuvlAktia Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokios RAAies Insurance — ligninu, VėsukM, Automobilių, 

Stiklų lr Lt.

JOHN P. PAVALO 
LOANSand INSURANCE

Jogu r^dcilauji pinigu %»’♦ Pirmo Morigičio arba 
apiirnudos nūn ugnie- veju. ule , .U

840 \\est 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279l

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDA VO JIMO B-VĖS
i: \'> i r. u 11;

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANai 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6800 8o. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
6 Iki I ▼. vakaro

Tsl. CANai <121

DR. G. I. BLOŽIS
UENT1RTAS

2201 W. Cermak Road 
(K impas Leavltt St.)

1 .landos: Nno • Iki II ryio 
Nuo 1 Iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Tsl. CANai <122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

Šaradomis tr Nedėllomla pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubllc 7868

Ofiso; Tel. LAFayette 4017
Rez.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKADSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vat. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomls lr Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT.. CICERO, ILL 
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai.

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4666 
Rea. Tel. GKOvehlll 0617

6(24 8. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2421 W. MAKQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS^

VaL 1-4 lr 7-» vak.
KetV. tr Nedėllomla susitarus

Dienomis Tat. LAFayette 6701 
Naktimis Tsl. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 tai 0 vak.

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6913—14 
Rea. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:20

756 WEST 35th STREET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIKglnla 0028 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. E SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
DR. V. E SIEDLINSKIS

Dentistas I
Gas X-Ray .

4143 ARCHER AVĖ.. Cor. Franclsco1 
Tel. offlcc Laf 3650; res. Vlrg. 0869'

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

įvairus daktarai

OR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL 
~ OFISO VALANDO8:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto. nuo 2 Iki 4

vai. po pietų lr nuo 7 Iki S:|0 vai. 
vakaro. Nedėllomla nuo 1< Iki 1S 

valandai dienų 
Telefonas MIDway 2||0

DR. MAORIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tsl. YARds 0004 

Ras.: Tel. PLAaa 2406 

Valandos:
Nuo lt«ll v. ryto; l-l lr T-l V. v. 
NodlUomlg ouo i# UI lt dlan«

Dr. A. Račkus
Išvažiavo j Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

OR. A. J. MANIKAS
Gydytojas lr Chirurgas 

OFISAS IN REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo » Iki 10 rytais — i
vakar*

Nedalomu ouo U ryto Ui i p.p.

-



Ketvirtadienis, rugp. 29, 1935

Pittsburgho Žinios
BRIDGEV1LLE ŽINIOS

Mikaitis, kun. M. Kazėnas,
kun. J. Vaišnoras, kun. J. Mi 1sius, kun. A. Jurgutis, kun. J. 
Pikutis, kun. Abromaitis,

kur buVo pagaminta skanūs 
pietūs.

Antrę valandų popiet, visi 
susirinko j vienuolyno audi-

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
landos popiet iki 10 vai. va

kun. E. Vasiliauskas, kun. F. torijų, kur prasidėjo seimas. 
Zekas. > Neatsilankius Centro pirmi-

lškilmės baigtos palaimini- ninkei P. Marčiulaitienei iš
karo Išniktiems bus pateik-)M «»• priežasties ligos, jos viefj ūž
ta ganius Uikadiiai, o ižtroi- K Vy“k' T- Matulio-^nė raštininkas, J. Bulevi-
, . x ii i a i nis. čius, pakviesdamas kun. J.kusiems — šalto alaus stik
lus. Įėimas visiems veltui. 
Prašome atsilankyti.

Pirmadienį prasidėjo mūsų 
bažnyčios remontas. Prityrę 
“elektrišinai” vadžiuoja vie
las, “plomberiai” suka vamz
džius, pertaiso kaminus, kaip 
to reikalauja Fire Insuran
ce Underwriters. Jei pasi
seks sukelti lėšos, ateinantį 
pavasarį manoma perdažyti 
sienas iš lauko ir iš vidaus.

Praeitų sekmadienį mūsų 
choristai važinėjo į Pittsbur- i 
gbų bendro parapijų choro 
reikalais. Grįžo į namus pasi
ryžę mokytis lietuviškų dainų 
ir varyti darbas pirmyn, neat 
sižvelgiant į kliūtis. V. j

Sekantį rytų J. E. vysku
pas laikė Šv. Mišias, per ku
rias sekančios seselės sudėjo 
amžinus įžadus: Sesuo M. Ko- 
trina, Sesuo M. Benigna, Se
suo M. Theofanija, Sesuo M. 
Magnus, Sesuo M.. Philomena, 
Sesuo 11. Hikiegarada, Sesuo 
M. t'onsolata, Sesuo M. Salo 
mija, Sesuo M. Annella, Se
suo M. Zofija, Sesuo M. Ksa
vera, Sesuo M. Dominica.

J. E. ir šį rytų seselėms pa 
sakė labai įspūdingų pamok
slų. Apeigos baigtos palaimi
nimu Šv. Sakramento.

EMIL ŪENEMARK ū“

ĮVILKIMO IŠKILMĖS
Rugp. 12 d., 2 vai. popiet 

J. E. vyskupas T. Matulionis 
įteikė jaunoms kandidatėms 
Šv. Pranciškaus (Vienuolyno 
abitų. Iškilmės, kaip kasmet, 
visais atžvilgiais buvo laliai 
įspūdingos. J. E. vyskupas pa 
sakė jaudinantį iškilmei pa
mokslų. Koplytėlė laivo pilna 
seselių, giminių, pažįstamų ir 
šiaip svečių, suvažiavusių iš 
tolimų kolonijų, kaip ,tai Ha
rtford, Elizabethport, Phila
delphia ,Mahanoy ir Detroit. 
Sekančios kandidatės gavo a-

Kortavimo Pramogėlė
Šv. Pranciškaus Rėmėjų Ce 

litro (Valdyba su pagelba vie
tinių skyrių suruošė kortavi- 
1I1O pramogėlę rugp. 11 d. prie 
Šv. Pranciškaus vienuolyno. 
Žmonių privažiavo laimi skait

čius, pakviesdamas kum J.
Skripkų atkalbėti maldų.

Seimo valdybon išrinkta: 
pirm. J. Pukelienė iš Chica
gos, vice-pirm. A. Naujalai- 
tė iš Pittsburgb, rašt. S. Ku- 
caitė iš Anisterdam, N. Y., 
pagelb. A. Barauskaitė iš Ho- 
mestead, PaA. Mandatų ir 
rezoliucijos komiaijon: Ona 
Ivinskaitė iš Chicagos, M. Tu 
masonienė iš Homestead, Pa. 
ir E. Milerienė iš Esplen,
'Pgh., Pa.

Pirm. J. Pukelienė, pa
sveikinus susirinkusius atsto
vus, pakvietė gerb. kun. J. , ----------------------------------- —_
Vaitkevičių pakalbėti. Savo j stovais, $5.00. Apašt. Maldos 
kalboje kalbėtojas gyrė lietu- , dr-ja, Chicago, su vienu at- 
vių katalikų rėmėjų veiklų ir Į stovu, $5.00. Sodlalicija iš Br-
Šv. Pranciškaus seserų tik
slus, pabrėždamas reikalų 
kuo daugiausiai įtraukti pa
saulinių žmonių į tų kilnių 
darbuotę,

Toliau sekė rėmėjų skyrių
lingai iš visų Pittsburgh’o lie drttugijll „veikinima;: Fir. 
tuv.ų parepųų. Seselės di- |mojo skyriau8 vardu BVeiki 
iaugiasi ir įvertina gerašir- 1
džių finansinę paramų, Sese
rų vienuolynui gryno pelno 
liko $358.00. Seselės taria šir 
dingai ačiū visiems atsilanku- 
sienis, kurie parėmė kilnų tik
slų ir ypatingai darbuotoja
ms. Jos neužmirš geradarių 
savo maldose.

KONCERTAS
Chicagos Provincijos Var

gonininkai, važiuodami į sei- 
bitus: Albina Peckiutė — Se-j ni4 1 Philadelphia, rugp. 15 
šuo M. Leonarda, Marijona I d- sustojo Šv. Kazimiero pa-
Volteraitė — Sesuo M. Leo-’! lapijoje, Pittsburgb, Pa., kur 
nida, Ona Platukaitė — Se- f davė koncertų seselių naudai, 
šuo M. Francita, Antanina 'į Atsilankusieji gėrėjosi artis-
Jurgelaitė — Sesuo M. Asizi- 
ja, Ona Kedžiūtė — Sesuo

tišku dainavimu, kas Pitts- 
burgh’e retenybė, lš koncer-

M. Clarita, Marijona Jeskele- to liko pelno $30.10, už kų se- 
vičifttė — Sesuo M. Agnella, i selės laimi dėkingos choro ve- 
Petronelė Supemavičiūtė — Įdėjui prof. A. Pociui ir vi- 
Sesuo M. Angelita, Rozalija i siems vargonininkams. 
Dauberifltė — Sesuo M. Da-*’ RnSP- 16 d. tas pats cho- 
įniana, Felicita Juciūtė — Se į ras surengė muzikalę puotų 
šuo M. Pasėliai, Alena Navic-l seselėms Šv. Pranciškaus vie- 
kaitė — Sesuo M. Konradą, ‘ "uolyne. Puikiai išpildytos 
Stefanija Montvilaitė — Se-jd&inos po vadovystę gabaus
šuo M. Antonia.

Į iškilmės taip pat atvyko: 
kum P. Laumakis, kun. V.

t
A. TA.

ONA STRAVINSKIENĖ
(po tėvais BenžIunaitS)

mirt rugpiūčio 27 d., 1935 m., 
„niaukus 60 melu amžiaus. Ki
lo IS Kauno rėd., Tauragės ap
skričio. Eržvilko parap., 2ukai- 
člų kaimo.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nulludime 

vyrą Antaną, 5 dukteris: Bro- 
nlalavą Ir žentą Mykolą Wa- 
ters. Oną Ir žentą Juozapą 
Regit, Antaniną tr žentą Alixrt 
Toutant. Stanislavą ir žentą 
Benediktą Klemm Ir Eleną ir 
sūnų Antaną. 4 anūkes ir gi
mines.

K B nas Pašarvotas 3209 Ho. 
Eime St.

I<ąldotuvės (vyks penktadieni, 
rugpiūčio 30 d., 1935 ip. lt na
mų VIa valanda bus atlydėta J 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioj (vyks gedulingos pamaldos 
ut velionės sielą. t*o pamaldų 
Ims nulydėta J šv. Kazimiero 
kapines.

NuoSIrdžial kviečiame vijus 
gimines, draugus-gea ir pužjM- 
lamus-mąs dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, dukterys, šil
inis, tentai, aauk^s įr glmlnčs.

I<aldotuvlų direktorius A. 
Masalskis. Tel. Blvd. 4139.

vedėjo paliko seselėse malonų 
įspūdį, kas bus įrašyta vienuo 
lyno istorijon .

Gerb. vargonininkai pasisve 
čiavo ir apžiūrėjo vienuolynų.
Gėrėjosi vieta ir gamta. Gai
la, kati svečiai, dėl stokos lai 
ko, buvo priversti greit išva-1 j»a, l0.0Q.

ighton Park, Chicago, su vie-

SA. 158 kuopa, S.S., l’itts- 
burgh, l’a., 1 atstovas, aukų 
$5.00. Sodalietės, Cleveland, 
Oliio, aukų $4.00. Šv. Rožan-

na atstove, $5.00. Moterų Sų- čiaus dr-ja, S. &, aukų $5.00.

no vicepirmininkė iš Chica
gos, A. Sebelskienė ir M. Am 
butienė iš Šv. Jurgio parapi
jos, Chicago. Antrojo sky
riaus vardu sveikino O. lv- 
inskaitė su auka $37.35 iš Ne 
kalto Prasidėjimo parapijos, 
Chicago. Trečiojo skyriaus 
vardu sveikino M. Sudeikie
nė iš Šv. Kryžiaus parapijos, 
Chicago, su auka $10.00. Ket
virtas skyrius, Homestead. 
Pa., aukojo $3.25. Šeštas sky 
rius iš Šv. Kazimiero parapi
jos, Pgh., atsiuntė 6 atsto
vus. A skyrius, Pittsburgb, 
Pa., su dviem atstovais, au
kojo $13.00. Devintas sky
rius, su vienu atstovu, auko
jo $10.00. Vienuoliktasis sky
rius, iš Pittsburgb’o, su tri- -j 
mis atstovais, aukojo $5.00. , 
Tretininkų draugija, Pitts- 
burgh, Pa., $5.00. Šv. Onos 
Panų ir Moterų dr-ja iš Br- 
idgeport’o $5.30. Sodalietės 
iš Anisterdam, N. Y., aukojo, 
$5.00. Tretininkų dr-ja, King 1 
ston, Pa., per gerb. kun. A. 
Bublį, M.I.C., $20.00. šv. Ma
rijos Magdalenos dr-ja iš l’hi 
ladelphių, Pa., $15.00. Šv. ()- 
uos dr-ja, Philadelphia, l’a., 
$10.00. Šv. Rožančiaus dr-ja, 
Philadelphia, Pa., $10.00. T re 
tininkų dr-ja, Philadelphia, 

Tretininkų dr-ja,

jungos 20 kuopa, Chicago, 
$2.00. Moterų Sųjungos 34 
kuopa, llomestead, 4 atsto
vės. Moterų Sųjungos 21 kuo 
pa, Chicago, su dviem atsto
vėm, $3.00. Tretininkų dr-ja, 
llomestead, 2 atstovai, $5.00. 
Šv. Rožančiaus dr-ja, Duque- 
sne, l’a., su 3 atstovais. V. J ė 
zaus Altoriaus dr-ja, Home
stead, su 2 atstovais, $1.00. 
Šv. Uršulės dr-ja, Homestead,

Sodalietės, N. S. I’ittsburgh, 
2 atstoves, aukų $5.00. SLR- 
KA. 87 kuopa, N. S., l’itts- 
burgh, l’a., $5.00. Labdarių 
Sųjungos 1 kuopa, Chicago, 
111., 2 atstovės, aukų $5.00.
Lietuvos Vyčių 36 kuopa, Br- 
ighton I’ark, Chicago, III., au 
kų $3.00. Apašt. Maldos dr- 
ja, Detroit, Mich., $5.00. Tre
tininkų dr-ja, Detroit, Mieli., 
auka $5.00. Šv. Elzbietos dr

su 6 atstovais, $2.00. Šv. Ro-|ja, Hartford, Conn., aukų 
žančiaus dr-ja, Pgh, l’a., 2 at' $5.00. Šv. Juozapo dr-ja, Ho-
stovai, $1.00. Šv. Andriejaus 
dr-ja, S. S., 1 atstovas, Lie
tuvos Vyčių 11 kuopa, Home
stead, 2 atstovai, aukų $2.00. 
LRKSA. 172 kuopa, Pittsbur- 
gh, 2 atstovai, aukų $2.00. 
Labdarių Sujungus 8 kuopa, 
Chicago, 11h,aukų $3.00. LRK-

mestead, l’a., 1 atstovas, au
kų $1.00. Moterų Sųjungos 23 
kuopa, $5.00.

Sveikino seimų M. Abutie- 
nė su auka $10.00, A. Sebcl-

žinoti. I ikimės, kati ateityje* Homestead, Pa., su dviem at- 
jie ir vėl duos mums progos
pasidžiaugti jų dainomis.

Dalyvavęs.

ŠV. PRANCIŠKAUS SESE
RĮĮ RĖMĖJU SEIMAS

Šv. Pranciškaus Severų Rė- 
‘mėjų ketvirtasis seimas praui 
dėjo sekmadienį, rugpiūčio 18 * 
d., 10 vai., šv. Mišiomis sese
rų koplyčioje, I’ittsburgh, Pa. 
Mišias laikė gerb. svečias, 
kun. J. Vaitkevičius, M.T.C. 
Iškilmei jiasakė liegalo gražų 
ir turiningų pamokslų, pa- 
brieždamas rėmėjų veikimų.

Iš koplyčios atstovai ir sve
čiai suėjo į seserų valgyklų,

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPA*

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių tųlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SONUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel, PULIman 5703 

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

nienė, P. Martinaitis, M. Rak ginėjų skyriai ir 37 draugijos.
sienė, J. Cray ir O. Anuzai- Atstovų dalyvauja 70.
tis su $2.50; A. Paškevičienė Per seimų rinkliavoj auko-

jo: Po $2.00 — A. Sutkaitė, 
A. Stankūnienė, O. Bartinin- 
kienė. Po $1.00: A. Kalvai- 

tas. Centro valdybos iždiniu-Vaznienė, A. Sikors- 
kė, Motina M. Dovydą, išda-1^^8’ Tumasonienė, O. Ivit 
vė pajamų raportų: Centro 'skaitė, E. Mileiienė, A. Nau- 
Vakžyba sukėlė $572.03; Pir- jelaitė, S. Kucaitė, A. Barnu

su $4.00.
Protokolas pereito seimo 

tapo perskaitytas ir priim-

cago, $280.00; Ketvirtas sky- korskienė, Zimniekas, P. Bla- 
rius, Homestead, $111.00; Pe- ^Hienė, I . Stankauskas, L. 
liktasis skyrius, Esplen, $15.- MiIler’ A- Mockevičienė, R. 
50; Šeštas skyrius, S. S. Pit- Kunikauskienė, O. Bulevičie-
tsburgh, $58.80; Septintasis 
skyrius, Hartford, Conn.,
$228.00; Aštuntasis skyrius,
Detroit, Mieli., $636.86; De
vintas skyrius, Kenosha,
Wia *2000- Dvvlilftas slrv- rganus žmogau sistemoje, p»v LS,, . K\ apetitą, sureguliuoja virškinimo
rilis Anmtpnlain N Y 447 - ratą lr vidurius. Suteikia naujų spė-11US, 2VIIlsieiUžtlll, Iv, A., ą>ti. ! raumenims, nervų sistemai ir pa-
/Kl Vioi 4t9\91 <19 Jaro Ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti
W, tįsi vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge

rų vaistų pasirodys tiktai | keletą
Toliau sekė mandatų komi- dle"u.r,pA° -1vJ?Lt£Jlrnul, H «f NUGA-TONE parduodamas visose

(Tęsinys 6 pusi.)

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TON7~ -utvirtina visokius o- 

žmoga^. sistemoje, pataiso
apa-

skienė ir sekančios su $5.00;
J. Pukelienė, V. Gečienė, A. [■
Katauskai, B. Ogentai, O. A az iciina knmp nn/vniė- talstinyčloee. žiūrėkite kad gautume’ ° l81-*98 lal)olla!5» Kanlc pažeme te tikrą NUGA-TONE, nepriimkiteie tikrą

ta, kad seime atstovaujama 9 pa^uo^etėjlmo lmldt_uaA.8OL

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
lldivUJal aaUtMis rtiUif pamiak-

H k
--------

0Uea<oJ
—o-

BaTiii 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės lr 
taupykite pinigus

-------- o
Mes atlikome darbų daugeliai 
fymeanių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103

Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,

FAMDIKLV DIBBMil
Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
aamių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
au pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų varių

HILLSIDE, ILLINOIS
Ttji U-letonal:

Rea. PEN8AOOLA MII
UKLMOMT MSS

I
t RoaeUl.

Šv. Pranciškaus Seserų Rė- idealų Uuosuotoją vidurių 25c ir 
60c.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkas
J. F. Radžiu
S. M. Skudas
1.1. Zolp
I. F. Eodeikis

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 Wegt 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Ave.J 
Phone YARds 1741—1742

Lachawicz ir Suuos 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

J.
S. P. Mažeika

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS D1EN4 IK NAKTĮ H
J. F. EUDEIKIS |

Yards 1741-1742

4
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CHICAGOS PARAPIJŲ
CHORISTŲ DĖMESIUI

Noriu pranešti Chicagos lie 
tuvių choro atstovams, kurie 
buvo išrinkti dalyvauti var
gonininkų sutiktuvių hankie- 
te, rugp. 28 d., Auditorium 
viešbuty, kad bankietas nukel 
tas į rugsėjo 4 dl. ir j vyks toj 
pačioj vietoj, (Auditorium 
Viešbutyj).

Visi paskirti valdybos at
stovai malonėkite būtinai su
važiuoti lygiai 8 vai. vakare 
j virš minėtų vietų. Ten bus 
paskirtos vietos.

Balys Bulota, Bankieto Ben 
gimo Komisijos Pirmininkas.

VIETINES ŽINIOS
GriŠ po Labor Day.

P-nas Jonas P. Evaldas 
smagiai leidžia vakacijas ūky 
je pas dėdę, Minnesotos val
stijoj. Grįš tuoj po Labor 
Day. Rap.

ŽYMŪS BIZNIERIAI

ŠAUNIAI PAVYKO
Bridgeport. — Praėjusį sek 

madienį įvykęs Šv. Jurgio 
par. piknikas šauniai pavyko 
visais žvilgsniais. Oras buvo 
gražus, žmonių suvažiavo 
daug, tvarka buvo gera, pa
tarnavimas geras, bizniai ėjo 
gerai.

18 kolonijos biznieriai Ant. 
ir Veronika Cukrai, 732 W. 
Cermak Rd., šįmet mini 15 
metų sukaktį kaip sėkmingai 
veda biznį Dievo Apveizdos 
parapijoj. Biznieriai Cukrai 
yra linksmo būdo ir geros 
širdies visuomet paremia ka
talikiškus parengimus dova
nomis, o atsilankę į piknikus 
su savo pažįstamais pasižy
mi Drie ivairių bizniu.

P-nai Cukrai augina duk
relę Aldonų, kuri rūgs. 3 d. 
minės gimimo dienų. Ta pro
ga Aldona nuo savo tėvelių 
gavo dovanų — naujų auto
mobilių Packard.

Bei to, iš savo didelio ge
rumo rugsėjo 3 d. rengia ba
lių pagerbimui savo mylimos 
dukrelės. Svečių bus ir iš ki
tų miestų. Rap.

ŠIANDIEN CHICAGOJ 
SPORTO D.

Soldiers Field’e šį vakari} 
įvyksta futbolo rungtynės ta
rpe kolegijų All-Americans ir 
Chicago Bears tymų. Tikimo- 
si, kad rungtynių pamatyti 
suplauks 80,000 žmonių netik 

Jš Chicagos, bet ir iš visos A- 
merikos. Rungtynių žiūrėti a- 
tvažiuoja net arti 400 laikraš- 
tininkų-raporterių iš 24 val
stybių ir net iš Havaii salų.

Tikietų iš anksto galima ga
uti Tribūne Public Service o- 
fise, 1 So. Dearbom Avė. ir 
Tribūne Tover pirman aukš
te. Kainos $1.65 ir $1.10.

BRIDGEPORT. — Šv. Pe
tronėlės ir Sv. Onos dr-jų ek- 
tsa susirinkimas įvyks ketve
rge, rugp., 29 d., 7 vai. vak., 
parap. svet. Priežastis — mi
rtis narės Stravinskienės, gy
venusi adresu: 3209 S. Lime 
St. Narės malonėkite susirin
kti penktadienį, rugp. 30 d., 
7:30 vai. ryto prie velionės 
namo, ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimų.

O. Kliučinskaitė, rašt. 
J. Pukelienė, rašt.

ŠV. PRANCIŠKAUS SESE
RŲ RĖMĖJŲ SEIMAS

Pranešimai
NORTH SIDE. — Labdar

ių 6 kuopa rengiasi važiuoti 
'į labdarių ūkį riešutauti, nes 
šįmet labai daug jų yra. Sek
madienį, 1 d. rūgs. ten įvyks 
didelis labdarių piknikas.

Roosevelt Rumiture Co., 
2310 W. Roosevelt Road, duo
da dykai trokų. Kompanijos 
savininkai J. P. Bertulis ir 
M. P. Jovarauskas aukojo br
angių' dovanų labdariams. Jie 
patys važiuos dideliu troku ir 
northsaidiečius nuveš į labda-

Aušros Vartų parapijos rių ūkį. Trokas važiuos nuo 
choras (West Side) turės iš- bažnyčios 10 vai. ryto. Visi 
važiavimų prie “Starved Ro- kviečiami atvažiuoti. Parem-

Amerikos Lietuvių Piliečių 
1 Klūbo susirinkimas įvyks ru
gpiūčio 30 d., 8 valandų vak., 
parapijos svetainėje. Nariai 
prašomi dalyvauti šiame susi
rinkime, nes artinasi rinki
mai. Kalbinkime savo drau
gus prisirašyti prie šio klūbo, 
kuris yra bepartyvis. Pilietis.

r
ŠĮ VAKARĄ BUDRIKO 

PROGRAMAS

(Tęsinys nuo 5 pust)
;nė, R. Kaselionienė, M. Vara- 
nauskienė, M. Radicauskaitė, 
F. Palukienė, C. Onaitis, 0- 
naitienė, Sudeikienė. Viso sei 
me aukų surinkta $416.00.

Sekantiems metamR Centro 
valdybon išrinkti: Dv. vadas, į 
kun. J. Skripkus, pirmininkė 
E. Milerienė, vice-pirm. Gray, 
antra vice-pirm. J. Pukelie
nė, raštininke, Sesuo M. Pau- 
'la ir A. Baraukaitė, iždinin- 
■ke Motina M. Aloiza ir 0. 
Bartininkienė, iždo globėjos 
M. Tumasonienė, C. Onaičiu- 
tė, A. Naujelaitė, C. Onaitis.

Seimų uždarė pirm. J. Pu
kelienė 6 vai. vakare. Maldų 
atkalbėjo Motina M. Aloiza.

Po seimo, sesutės pakvietė 
visus atstovus ir svečius va
karienei. Našlaitė

Ketvirtadienis, rugp. 29, 1.935-į, - - ’

AUTOMOBIU* ACTOMOBILE8

EMIL DENEMARK INC-
~ Vartotų Karų Bargenai =

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR
pomtiao Karų

Sugrįžo.
P-lė M. Gurinskaitė grįžo 

iš vakacįjų, kurias praleido 
Michigano valstijoj. Turėjo 
labai gerų good time.

cck.” Išvažiuoja sekmadienio 
popietį, automobiliais.

kim labdarių darbus.
Kvieslys.

Šį vakarų nuo 8 iki 8:45 
bus puikus dainų ir muzikos 
radio programas iš stoties 

j WHFC, kurio kiekvienam bus 
[malonu pasiklausyti, nes su- 
I sidės iš rinktinų liaudies dai
nų, monologų ir įvairių pra
nešimų.

Beje, reikia pastebėti, kad 
dabar Budriko krautuvė vVa 
pripildyta naujausais 1936 me 
tų radio, gražiausiuose kabi
netuose ir naujausiais page
rinimais. Pamatykite. J. K.
----------------------va.i

Atidavė automobilių ir $1. 

Dr. Gerard Krost, 6900 Pax- 
ton avė., sėdus į automobilių 
važiuoti, prisistatė du plėši
kai ir pareikalavo automobi- j 
lio ir pinigų. Daktaras atida
vė automobilių ir 1 dol. Ne
maža pinigų urėjo kitoj kiše- 
nei, bet plėšikai nekrėtė.

Tymas iš Honolulu. Sekma' 
dienį, Mills stadiume Mills ; 

Į baseball tymas loš baseball 
su kiniečių Al-star tymu iŠ ' 
Honolulu.

BUTCK •SS, 5 Sedan 41, Trunk, gurant, kaip naujau............ 9895
BUICK ’3S, Club Sedan bu trunk, garantuotas ...................... 9825
BUICK '35, 5 Sedan 47, garantuotas.......................................8795
BUICK '34, Club Sedan 61. kaip naujas, garant......................8995
BDTCK '84, 5 Coupe 58, mažai vartotas, garant. ................. 8895
BUTCK '34. 5 Sedan 57. pulkus karas, garant.......................... 8795
BUICK '33, 5 Sedan 67, tohulas, garant.................................... 9895
BUICK '32. 5 Coupe 96. labai puikus, garant ................. 9495
BUTCK '31. Sedan 91, geroj tvarko!............................................9395
BTTICK. '29. Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas ........................... 9 95
BTTTCK '29. 5 Sedan 47. gražus mažas karas .......................995
BTTTCK '30. 7 Limo. ftežl drat. ratai, eina O. K..................... 9925
CADILLAC ’8». 7 Sedan. pertaisytas ........................................ ®M>5
CADILLAC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovy........................ .. 9495
CADILLAC '28. 5 Sedan, gera vertenvbė....................................9 *5
CHEROLET '30. 2 durų Sedan, Svarus mažas karas . . . .9225
IHinnE '28. 5 Sedan. žemai apkalnuotas ............................... I 85
FORD '34. Convertlble Coupe, pirmos rflSIes ..........................9425
HUDSON. '29. 5 Sedan. h/ga O. K................................................. * 95
T.A SAULE '31, 7 Sedan, toobulam stovy ...............................9595
LA SALLE '31, 5 Sednn. pulki vertybė........................................ 9495
TjA SALLE '30. 6 Sedan. 6 drat. ratai ........................................ 9345
LA SALLE '29. 5 Sedan, drat. ratai ........................................ 9195
LINCOLN '801, 5 8edan, labai pulkus ...................................... 9295
NASH '32. 5 Sedan. geraa mažas karas .......................... .... 9285
OT.DS '30. 5 Sedan. 2 duru, geroj tvarkoj............................... 9225
PACKARD '32. 7 Custom Sedan, tobulam stovy- .................. 9375
PACKARD '11. 7 Custom Sedan, gerai bėgantis ............... 9395
PACKARD '30. 7 Sedan, puikiam stovy ................... 9825
PTERCE '80. 3 Coupe, labai pulkam stovy.................................. 9195
PONTTAC '34, 4 Durų Sedan, kaip naujas............................... 9495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ni rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Ct*awfov*d 4100

K,

Vjhesterfield Cigar etai” geras 
pirkėjas mums nesenti parašė “žengia 
pirmyn neišpasakytu greitumu ”

.uomet daigtai nuo pradžios yra geri.. ir vi
suomet pasilieka geri.. žmones apie tai atranda.

Kur tik jūs eisite krautuvių savininkai jums 
pasakys kad Chesterfields žengia pirmyn.

Rodosi patvirtina vieną dalyką . . daugiaus 
ir daugiaus rūkytojų kasdien .. vyrų ir moterų 
.. vis atranda apie

Chesterfield... cigaretę, kuris LENGVESNIS 

Ckesterfield... cigaretę GERESNIO SKONIO

® i,JJ. Liomtt * Mnu ToucoO Co,

Užstatė žmonos dantis — 

nubaustas. William Larson, 
47 m. amž., 1808 N.,Califor- 
nia avė., palinosuotas iš Bri- 
devillės, po dviejų dienų, no
rėdamas nusipirkti degtinės, 
paėmė dirbtinius žmonos dan
tis ir nunešęs užstatė paunsa- 
pej. Municipal teisėjas ištroš
kusį vyrų nubaudė 200 dol.

SPRINGFIELD, BĮ., rugp. 
26. — Gubernatorius Home- 
ris paskelbė atsišaukimų. Ski
ria apsisaugojimui nuo gais
rų savaitę spalių m. 6 iki 12 d.

RENDON OFISAS
Išnlrenduoja ofisas ant viršaus ap- 

tlekos. Atsišaukite:
5108 Archer Avenue.

Reikalingi kontraktoriai

Reikalingi kontrakteriai dėl 
Steam iFitting ir Plumbing. 
Atsišaukite tiesiog į

Marian HHls Seminary, 
Hinsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.
PARDAVIMUI BIZNIaT

Oražlnuslntl Taverna Kenoshoje. pui
kiausias flksčerlals. 8 kambariai gy- 
venlmul viršuj. Parai duos už pus, 
tikros vertės. Kalnova 315,000. 4 ar 
fi tflkstančlal hua priimta kaipo |- 
mokėllmas. Palflkanus galima Išmo
kėti lenrvala mokesčiais Namas la
bai moderniškas au karštu vandeniu 
šildomas.

C. B. TAVERN 
2901 — ftgnri St. 
Kenosha, Wls.

reikalinga pardavžjų
Vyrų ir Moterų

Geras Komisas ir Bonus
Parduoti B'YouthfuI Pro

duktus: North Sidėj, Brighton 
Parke, 18th St., Town of Lake, 
Marąuette Parke, Bridgeporte, 
Roselande, West Pullmane, Ci
ceroj, South Chicagoj, Melro
se Parke.
BTrOUTHrUL COSMETICS 

COMPANY
3162 South Ashland Avė.

Tel. Laf. 2028

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run" $7.1
1— -- —  ................- - - ■ ■  --------------------------------------------------------------------- -  ■ - ■ ----- -
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