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KRAŠTO PRAMONĖ PALAIKO ČIA 
DIDELI NEDARBĄ

TAIP TVIRTINA AMERIKOS DARBO 
FEDERACIJA

AVASHINGTON, geg. 26.^- ,
Amerikos darbo federacija pa-' 
skelbė gegužės mėn. biznio per 
žvalgų. Kaltinama pramonė už 
nedarbu. Pažymima, kad kraš
to pramonė streikuoja prieš 
NRA ir tuo būdu sulaiko ga
mybų — neduoda darbo ma
žiausia keturiems milijonams 
darbininkų.

Tos streikuojančios pramo
nės įvairios šakos, sakoma 
peržvalgoje, yra galingos. Jos 
kovoja prieš Wagnerio ir 30

valandų savaitės darbo bilius, 
taip pat prieš visas profesines 
darbininkų unijas. Pramonės 
pastangomis bankai neduoda 
jokių paskolų, milijonus dole
rių laiko uždarę.

Jei krašto pramonė ir to
liau laikysis to nusistatymo, 
vyriausybės pastangos, kad su 
viešaisiais darbais gruzinus 
gerovę, neduos reikalingų sėk
mių. Bankininkai dar daugiau 
milijonų sugriebs ir juos aklai 
uždarys.

(Aeme Photo.]

Kongreso demokratai vadai, kurie daugiausia dirbo už prezidento veto palaikymų vete- 
ranų bonusų reikale.

VOKIETIJA REIKALAUS 
KOLONIJŲ

LONDONAS, geg. 26. — 
Anglijos vyriausybė oficialiai 
painformuota iš Berlyno, kad 
nors šiandien Vokietija dar 
nestato griežto reikalavimo at
gauti savo kolonijas Afrikoje, 
tačiau ji tai padarys netolimoj 
ateity, kada pastatys stipres
nius atsiginklavimo pagrindus 
ir kada sudarys galingesnį oro 
laivynų.

Vokietija seniau skelbė, kad 
ji organizuos 550,000 vyrų ka- 

tomęųę. pareišk ia,
ui tas skaičius kareivių ne- 

ttis ganėtinas, atsižvelgus į 
bolševikų kareivių skaičių ir
įsiginklavimų.

Vokietija pasižada grįžti T. 
Sųjungou, tačiau tik po įsigin- 
klavimo ir kolonijų atgavimo.

PALESTINA BUS BRITŲ 
KOLONIJA

ŠV. METODIJAUS 
PAGARBAI

PRAHA, geg. 25. — Čeko
slovakijos paštų ir telegrafų 
ministerija paskelbė, kad bus 
išleista specialių jubiliejinių 
pašto ženklų serija Šv. Meto
dijaus pagarbai, minint jo 
1,050 metų mirimo sukaktuves 
šiemet liepos m. 5 d.

Šv. Metodijus yra vienas 
slavų tautų šventų globėjų ir 
tarpininkų. Jis su savo broliu 
šv. Kirilu paskleidė krikščio
nybę tarp slavų pagonų. Abu 
šventieji gimę Salonikuose, 
Graikijoj.

LONDONAS, geg. 25. — 
Iškeliama aikštėn, kad Angli
ja darbuojasi Palestinų pa
keisti D. Britanijos kolonija.

Sakoma, kad Anglijos vy
riausybė tuo reikalu jau susi- 
tariusi su Prancūzija ir Ita- 
lija. Anglija už tai sutinka 
prigauti kairieurių koncesijų 
prancūzams ir italams Etio
pijos eksploitavime.

Žinios iš Ženevos, kad būk 
Anglija ir Prancūzija paskel
busios Italijai ultimatumų, Et
iopijos reikale, o Italija pa
sidavusi, yra niekas daugiau, 
kaip tik akių muilinimas. Vi
sos trys valstybės yra pada- 
rusios slaptų sutarimų, kad 

į įsigijus daugiau teritorijų, 
j Suprantama, Italija atvirai ne 
kariaus prieš Etiopijų, tačiau 
ramiuoju būdu išnaudos jų 
ekonomiškai iki visiškai bus 
pavergtas ir parblokštas tas 
kraštas. Italijai šiame darbe 
gelbės Prancūzija, kuri taip 
pat daug kų pelnys. Gi An
glija laisvai veiks Palestino
je ir sustiprins savo susisie
kimus su Indija.

UŽDARYTAS T. S. TARY
BOS POSĖDIS

ŽENEVA, geg. 26. — T. 
Sųjungos taryba, apsidirbusi 
Italijos Etiopijos klausimu, už 
darė specialų posėdį.

Visi pripažįsts kad šis 
klausimas buvo didžiai rim
tas. Jis grasino pačios tarybos 
gyvybei. Angluos ir Prancūzi
jos pastangomis Mussolini pri
verstas pasiduoti arbitražui. 
Tuo keliu apsidrausta nuo ka
ro Afrikoje.

PRANCŪZAI NORI NAU
JOS VYRIAUSYBĖS

PARYŽIUS, geg. 26. — Ant 
nežinnomo kareivio kapo va 
kar atnaujinta, taip vadinamo 
ji, amžina ugnelė. Įvyko iškil
mės. Pirmininkavo nacionalis
tų mylimas generolas M. Wey- 
gand.

Prancūzai nacionalistai su
kėlė riaušes. Keliolika asmenų 
sužeista. Nacionalistai ėmė šū
kauti, kad gen. Weygand bū
tų pašauktas į krašto vyriau
sybės priešakį, kad šiandieni
nė vyriausybė būtų pašalinta.

Nacionalistai ėmė veržtis
kad gen. Weygandų paėmus Teisėjų rinkimai įvyks lie 
ant savo rankų ir jį pagerbus. |P°S m- 1 <L Chicago j* ir Cook 
Generolas su žmona paspruko apskrity. Tai nebus “rinki- 
į artimiausius namus. Į mai,” bet tik abiejų politinių

partijų skirtų kandidatų į tei

PAGROBĖ BERNIUKĄ, 
REIKALAUJA 200,000 DOL.

TACOMA, Wash., geg. 26. - 
įgrobtas turtuolio J. P. We- 
perhauserio vaikiukas George, 
) metų amž. Grobėjai reikalau
ja 200,000 dol. už jo paleidi
mų.

ŽENEVA, geg. 26. — Turi
ma žinių, kad italų kariuome
nėje reiškiasi maištai dėl Mu
ssolinio žygių prieš Etiopijų!.

MAŽINA BALSAVIMO 
VIETŲ SKAIČIŲ

Cooko apskrities miesteliuo 
se (išėmus Chicago miestų) 
normaliai yra 364 balsavimo 
vietos.

Liepos m. 1 d. Cooko ap
skrityje bus renkami teisėjai. 
Kad sumažinus šių rinkimų 
išlaidas, apskrities boardo ko 
mitetas sumažino tų balsavi
mo vietų skaičių iki 34.

Chicagos majoras tvirtina, 
kad jis gausiąs iš vyriausybės 
250 milijonų dol. paskolos vie
šiesiems darbams.

POPIEŽIAUS PIJAUS XI 
GIMIMO SUKAKTUVES

PIJAUS X 100 METŲ 
GIMIMO MINĖJIMAS

Šiemet birželio m. 2 d. bus 
minimos Popiežiaus Pijaus X 
šimto meti} gimimo sukaktu
vės. Kaip seniau, taip ir šį 
kartų katalikai melsis, kad Pi 
jus X būtų beatifikuotas. Jis 
buvo žymus savo šventuoju 
gyvenimu, nepaprastai kilnios 
širdies.

Popiežius Pijus X yra va
dinamas Eukaristijos Popie
žium ir ištvermingu kovotoju 
su modernizmu. Jis gruzino 
Bažnyčiai dažnios šv. Komu
nijos priėmimo praktikų.

Be kitako Pijus X daug dir 
bo už kunigystės vertės pakė
limų mokslo gerinimais se
minarijose. Be to, jis daug 
pagerinimų įnešė Bažnyčios 
muzikon.

Penktadienį, gegužės m. 31 
d., Šventasis Tėvas Pijus XI 

iminės savo 78 metų amžiaus 
sukaktuves. Tų dienų Popie
žius _ygaus daug nuoširdžių 
sveikinimų iš visų pasaulio 
dalių — iš atokiausiųjų kraš
tų.

Popiežius Pijus XI yra gi
męs Italijos miestely Desio, 
netoli Milano miesto, 1857 
m., gegužės mėn. 31 d.

CHICAGO BUS ATSKIRUS 
ŠELPIMO DARBAMS 

VIENA1AS
AVASHINGTON, geg. 24.- 

Krašto vyriausybės šelpiamų
jų darbų vykdymo direkto
rius H. L. Hopkins paskelbė, 
kad Chicago miestas bus at
skiras šių darbų vienatas, ar-

KAM REIKALINGI ŠIE 
RINKIMAI

Tuo tarpu atvyko policijos sėjus piliečių balsais patvir-
atsargos ir vos numalšino riau tinimaSi kadangi par
šimnkus, pasigedusius 1
karžygio generolo.

VYSKUPAS GRIFFIN 
APLEIDŽIA CHICAGĄ

J. E. vyskupas W. R. Grif- 
fin šiandien apleidžia Chicagų 
ir vyksta į La Crosse, Wis., 
kur skirtas vyskupu sufraga
nu. Iš La Crosse atvyko gau
singa kunigų delegacija lydė
ti naujų vyskupų.

J. E. vyskupas McGavick 
vyskupauja La Crosse dioce- 
zijoj.

sav° Jįjos sudarė taip vadinamų 
j koalicinį kandidatų tikietų.
i

Chicago Bar association 
smerkia tos rūšies politinę 
procedūrų. Jei tarp kandida
tų nėra kontesto, kokiems ga-1 
lams reikalingi piliečių balsa
vimai ir išlaidos.

PADIDINO ATLYGINIMĄ

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Apie 2,000 automobilių me- 
kanikų streikavo Cbicagoj. Jų 
dauguma jau laimėjo didesnį 
atlyginimų ir grįžo darban. 
Keletas šimtų, matyt, tomis 
dienomis grįš į darbų.

KAUNAS YRA ORO KELIŲ 
CENTRAS

Vydūnas skundžias dėl Prūsų 
lietuvių persekiojimų

KAUNAS. — Naujasis Til
žės Keleivis įdėjo tikrai skau 
dų rašytojo Vydūno skundų. 
Jis skundžiasi vokiečių neapy
kanta prieš Prūsų lietuvius 
ir jo paties persekiojimus. 
Kaip Prūsų lietuviai dabar

KAUNAS. — Dabar per 
Lietuvų oro susisiekimų tarp 
Berlyno ir Maskvos palaiko 
vokiečių-rusų bendrovės “De- 
ruluft” lėktuvai. Jie nusilpt 
džia ir Kaune. Su Ryga tie
sioginio oro susisiekimo nebu

neapkenčiami vien dėl savo i vo. Dabar ta pati bendrovė
tautiškumo, anot Vydūno, ka
žin, ar dar kur n-ors pasau
lyje žmonėms tenka būti taip į 
neapkenčiamiems. Pats Vydn 
nas skundžiasi visokiais biau- 
riais žodžiais apšaukiamas 
vaikų, jaunuolių ir senesnių 
vyrų ir moterų. Visaip jų pa
niekos sekiojamas ir visaip 
grasomas, net nužudymu. Na
mų savininkas nuo rudens n© 
beduoda Vydūnui gyventi jo 
troOb(oje. Viena namų statymo 
bendrovė, kurios nariu Vydū
nas yra buvęs beveik 30 metų, 
pašalino jį iš narių tarpo jr 
uždraudė Vydūnui išnuomoti 
butų tos bendrovės trobose. 
Ir t. t. ir t. t.

TIKĖJIMO PLATINIMO
VEIKLA CHICAGOS 
ARKIVYSKUPIJOJE

Tikėjimo platinimo organi
zacijos Chicagos arkivyskupi
joje direktorius mons. J. J. 
Hoesburgh paskelbė šios or
ganizacijos veiklos raportų už 
1934 metus.

Per tuos metus savo krašto 
ir užsienių misijoms visoj ar

ta rp Kauno ir Rygos gegužės 
1 d. atidarė tiesioginę oro su
sisiekimo linijų. Manoma, kad 
šioje linijoje lėktuvai turės ne 
mažų pasisekimų, nes jais iš 
Kauno į Rygą 235 kilometrai, 
kelionės laikas bus viena va
landa. Be to, tikimasi, kad ir 
oru kelionė nebrangiau kaš
tuos negu geležinkeliu.

Atidarius Kauno-Rygos lėk 
tuvi} linijų, Kaunas tampa ne
dideliu oro susisiekimo cen
tru. Dabar galima lėkti - Ber 
lynas - Karaliaučius - Kau
nas - Maskva - Berlynas - 
Kaunas • Ryga - Talinas - Le 
ningradas. Pro Kaunu dabar 
kasdien pralekia ir čia su
stoja keturi dideli tarptauti
nio. susisiekimo lėktuvai.

DAROMOS ŽYMIOS 
ATMAINOS BEDARBIŲ 

ŠELPIME
Illinois valstybės bedarbių 

šelpimo vykdyme daromos žy
mios atmainos. Pirmiausia, 
mažinamas šelpiamųjų skai
čius. Tas reiškia, kad pašalpa
skiriama ne kaip seniau, kaip 

kivyskupijoj surinkta 172,289 pakliuvo, bet kaip iš tikrųjų
dol. 45c.

Ši organizacija dešimts me
tų veikia arkivyskupijoje, Su-

ba distriktas. Visa Illinois kaktuvės paminėtos atitinka- 
valstybė padalinta į šešius ki momis pamaldomis ir suva- 
tus distriktus. žiavimu.

Visam krašte bus 307 dis- 
triktai. Kiekvienas šis viena
tas veiks kitas kitam nepri
klausomai ir turės vyriausy
bės skirtus viršininkus.

Vyriausybė paskelbė, kad 
visiems naudingiems viešųjų 
darbų projektams vyriausybė 
dovanos 45 nuošimčius išlai
dų, o likusieji 55 nuošimčiai 
išlaidų bus duodami skolon ir 
bus imama 3 nuoš. palūkanų.
Pirmiau už tos rūšies pasko
las buvo 4 nuoš. palūkanų.

BRITANIJOS IMPERIJOS 
DIENA

PERNAI GAISRUOSE ŽUVO 
19 ŽMONIŲ

KAUNAS. — Pernai viso
je Lietuvoje įvyko 1,811 gais
rų, iš jų miestuose.— 208, so
džiuose — 1,603. Degė 2,942 
įvairūs trobesiai. Nuostolių 
gaisrai padarė 8,676,600 litų, 
iš kurių miestuose - 1,646,900 
lt., sodžiuose —- 7,082,700 lZ 
Gaisruose žuvo 19 žmonių ir 
143 buvo sužeisti.

LONDONAS, geg. 25. — 
Anglija vakar minėjo D. Bri
tanijos imperijos dienų. Įvy
ko visa eiĮe patriotinių susi
rinkimų, paradų.

10,000 MOKINIŲ 1 VILNIŲ

Vasarai į Vilniaus krašitų 
suvežami iš Lenkijos gilumos 
moksleiviai vasaroti. Jie čia 
sudaro savo stovyklas lietu
viškose apylinkėse. Šiemet į 
Vilniaus kraštų vasaroti at
važiuosiu 10,000 moksleivių. 
Į Trakus, panašiai kaip ir 
anksčiau, atsikelia vasaroti 
karo mokykla.

ORAS
CHICAGO IR APTLINK. - 

Numatomas lietus, vėsiau.

tas reikalinga. Antra — suma
žinamos šelpimo administraci
jos išlaidos. Administracijų 
sudarys tik tie tarnautojai, ku
rie būtinai yra reikalingi, bet 
ne politinių darbininkų pul
kai, kaip ikišiol būta. Ikišiol 
nieko nedaryta iš šelpimo fon
dų. Bus kitaip iki padidės fon
dai.

Šie visi minėti reikalai ap 
tarti susirinkime, kuriame da
lyvavo gubernatorius Horne
ris ir bedarbių šelpimo vedė
jai.

Netolimoj ateityje prasidės 
daug viešųjų darbų ir šelpia
mieji bedarbiai gaus darbo, 
nebus reikalo jų daugumos 
šelpti. Gubernatorius buvo 
klausiamas, ar tada bus suma
žinti pirkimo mokesčiai. Gu
bernatorius atsakė neigiamai. 
Jis pažymėjo, kad šelpimas lr 
toliau bus reikalingas.

8KAMBALIUKAB KATĖMS

Lake Bluff miestelio valdy
ba parėdė, kad visi kačių sa
vininkai savo kates aprūpintų 
Skambaliukais, kad tuo būdu 
sulaikius paukštelių naikini
mų.
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toje garbės jausmu. Ne tuščias pasipūtimas, 
Met tiaras gilios ir rimtos garbės jausmas nt 
vieną kartą yra žmogui beveik vienintelė ski
rta atrama pavojingais momentais. Sąžinė ir 
garbės pajautimas yra pagrindiniai būdo ra
msčiai. Todėl y imi tingai tėvai tuo turi susirū
pinti. Jie privalo pirmiausia patys garbin
gai elgtis, kad jų vaikai nesijaustų dėl savo 
be garbės tėvų išmesti iš visuomenės, o to
liau savo vaikams įdiegti tą jausmą, kad ne 
t ik kiti dalykai, bet ypat ingai dar ir jo pa
ties ir jo šeimos garbė reikalauja iš jo visur 
ir visuomet garbingo, kilnaus ir sąžiningo 
elgesio.

GRAIClUNIŠKA NESĄMONĖ

P JR A U O A S
Kun. D. Lord

Kristus ir Paklydėliai
(Gerb. Kun. J. Karaliaus premijuotas Eduardo 

Bulevi&aus vertimas)

(Tęsinys)

Atleista ir užmiršta
nusidėjėlį sakydamas: “Ką tu 
man padarei?” Jis šypsos ir 
meiliu balsu klausia: “Ką tu

Pirmadienis, gegužės 27, 19o5

Vaiki Sveikatas Menuo 12 Karti i Metus
Rašo Dr. John L. Rice,
New Yorko miesto Svei
katos Komisijonierius

Sveikas kūdikis, tai links-.
mas kūdikis. Linksmas kūdi-! 
kis padaro linksmus namus.

DIENOS KLAUSIMAI

GARBINGOJI SPAUDOS DRAUGIJA

Prieš 30 metų (1905 m.) vėlų rudeny 
gerb. kan. Vincas Jarulaitis su būreliu ku
nigų, sudėjęs 1800 rublių (9000 litų), padė
jo pamatus dabartinei Sv. Kazimiero Drau
gijai, o 1900 metais parkvietė Kaunan iš Pe
terburgo Dvas. Akademijos prof. kun. Alek
sandrą Dambrauską ir drauge su juo galu
tinai suformavo dabartinę Šv. Kazimiero 
Draugiją, kuri per tuos 30 metų išaugo į di
delę organizaciją su trejetu tūkstančių narių, 
su dviejų milijonų su viršum turto, su did-, 
žiule knygų leidykla, išleidusia lig šiol 620 
įvairių knygų - knygelių, su sava gerai įren
gta “Šviesos” spaustuve, su nauja moderniš
ka bažn. žvakių dirbtuve, su 10 knygynų vi
suose didesniuose Lietuvos miestuose.

1934 m. narių buvo 2,582. Šiais metais 
sumažinus metinio nario mokestį nuo 7 lt. 
SOe iki 5 litų, narių skaičius jau pradėjęs 
augti. Įvairiose Draugijos įstaigose tarnauto
jų buvo 65. Per metus jiems algų išmokėta 
193 tūkstančiai litų. Leidinių per metus iš
leista 30: religinių 10, mokslinių 10, beletris
tikos 5, likusieji įvairaus turinio — viso 1130 
tūkstančių egzempliorių. Pinigų į tuos lei
dinius įdėta 64 tūkstančiai litų.

Spaustuvė, knygų leidimas ir namų eks
ploatacija davė gražaus pelno, bet dviejų di
delių knygynų veikla buvo nuostolinga, ta
čiau anas pelnas su kaupu padengė šį nuos
tolį (bendras 1934 metų pelnas — 3347 litai 
80 centų; balanso aktyvas ir pasyvas — po 
2,130,970 lt. 21 c.).

Linkėtina šiai garbingai spaudos draugi
jai ir ateityje taip sėkmingai varyti kultū
ros darbą mūsų tautoje. Tą draugiją išaugi
nusiam pral. A. Dambrauskui, žymiausiam 
mūsų mokslininkui ir rašytojui linkėtina dar 
ilgus metelius stovėti Šv. Kazimiero spaudos 
draugijos priešakyje.

Dr. Graičiūnas, kalbėdamas liuteronams, 
padarė tokį pareiškimą.

“Protestoniški kraštai augščiau pakį-
lę kultūioje, ir mes, lietuviai, su pagalba 
jūsų, broliai ir seserys, kylam aukštyn 
apšvietime ir kultūroje”.
Tokią nesąmonę tik Graičiūnas tegalėjo 

pasakyti. Viena netiesa, kad protestoniški 
kraštai aukščiau kultūroje pakįlę, o -antra — 
“broliai ir seserys” protestonai nė kiek nė
ra prisidėję prie lietuvių kilimo apšviestoje 
ir kultūroje. Lietuvoje pristeigta mokyklų, 
užlaikoma universitetas, daugybė organįzaci

atleido, liet nepamiršo. Bet 
Įbristus taip nedaro. Didžiau
siu maloniu taktų Jis nieka
dos nepriminė savo mokinia
ms, po Savo prisikėlimo, apie 
jų begėdišką pabėgimą. Tar-z   ■ v ---—'F—r— ■ * t

jų ir visokiausių kultūrinių įstaigų išaugo tum vlsa pranyko Jo at- 
visai be “brolių ir seserų protestonų” pagal- motyje.
bos. Per septynioliką meti} gyvendama ne- Atgailojančiam Petrui Jis 
priklausomu gyvenimu katalikiškoji Lietuva (^ar nialoningesnis. Nerasime 
pralenkė daugelį protestoniškų kraštų. Ir tai evangelUoje Jo pirmojo po pri 
įvyko be “brolių ir seserų protestonų” pa-. ^kėlimo susitikimo su Petru 
galbos. (aprašymo. Žinome tik tą fak

Amerikos lietuviai katalikai įsteigė ir prisikėlė iš kapo
užlaiko visą eilę švietimo ir kultūrinių įstai- , ” Parodė Petrai. Jis malo- 
gų be jokios protestonų pagalbos. Taigi, Grai užtraukė uždangą ant to 
čiūne, Tamsta įžeidi katalikų visuomenę, sa
kydamas, kad mes lietuviai darome pažangą

Praėjusios nuodėmės jų ne- n)an padarysit’ 
lūpino nei neramino. Jos | Bet kaip plyštų Kristaus 
buvo tik akstinas didesniam širdis, jei Petras prisaikdinė- 
darbštumui. Kristus pasakė, Į tų nepažįstąs savo Viešpaties;

, jog tam, kuriam buvo daug jei Marija Magdelena pašoku- 
1 atleista, privalu ir daug my- gį nuo jo kojų vėl grįžtų į 
Į lėti. Ir šie nusidėjėliai šaukė: nuodėmes ir į draugiją, kuri 
i Meilės ir daro gyvenimas ją į tokį vargą atvedė; jei 
toks trumpas, nes Tu man at- Sūnus Palaidūnas priėjęs tar- žiūros su sveiko proto, 
leidai”. tų: “Pagaliau, aš nedaviau f.

Žmogaus būdas priminti sa- pasauliui geros progos pasku- 
vo pasigailėjimą ir atleidimą, tinį kartą ir aš dar kartą pa- 
Jie prasimano gudrumo, kad
primintų atleistajam, jog jie

susitikimo. Jis nenorėjo kad 
pasaulis matytų šį stiprų ir

lik dėl to, kad turime protestonų pagalbą, nugalėtą J° draugą nusižemi-
l’ats žinai, kad tai yra netiesa, tai kam sten
gies kitus klaidinti.

DĖL NUSTATYTO DARBININKAMS 
ATLYGINIMO

SAUGOKIME GERĄ VARDĄ

nantį, kai jis tikriausiai ir 
darė, ir

mėginsiu”. s
Kas SU raurai**?

Visi šie antrieji prasikalti
mai būtų Jo atleidžiami, jei 
jie darytų atgailą. Jis supra-

dažnai valgydinti kūdikį ir 
kada. Jei motina negali krū- 

’ tinai penėti, gydytojas patars 
tinkamą maistų. Kiekviena 
motina turi, ir jos gali, krū
timi penėti savo kūdikį nors 
kiek laikom Tas svarbu, 
kūdikis per tą laiką
mum iuaiw« utv*awu I1GSNors gegužės mėnuo pašvęs- , . ’ . . ’

.. ir i o • kūdikis per tą laiką gaunatas vaikams — Vaikų Svei-, 7„, .
apsaugą nuo ditterijos.

Daug motinų klauso viso
kių patarimų draugų ir kai-

katos Mėnesis, — bet išmin
tinga ir protinga motina pri
žiūrės, kad kiekvienas mėnuo 
būtų sveikatos mėnuo vaika-, 
ms namuose. Tai ne sunki už-. 
duotis, tik reikia truputį prie.

mynų kas link savo vaikų. 
Daugumoje atsitikimų tie pa
tarimai be vertės ir kartais 
net pavojingi. Pasitardama 
su savo gydytoju ir sekdama

Tyras oras, užtektinai sau- ’ jo patarimus motina atliks 
lės, tinkamas valgis, užtekti- svarbią užduotį.
nai miego ir pasimaukštruimo, Kuomet vaikas apleidžia 
kurie vedą prie sveikatos, kūdikystę, vis tiek patartina 
Kiekvienas kūdikis nors sykį ' jį vesti pas savo gydytoją 
į metus privalo būti nuneš- paskirtu laiku, taip pat ir 
tas pas šeimynos gydytoją, pas dantistą. Jei reikalauji 
Tai yra geriauūsia ir pigiau- daugiau informacijų apie vai

stų įr atleistų jiems. Tu ir aš,1 sia asekuracija prieš ligas, kų sveikatos priežiūrą, pa- 
Kūdikis privalo būti imrnuni- jsiųsk laišką į Departrment of 
zuotas, apsaugoti jį nuo dif- ■Health, Nėw York City

Inano drauge, sunkiai galėtu
mėm suprasti ir atleisti jiems.

Ir kadangi mes, brangus I terii°s> kuomet jis jau sulau-1 (Room 799, £39 Center Str.). 
drauge, priėjome prie manęs kia šešių mėnesių senumo ir’Jis turi net dešimts knygučių 
ir tavęs — kas iš to mums? įčiepytas nuo rauplių, kuo- apie vaikų sveikatą. Tik pri- 
Gal būt, praeityje buvo baisi met sulaukia meti} amžiaus, dėk du trijų centų pašto žen- 
nuodėmė. Gal būt, sąžinės Gydytojas pasakys, kaipklus. F LIS
graužimas vargina mūsų sie
las iki nusiminimo. Gal būt 
mes buvom gundomi šaukti:
“Mano nuodėmė yra didesnė 
negu galima atleisti”.

Jei taip kadais buvo, jei 
taip kada, nors valandėlei, į- 
vyktų prisimink gailestingąjį

Gramui MarianajHily Šeimos Studentai 
Ir Profesijonlai

Amerikos Lietuvių Katali- , gramas ’, teikiamos gražios do
kų Studentų ir Profesijonalų Į vanos.
Sąjungos Centro valdyba šiuo ] penktadienį, birželio 28 d. 
mi praneša, jog

mens jausmai ir Kristus juos 
paslėpė nuo žmonių.

Darbininkų sluoksniuose sukelta daug Bet koks viešas Petro kal- 
kalbų, tiesiog pasipiktinimo prezidento Roo- i čių išpažinimas paėjo tik dėl 
sevelto nustatytomis planuojamuose viešuo-I pasipiktinusių apaštalų. Ta
še darbuose algomis. Ir ne be pagrindo. Da- eiau ir tuo Kristus pasirūpi- 
rbininkas su šeima vargiai gali gyventi už no. Vieton kelti scenas, sušau- 
aukščiausią nustatytą algą — $94.00 į mė- kti visus apaštalus ir priimti

skaudžiai verkiantį Tėvą ir maloningąjį Kristų.
Išganytojo rankose. Tai buvo iMes negalim, nors ir tamsiau- 
perdaug "gražūs ir šventi as-j šiomis gyvenimo valandomis, i § m birželio 27 (ketvir- 8:30 vai. ryto

SEIMAS

nesį, tai ką jau bekalbėti apie tą, kuris te
gaus tik* $19.00 į mėnesį. Juk tai tikrai yra

formalų atsiprašymą, Kristus 
davė Petrui progą tris kartus

pamiršti Gerąjį Ganytoją ir 
Palaidūno Tėvą. Audra mūsų 
sieloje gali kartais atrodyti 
kaip audra ant Kalvarijos ka
lno. Jei taip, tai mes per tas 
audras galime išgirsti Kristų 
kviečiantį Gerąjį Vagį būti Jo 
draugu danguje.

• * •
Ten tarp draugų sėdi Jėzus.

iv. Mišios.
tadienį) ir 28 (penktadienį), Nuo 9:30 vai. iki 5 vai. vaka- 
Marianapolio Kolegijoj, Tho- i re P°sūdžiai.
mpson, Conn.

Visos kuopos privalo atsių
sti į seimą kuodidžiausį skai
čių narių, alumnų, studentų- 
čių, rėmėjų. Kiekviena kuopa 
siunčia po vieną delegatą nuo 
kiekvieno penkių pilnai užsi
mokėjusių narių. Delegatų įga

alkio alga. Rimtieji ekonomininkai ir sočio- pasisakyti: “Tu žinai, jog aš Arti jo Petras, kuris prisiek- jliojimai privalo turėti šiuos 
i logai mano, kad tuo būdu krašto gerovę su- .Tave myliu”. Tris kartus jis dinėjo niekad Jo nepažinojęs

Vienas “Ž. Pr.” bendradarbis tai£ rašo 
apie saugojimo gero savo ir artimo vardo:

Suteršęs savo garbę organizacijos narys 
sukelia nepasitikėjimo ir įtarimo visais tos 
organizacijos nariais ir veikėjais, pagaliau 
gi ir pačiomis idėjomis. Žmonėms kyla įta
rimas, kad gal būt ten vis tik veidmainiai, 
„-av&naudžiui, pabaltinti, pilni puvėsių, gra
bai-

Dėl šito dalyko reikia labai rimtai susi
rūpinti. Kiekvienas turi jausti, kad garbė nė
ra dalykas, kuriuo galima žaisti. Kartą jos 
nustojęs greičiausia niekad nepakilsi, jei 
net ir ųorėsi. Būsi išmestas iš garbingų žmo
nių draugijos įr niekas niekad nenorės ten į- 
gįjeisti, nes kur eįsi tavo gėdos darbo garsas 
seks visdur neatsilikdanias. Be garbės žmo
gus dažnai ir skaudžiai turi tai pajusti. Juk 
j«un tenka gyventi tarp žmonių, kurie apie 
jį vaikščioja lyg ąpie dvėselieną. Jis lyg pri
muštas šuo limendamasis turi degančiomis 
akimis su žmonėmis kalbėtis, nuolat bijot), 
kad bus priminta jo gėda, ir tiesdamas ran
ką varžytis, nes nežino ar ji bus priimta. Bo 
to, reik nuolat atsiminti, kad už tayo gėdos 
darbą visuomet kentės daug nekaltų tau ar
timų ir brangių žmonių, kurie iš tavęs tiki
si parankos, džiaugsmo, o ne pažeminimo, ne 
išstatymo badyti miniai pirštais.

Apskritai reikėtų stengtis sustiprinti tau

nku bus pakelti ir kraštą apsaugoti nuo tų sakėsi nepažįstąs to žmogaus; 
pavojų, kurie susidaro iš komunizmo ir ki- | tris kartus jis buvo klausia- 
tokių izmų pusės. Darbininkams reikia taip nias, kad atsakytų mylįs Jį. 
apmokėti už jų darbą, kad jie galėtų žmo
niškai pragyventi. Tai pakeltų pirkimo pajė
gumą krašte, išjudintų pramonę, greičiau su- ; stus niekados daugiau nebe
silauktume geresnių laikų. (paminėjo.

------------------- i Marija Magdelena nė kiek
Pilsudskiui mirus, Lenkijoje reiškiama nebijojo sėdėdama prie Kris- 

baimės, kad partijų vadai vėl pakelsiu tarp taus kojų. Atrodė, jog ji ne
savus kovą, tautinių mažumų veikimas ątsi- manė tai esant kažką nepapra- 
gausiąs ir esą baisu, kad Lenkija gali netekti sto. Jis pasirinko jos draugiją 
žymios teritorijų dalies. Vadinas, tik lietuvių kartu su Mortos, kuri nieka- 
kilmės žmogus tesugebėjo karštagalvius len- ^os nebuvo paklydusi, draugi-' atgailotojų būryj. Malonusis

Jis tai padarė ir atsitikimas 
tuo baigiamas. Malonusis Kri-

ir Tomas, kuris abejojo Jo žo
džiais. Magdelena apsivaliusi 
nuodėmių sėdi prie Jo kojų. 
Muitininkai ir nusidėjėliai lai
mingi Jo klausos. Ką tas bū
rys prisikėlęs darys? Visi jų

parašus: dvasios vado, kuo
pos pirmininko ir raštininko. 
Tie delegatai turės balsavimo 
teisę.

Visos kuopos savo įvairius 
sumanymus, rezoliucijas, kon
stitucijos pataisas ir t.t. pri

turės savo širdyse pasiryžimą vai0 siųsti koanksčiausiai raš 
gyventi dėl Jo pasitikėjimo ir įu prįe§ seimą Centro raštinin- 
atleidimo. Jie prisikels pasi
žadėdami gyventi gražiai ir 
drąsiai, nes Jis jiems buvo 
toks gailestingas.

Ir mes esame tam drąsių

kus politikus suvaldyti. Žiūrint iš kitos pu--ja- Aišku, jos praeitį Jis ži- 
sės, reikia pasakyti, kad kuo greičiau Len- no jo. Kokį skirtumą daro? Jis 
kija sugrąžins užgrobtąsias žemes, kam jos
priklauso, tuo Ims jai sveikiau ir taika Ry
tų Europoje bus labiau užtikrinta.

jai atleido ir visą jos praeitį 
panaikiųo. Kristui tik viena 

4 buvo svarbu, jog jos meilė
Jam buvo didesnė negu meilė 
senosioms nuodėmėms. Abiėhis 
jos širdyje vietos nebuvo. Ka-

Italijos diktatorius Mussolini yra pasi
rengęs į karą sn Ethiopia. Sakoma, kad jis 
nori išmėginti savo karo jėgas, kad su didės- j daugi tai buvo tiesa, tad ir 
niu pasitikėjimu reikale “pamokinti” savo i nebuvo Jo galvoje vietos kam 
neprietelius Europoje. Dėl to jis susilaukė Ikitam tik kad ji jį mylėjo vi- 
protesto iš Didžiosios Britanijos ir Prancfl- sa širdimi ir siela, 
zijos. Reikia pasakyti, kad tokie įvykiai nei- ; Mes galime įsivaizduoti, jog 
na į sveikatą Europos taikai. 'jei kas nors būtų išdrįsęs pri-

• • • Įkaišioti Magdelenai praeitį,
Chicagos politika vis dar “neapsivalo”. 

Pastaruoju laiku iškilęs skandalas vieno au
kšto valdininko departamente sukėlė visuo
menėj didelio pasipiktinimo. Žmonės teisin
gai kalba — “Mokam, mokam visokiausius 
mokesčius, o politikieriai mūsų sumokėtus 
pinigus Ūaip negailestingai eikvoja”. Ar gi 
neteisybė? Tokius ponus reiktų be jokio pa-

Jis būtų jj suniekinęs kaip su
niekino Pariziejus tą naktį 
kai Marijos ašaros aut visa
dos nuplovė sielą nuo nešva
rių dėmių įr kai vieton nuo-!
dėmių meilė ten įžengė. '«

Dievas niekados mrųns ne- Į 
primena praeities nuodėmių.

Kristus laukia ištiesęs rankas.

Pilnas Lietuvos Įstatymų 
Rinkinys, pavadintas “Lietu
vos Novelos”, būtinas visie
ms su įstatymais turintiems 
reikalo asmenims. Paruošė 
prof. adv. K. Šalkauskis. Ke
leriopos rodyklės padeda grei
tai surasti reikalingą įstaty
mą. Net teisininkams buvo su
nku susigaudyti, kurie įst. pa
naikinti, pakeisti ar papildy
ti. Šis rinkinys yra tikras vei
kiančių įstatymų vadovas. Di
delio formato knyga, 850 psl. 
gražiai išleista, kaštuoja 35 lt. 
įrišta 39 lt. Gaunama pas ko- 
inisionierių — “Spaudos Fo
nde”. •

PLATINKITE “DRAUGĄ’

sigailėjimo šluoti lauk iš valdžios vietų. Jis nestoja prieš atgailojantį GARSINKITBS “DRAUGE*

kui: A. Miciūnas, Marianapo
lis College, Thompson, Conn.

Visos kuopos privalo koan- 
ksčiausiai atsilyginti savo Ce
ntro mokesčius prieš seimą. 
($1 studentams, $2 profesijo- 
nalams ir rėmėjams). Pinigus 
reikia siųsti Centro iždinin
kui: Petras Barziliauskas, 3 
Alderts Lane, Woodhaven, L. 
I., N. Y. Siunčiant pinigus bū
tinai pažymėkite kas, kiek ii 
už ką siunčiama.

Visų kuopų narių vardus, 
pavardes ir adresus kogrei
čiausiai reikia siųsti Centro 
finansų sekretorei: Miss Isa- 
belle Rovas, 12 Dudley St., 
Rochester, N. Y.

SEIMO PROGRAMAS
Ketvirtadieni, birželio 27 d.
Seimas prasideda 9 vai, iš

kilmingomis pamaldomis ko
legijos koplyčioje. Seimo ati
darymas įvyks kolegijos salė
je. Posėdžiai bus rytą ir po
piet. Vakare, 8 vai., kolegijos 
salėje delegatams ir svečiams 
koncertas. Bus ‘Amateur pro-

Vakare, 8 vai., Town Hali, 
Thompson, Conn., pasilinksmi
nimas (Semi-formal dancej, 
seimo dalyviams ir svečiams. 
Nuoširdžiai kviečiami visi stu
dentų ir pi-ofesijonalų kuopų 
nariai-ės ir jų draugai-ės į šį 
pasilinksminimą.

' Seimo delegatų aprūpinimas
Visi atvykusieji delegatai 

užsiregistruodami užsimoka 
studentai $3.00, profesijonalai 
ir svečiai $4.00, už ką bus tei
kiama per dvi dieni nakvyne, 
valgis, tikietai į įvairius pa
rengimus ir t.t.

Prašome pranešti

Visi Studentų bei Profesijo
nalų kuopų nariai, svečiai, rė-, 
mėjai, t.t. yra nuoširdžiai pra
šomi kuoanksčiausiai pranešti 
apie savo, arba grupės, atvy
kimą. Visais reikalais laišku 
kreipkitės: ‘Studentą’ and Pro 
fessional Convention Coinmit- 
tee’, Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

KvitiHAme

Visi Amerikos lietuviai ka
talikai, dvasios vadai, profe
sijonalai, studentai-ės, visuo
menės vadai, alumnai, rėmė
jai, ir t.t. visose Amerikos lie
tuvių kolonijose, kurie yra su
sirūpinę mūsų tautos ateitimi, 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau 
ti šiame nepaprastame iškil
mingame lietuvių katalikų su
važiavime.

Centro Valdyba

Gyvenimas 
dėl to, jog 
naudojamės.

trumpas vien 
mes blogai juo

Seneka
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Kun. Jurgis F. Jonaitis
(Sidabrinio jubiliejaus proga)

(Tęsinys)
Ugnis bažnyčioje

Turėjo ir nelaimių. Viena

i na, tai labai netiko. Jie visais 
l* * ....
būdais mėgino kunigų, įgilti. 

Pagalios 1926 metais kun.ir
didžiausių nelaimių buvo, kai J- Jonaitis parašė straipsnį 
degė Šv. Petro bažnyčia. Pa-' apie Kosciuškų Fordo žurna- 
matęs zakristijų liepsnose, pa- le, “Dearborn Independent”. 
šaukė ugniagesius ir įbėgęs Straipsnis buvo anglų kalbo- 
į bažnyčių suskubo išgelbėti je užvardintas: “Litbuania, 
kielikų su Švenčiausiuoju. A-
pdegino sau rankas.

Kol ugniagesiai atvyko, kle
bonas su parapijonais užgesi-’ 

ugnį. Tačiau nuostolis huno

Tlie Country of Kosciusko”. 
Tame straipsnyje jis įrodė, 
kad Kosciuško buvo lietuvis 
ir iš Lietuvos žemės kilęs.

Lenkai spaudoje puolė ku-
vo didelis. Sudegė šešios bra-' nigų didžiausiu smarkumu, 
ilgios kopos, daug žvakių ir (Per spaudų negalėdami nieko 
kitų pamaldoms reikalingų da padaryti, pradėjo intrygas da
lykų. Nuostolių padaryta iki i ryti pas vyskupų. Lenkai nuo-
$1,500.00.

Lenkų intrygos
Kun. J. Jonaitis visados gi

ndavo Lietuvų. Lenkams, ku
rie skaitlingai Detroite gyve-

lat važinėjo, kad prašalintų 
kun. J. Jonaitį. Jie buvo su
darę net tam tikrų fondų, ku
ris buvo vartojamas kun. J. 
Jonaičio nenaudai. Labai gai
la, kad ir kai kurie kun. Jo-

A. A.
Mykolas Rakauskas

Mirė geg. 25 d., 1935, 4 vai. p. p. pusės araž. Kilo iš Tauragės Aps, 
Girdiškio parap., Lingių kaimo. Amerikoj© išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Agnietę (po tėvais Gedvilai
tė), sūnūs Mykolą ir Juozą, šešias dukteris: Sofiją Laurinaitienę, 
Juozapiną Kinney, žentą Raymond, Petronėlę Nowicke, žentą Ro- 
ment, Agnės, Oną. Konstanciją Peterson, žentą Joną ir marčią Ma
rijoną, anūkus: Juozapą. Itaymondą, Dorothy Jean, Agnės Anne 
ir gimines. Lietuvoj© brolienę.

Kūnas pašarvotas 1327 South 48th Ct., Cicero, Illinois, 
laidotuvės įvyks Trečiadienį, geg. 29, iš namų 8 vai. bus atly

dėtas j Šv. Antano par. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažystalnus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Sūnus, Dukterys, Žentai. Marti, Anūkai ir Gimines. 

Laidotuvėms patarnauja Direkt. A. Petkus. Tel Cicero 2109.

naičio parapi jonai prisidėjo 
prie to darbo. Tai buvo nedė
kingus atlyginimas už gražų 
pasidarbavimų parapijoje. Tai 
buvo negražus “ačiū” už pa
rapijos suorganizavimų, bažny 
čios ir klebonijos pastatymų. 

Aplanko Lietuvų
Sausio 23 d., 1927 m., išva

žiavęs iš Detroito kun. J. Jo
naitis paėmė atostogas ir ap
lankė Lietuvų, kurios gana il
gai nebuvo matęs.

Išleidžia tns knygas
Be parapijos darbų, kun. J. 

Jonaitis rado laiko dar ir ra
šyti. Pirmutinė jo išleista kny 
ga buvo: “Meilės Galybė”. Ji 
yra parašyta kun. L. J. Vaul- 
han. Gražiai išversta į lietu
vių kalbų. Dėl vertėjo tos kny 
gos buvo ginčų su kun. A. Ta- 
moliūnu. Kun. J. Jonaitis Jų 
išleido. Joje galima daug pa
simokyti meilės dorybių.

Grįžęs iš karo, parašė ir iš
leido savo įspūdžius vardu:

Mano Patyrimai didžioje ka
rėje”.

Būdamas Lietuvoje, be kal
bų, kurias jis ten dažnai sakė, 
parašė ir išleido gražių kny
gutę “Keturi Angelai”.

Jei kartais skaitys mano tų 
aprašymų apie kun. J. Jonaitį 
žmogus, kuris turėjo nemalo
nių santykių su juo, aš norė
čiau štai kų priminti. Jau 8 
metai kai kum J. Jonaitis da
rbuojasi svetimtaučių tarpe jų 
sielų išganymui. Jis valdo dvi 
parapijas, vienų tikrų parapi
jų, o kitų misijų.

Man teko būti jo parapijo
je ir susieiti su parapijonais. 
Tenka taip pat daug ir skai
tyti apie jo darbuotę anglų 
spaudoje apie jo veikimų. Nie
kas jo nešmeižia; priešingai, 
kas kalba apie jį, kalba su pa
garba, meile ir užuojauta, 
pač dabar esant jam ligoje.

i

' JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RASTINĖJ K

ATEITIS

Suv. Vai. įstaigos F. S. & L. Ine. 
Cmp., \Vasliington, D. C. Apdraustas 
Kiekvieno Žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

r sTaNDARDL/'
tederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Mokam dividendus 
lerį pagal uždarbį.

už kiekvieną do-

Duodam Paskolas
Ant Morgičių

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

Jums reikalaujant atiduodam 
sutaupytus pinigus. NĖRA Į 
STOJIMO MOKESČIŲ.

JUSTIN MACKIEVVICH — rrezidentas 
HELEN KUCHINSKA8 — RaStlnlnkė

2324 SO. LEAVITT STREET Tel. CANAL 1678

iro Muziejaus viršininkas; čiago” redakcijos narys ir nuo- 
i mokyklų ir organizacijų eks- , latinis bendradarbis. Kaip ži-20 METŲ KAP. P. JORGĖLOS LITERATINIO DARRO

Pasaulis margas, o žmonės 1 
dar margesni. Nėra dviejų 
žmonių, kurie vienodai veik 
tų. Kad ir inažiausiame darbe, 
vis atsiranda skirtumo ir sa 
votiškumo.

{Daugiau bus)
Kun. J. Jusevičius.

Gimęs Amerikoje 1901 m. 
Petras Jurgėla (Jurgelevi
čius) mokslus ėjo Lietuvoje, 
kur nuo jaunatvės ištikimai 
tarnavo lietuvių tautai. Nuo 
1915 m. be paliovos dirba lie
tuvių spaudoje. T918 m. inkū- 
rė Lietuvos skautų organiza
cijų, kurioje šiandien ap 
5000 jaunuolių tebeina pilieti k 
ko ir patrijotiško auklėjimo 
mokyklų, vadovaudamiesi P. 
J. parašytomis knygomis. 1923 
-24; m. redagavo “Skautų”. 
Buvo vyriausio skautų štabo 
mokslo skyriaus vedėjas ir 
jūros skautų vadas. Už nuo
pelnus skautijai organizacija 
apdovanojo P. J. Lelijos or
dinu ir skautų Svastika.

Nepriklausomybės karo pra 
džioje, 1919 m. kovo 17 d. P. 
J. savanoriu stoja Lietuvos 

į kariuomenėn, kurios eilėse da
lyvavo kautynėse su priešais

ir buvo dukart sužeistas. Bai
gęs karo mokyklų, tapo kari
ninku ir jau 1927 m. buvo pa
keltas in kapitonus. Iškėlęs 
reikalų turėti karininkų orga
nų, buvo to laikraščio “Kar
do” faktiškas redaktorius per 
kelis metus. 1925 m. buvo Ka-

kursijoms aiškindavo tautos 
praeitį ir kovas dėl laisvės.
7 metus buvo kariuomenės 

į knygų redaktorius ir kalbos 
'taisytojas. Apdovanotas Lietu 
vos Kariuomenės Kūrėjų - Sa
vanorių medaliu. Nepriklauso
mybės medaliu ir karišku La
tvių medaliu. Sumanęs grįžti 
in gimtųjį kraštų, atgavo A- 
merikos pilietybę ir 1930 m. 
išstojo iš Lietuvos kariuome
nės po 12 metų karo tarnybos.

P. Jurgėla priklausė prrt 
Lietuvos Rašytojų ir Žurnali
stų Sųjungos. Yra parašęs a- 
pie 700 straipsnių. Rašinėjo 
katalikų, skautų, šaulių, karo1 
ir tautinėje spaudoje. Beveik 
visi jo raštai yra patrijotiški.

Vytauto Didžiojo universi
tete 1 metus mokėsi teisių sky 
riuje.

Grįžęs Amerikon, 1931-32 
mm. buvo dienraščio “Drau-

nome, jis vedė Dariaus ir Gi
rėno skridimo propagandų, bu 
vo vyr. skridimo rėmėjų ko
miteto sekretorius ir paskiau 
šių didvyrių paminklo komi- 
trto sekretorius. Ir Amerikoje 
parašė arba lietuvių kalbon 
išvertė kelias knygas. Šiemet 
sukanka 20 metų P. Jurgėlos 
literatinio darbo ir visuome
ninio veikimo. Tai sukakčiai, 
išėjo svarbus ir labai naudim

(Tęsinys ant 6 pusi.)

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu jūsų organai silpni Ir jūs 
jaučiatės senu, priimkit NUGA-TONE
— tą pastebėtiną vaistą, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų Ir 
vyrų per paskutinius 45 metus. NU
GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
Ir sustiprina nusilpnėjusius organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kurį kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek
vieną sveiku ir tvirtu. Parsiduoda 
visose vaistinyčiose. Nepriimkite pa
vaduotojų, nes joks kitas vaistas ne
pavaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-8OL
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir 
50c.

VENEIIAN MONUMENT CO., INC.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

TĖVAS BRUŽIKAS S. J. 
PflAŠOPASKELBTI

kad jis vyriausybės numato
mas palikti Amerikoj grei
čiausiai tik iki 1936 metų va'- 
saros, dėl to, kas iš gerbiamų 
klebonų norėtų jį gauti su mi
sijomis, galėtų gauti tik pra
džioj ateinančio rudens ir po 
Kalėdų, gi Adventas, Gavė
nia ir povelykinis laikas 1936 
metais jau užimtas.

Galima kreiptis šiuo adresu:
Rev. J. Bružikas, S. J.

• • 259 N. 5th Str^
Brooklyn, N. Y.

Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink
lų Ir Grobnamlų 

o-----------
Didžiaosla parniūkiu dirbtuvė 

OhicagoJ,
-------- o------ —

Suvirš 50 metų prityrimo
■■....... o--------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

-------- o--------
Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS da
bar Iki Vainikų Dienos. 26% Jfl'O- 
LAIDA ant visų Stock Paminklų, 
Mažų ir Didelių. Nors turime di
deli stakų, patariame rinktis anks
ti jei norite dėl Vainikų Dienos.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas j rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys t ©letenai:

Rea. PENSACODA 8011 
BELMONT MM

Offiee: HILDSEDE SMft 
Vinocnt ItoseUl, mot.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sulygo*

REPublic 8340
6340 30 Aifred RtmelU.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvini 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1.1. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

1. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515 Cicero 5927Lachavticz ir Sūnūs

J. Liidevns 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138S. P. Mažeika

A. Masalskis
A. Petkas
I. F. Radaus
S. M. Skudas
Ckas. Syrewicze

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 0174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

AMBULANOE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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abdar ingos Są-gos Pavasarinis Piknikas
Labdarių piknikas prasidės tuojau po gedulingų pamaldų. Šia proga norime priminti, kad 

į Labdarių piknikų inėjimas visiems nemokamas.
. Taigi, didesniam saugumui ir patogumui, Vainikų Dienoje, geg. 30 d., iš pat ryto važiuo

kite j Vytauto Parka ir ten palikite savo automobilius. Iš ten netoli pėstiems tiesiog Į kapi-

ĮVYKS

VAINIKŲ DIENOJE, KETV., GEGU2ES MAY 30,1935
VYTAUTO DARŽE

115th St. tarp Crawford ir Cicero Avenues
Šokiams L O N L A B A N ’ S Orkestrą 

Bus gardžių gėrimų ir skanių valgių.

Nuoširdžiai kviečia visus, LABDARINGOJI SĄJUNGA-
.......... B B F

VIETINĖS ŽINIOS
ŠIANDIE GRĄŽOS 

PAVEIKSLAI i

Turiningas koncerto progra- j 
mas susidės iš šių kompozito 
rių kūrinių:

Kada Bus Atidengtas Musu Didvyriams 
Paminklas?

Dariaus - Girėno komitetas= nes ir mokslo įstaigas daly-

I

WEST PULLMAN. — Šia- 
ndien, 7:30 vai. vakare, Šv. 
Petro ir Povilo par. salėje į- 
vyks gražūs judamieji paveik
slai, kuriuos rodys A. Peld
žius. Paveikslai yra istoriški.
Tr įdomūs. Jie perstato Pirmų- 5 
jų Krikščionių persekiojimus 
ciesoriaus Dioklecijono laikais. 
Šie paveikslai yra traukti Ry- 6 
me, todėl galima bus pamaty
ti tikrus katakumbus, kur pi
rmieji krikščionys susirinkda
vo melstis. Rap.

ELENA BARTUSH KON- 
CERTUOSRYTVAKARE
Pasižymėjusi dainininkė - a- 

rtistė Elena Bartush koncer
tuos ryt vakare, gegužės 28 d., 
Kimball svetainėje, 306 So. 
Wabash 'Avenue.

20 M. KAP. P. JURGĖLOS 
LITERATŪRINIO DARBO

(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

gi galima pamatvti tų patį 
amfiteatrų, kur tūkstančiai kri 
kščionių buvo liūtu sudrasky
ti. Taipgi pamatysite tas pa
čias katakumbas, kur pirmie
ji krikščionys susirinkdavo 
melstis.

Ateikite visi šių įdomių pa 
veikslų pamatyti, o atėję ne
sigailėsite. Matęs

Be Dievo meilės irsta vi
suomenės tvarka. Pamilk Die
vų, o rasi sau ir tėvynei n *- 
nystamų turtų. Kur Dievas, 
ten ir laimė.

Antradienį, gegužės 28 d., 
po gegužinių pamaldų, 8:15 
valandų vakare, įvyks Chica
gos Studentų kuopos susirin
kimas Aušros Vartų parapi
jos mokyklos kambaryje.

Kviečiame visus studentus- 
es ir profesijonalus draug su 
draugais dalyvauti šiame su
sirinkime. Bus svarstomi sva
rbūs klausimai. J. Poška, žy
mus Chicagos jaunimo tarpe 
veikėjas patieks labai įdomia 
paskaitų apie Lietuvos Atei
tininkus. Ateikite ir pasiklau
sykite. Valdyba

PLATINKITE “DRAUGĄ*Nandci dabartiniu laiku visu smarku- vauti su savo vėliavomis. Nu
peri . | .

mu dirba, kad per Dariaus - tarta pakviesti Amerikos Le- 
gijono beną ir armijos benų 
Nutarta išsiuntinėti visiems 
lietuviams biznieriams laiškus, 
kuriuose bus prašoma prisidė
ti prie istorinių iškilmių pa
sigarsinant savo biznį tų iš
kilmių programo knygoje, ku
rios bus atspausdinta apie 
100,000. Be to, galės su savo 
maža auka ir lietuvių drau
gijos -bei įvairūs klubai pasi
skelbti, taipgi bus sužymėti 
pavieniai asmenys, kurie su
teiks stambesnę aukų.

Komitetas nuosekliai svar
stė ir apie rengiamų pamink
lo naudai piknikų, kuris įvyks 
2 d. birželio, Marųuette parke 
Sulig komisijos pirm. adv. (7. 
Kai ir kitų komisijos narių 
tam piknikui yra viskas tin
kamai prirengta.

V. Rėkus, K-to rašt.

1. Furibundo Splre II Vento 
Tnvo eaztone d i Orfeo .
Lungi Dal Caro Bene ... KCcehi

2. Die Mafnacht  ............ llralims
Peideinsamkeit ............... nmiim- Girėno dvimetines žuvimo su-
Buhe. Meine Seele ............ Strausą
Aut Einer wandemng .... w<>if kaktuves būtu atidengtas
Mausfallen - Spruchlein .... \Volf j ... T ° .

3. Air de Lia (L’Enfant atminčiai didingas paminklas
Prodigue) ............................... DeVusfn

4. Jeu D’eau ....................  Ravei -lietuviais apgyventame parke,
Alborada Del Graėioso .... Ravei r

ARTHUR LANG
Burtai .................................... Gruodis , ....

Mylimas Kraštas ............ sarpaiiu* j miero akademija - vienuoly-
Autumn (Rusiškai. Pirma I v . .
Kartą Amerikoje) .. Teherepninenas, mŪSU DUOSni ligoninė ir 
Parasha’s Reverle (Ru- I . . .. , .v, ,
siskai) .. ................. Moussorjjsky viena didžiausių lietuviškų ko
Song of tbe Shirt ............ Homer ... .. >You Are The Evening lomių — Marųuette parke.

Cloud ................................. .. Horsmau
Kilis of Gruzia ............ Mednikotf
The Sleep That Flits On
Baby’s Eyes ..................... Carpenter
To A Young Gentle-
men ................................... Carpenter

Pianą akompanuos Mr. Artlmr Lnug
Programas prasidės lygiai

3V

prie kurio randasi Šv. Kazi-
BIZNIERIAI. GARSINKITES 

“DRAUGE”

PASIDALINSIU su vedusia 
pora didelį 5 kambarių bunga- 
low. Duosiu karšto vandens 
šilumų, gazų ir elektrų. Graži 
apylinkė. Prieinama kaina.

8638 SO. JUSTINE ST.

CLASSIFIED

8:30 vai. vakare. Kas pavė
luos atvykti, negirdės įdomios 
pradžios. Įžanga 50c, 75c ir 
$1.00.

Tat, visi kviečiami atsilan
kyti ryt vakare į Kimball sve
tainę (vidurmiestį) ir pasi
klausyti mūsij žymios lietuvės 
artistės, Elenos Bartush.

Ieva Lukošiūte

Taigi neužilgo ten stos meni
škas parniūkiąs Dariui ir Gi
rėnui.

Komiteto laikytame posėdy
je, 23 geg., galutinai nutar
ta rengti paminklo atidarymo 
iškilmes liepos 28 d. Nutarta 
kviesti Katalikij Bažnyčios va 
dus su Jo Eminencija kardi
nolu Mundelein pryšaky, žy
mius Illinois vai. vyriausybės 
narius. Be to, nutarta kviesti 
visas lietuvių katalikų orga
nizacijas, parapijas, kultūri-

automobh.es AUTOMOBILE8

Pranešimai AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

PIRMŲJŲ KRIKŠČIONIU 
PERSEKIOJIMAI ‘

R0SELAND. — Antradie
nį, geg. 28 d. Visų šv. parap 
salėje, tuojau po gegužinių 
pamaldų įvyks giažūs juda
mieji paveikslai, kuriuos ro
dys ir aiškins A. Peldžius. Šie 
paveikslai tai yra drama per- 
statanti persekiojimus ir ken
tėjimus pirmųjų krikščionių. 
Paveikslai traukti Romoj. Tai

EMIL DENEMARK 1NC
-Vartotų Karų Bargenar

BUICK — 1984. Model 41. Club Se
dan, 5 pasaž. su bullt-in trunk. 
Tamsiai mėlynas, 5 ratai. Kaip 
naujas ir garantuotas ............ $745

CHEVROLET — 1933. 4 duru Se
dan, juodas, 5 drat. ratai, tobulas 
karas, vėlaus modelio ...... $415

GRAHAM - PAIGE,— 1932, 4 durų 
sedan. žalias, 5 mediniai ratai, ex- 
tras, gražus išrodymas, gerai bė
gančiam stovy .......................... $295

BUICK — 1931, Model 87, 5 pasaž. 
Sedan, juodas, labai gražiai išrodo 
ir atsakantis karas ................. $375

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Bus
iness Coupe, 5 drat. ratai, gert ta
jerai, žema mlieage. Nerasite ge
nesni business coupe .................9395

CADILLAC — 1931, Fleetwood Se- 
danette, 5 pasaž. Kitoniškos mados 
karas, labai nepaprastas .... 8495

FRANKLIN — 1928, 2 pasaž. coupe, 
pilkas, gražiam stovy ............ $154

T0WN OF LAKE. — Lab
daringos Sųjungos 7 kuopos 

i susirinkimas įvyks geg. 27 d.,
kuris nušvietė šių vyrų asme- I8 vaL Takare> )>araP>.ios salėj, 
nybes, darbus,’ žygius ir jų Vlsl Pra5omi atsilankyti, nes

gas jo veikalas “Sparnuoti 
Lietuviai Darius ir Girėnas”

reikšmę mūsų tautai. Visuo- bus svarstoma labai svarbūs
menė šį veikalų aukštai inve- dalykai reikale pikniko.
rtina.

Vasario 16 d. už nuopelnus 
lietuvių tautai Lietuvos vy
riausybė kap. Jurgėlų apdo
vanojo Gedimino ordinu, ku
ris gegužės 26 d. Brooklyne, 
N. Y. iškilmingai inteiktas.

Šia proga -linkime darbš
čiam kapitonui Petrui Jurgė- 
lai dar ilgai sėkmingai dar
buotis mūsų tautai ir ypač iš- ąh^įil.

Valdyba

AKIŲ GYDYTOJAI:

VAITUSH, OPT.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Phone 

PROspect 1028
Res. and Office 

2859 So. Leavitt St.
OANal 0708

DR. j. j. KOWARSK AS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

Tel. OANal 0987
Rea. PROspect 8889

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1891 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8800 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
8 iki 8 V. vakaro

GABS1NKITĖS nDRAUGEn 
SPORTAS

DIDŽIŲJŲ LYGŲ

SVIEDINIO
REZULTATAI

Šeštadienio Gegužės 25, 1935

AMERICAN LEAGUE

Chicago, 8 .... Washington, 3 
New YoTk, 3 ..... St. Louis, 1 
New York, 8 .... St. Louis, 7
Cleveland, 9................... Pliila., 6
Phila., 6 .......... Cleveland, 1
Detroit, 3 .............Boston, 2

NATIONAL LEAGUE. 

Šeštadienio Gegužės 25, 1935

New York, 3 .... Chicago, 2 
Pittsburgh, 11 .... Boston, 7 
St Louis, 10 .... Brooklyn, 3 
Cineinati, 4.............. Phila., 3

LIETUVIS
OPTOMF.TRICALLY AKIU 

SPECIALISTAS
» .. ,e"*Tns Įtempimą, kurta
cr-I priežastimi galvos skaudėjimo, 
r baigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karštj. atltalao 
-rumpai-egygtę ir toliregystę. Priren
gia teisingai aklnlua Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
Nedėlioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be aktnln. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

(57^;

BR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
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 CANal 0523

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 8 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1980

Tel. BOTTlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. OANal 81S9

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St) 

Valandos| .Nuo- ‘9 iki 12 ryto
Nuo 4 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Tel. LAJFayette 7850

ŪR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St

Tel. OANal 0402

FORD — 1931, Rumhie seat coupe, 
juodas, 5 drat. ratai, tobulas ma
žas coupe..................................... .. $225

BUTCK '31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, ge.rl tajertal, 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... 9375

LASALLE — 1930. 5 pasaž. Sedan. 
Juodas. 6 drat. ratai. Sis La Šalie 
puikiai Išrodo Ir yra pirmos rūšies 
visame ............................................ 9375

CADILLAC '28 — V-8 5 Sedan, Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk .raek. 
whipcord trim. Pulkus karas, ku
ris dar ligai tarnaus ............ $195

BUICK — 1934, Model 67, 6 pasaž. 
Sedan, Juodas. 5 ratai. Puikus ka
ras. vėlaus modelio, vartotas tik 
kelis mėnesius. Garantuotas 8895

PONTIAC — 1934, 5 pasaž. Sedan, 
Juodas, 5 drat. ratai, seat covers, 
vėlaus modelio, kaip naujas, ga
rantuotas ...................................... $895

PIERCE ARROW — 1930, 5 pasaž. 
Sport Pbaeton, pilkas, 6 mediniai 
ratai. Gražus sportiškas atdaras ka
ras, tobulam stovy ................. $495

CHRYSLER - 1931, 2 pasaž. Con- 
vertibie Coupe, Rumhie seat. Tau, 
6 drat. ratai. Gražiai išrodantis 
coupe tobulam stovy ............. 8395

FORD — 1930, 2 durų Sedan, že
mai apkainuotas............................ $154

BUICK — NM;
Sedan, kaip naujas, mėlyni*,' 5 ge
ležiniai ratai, garantuotas .. $725

Ofiso Tel.: PROspect 6378 
Rez. Tel.: HEMIock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 tr 8:80 iki 8:80 
Seredomis Ir nedaliomis pagal sutarti 
Res. 2818 W. 89th St, Pagal sutarti.

Tel. Ofiso BOUIeaard 8918—14 
Rea. VICtory 9848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-9; nuo 8:94-8:99

756 West 35th Street

Tel. OANal 8199

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

8eredomls Ir Nedėlkanis nagai sutarti 
REZIDENCIJA

0631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7888

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez : Tel. HEMIock 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2858 W. 89tb St.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

PACKARD — 1930. Llgbt 8, 5 pa.- 
saž. Sedan, tamsiai žalias, 6 ratai, 
ekstras, labai puikus karas .. $395

galifė sutašytiBUTCK - 1935. Jūs galite sut
kelis šimtus dolerių ant 1936 Buick 
sedan, kuris labai mažai tevarto- 
tas lr garantuotas kaip naujas.

BUICK — VTSU MODELIU. Maty
kite mūsų dld| staką pertaisytų ir 
garantuotų Buick karų. Visų mo
delių. visokiom kainom.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 9098 

Ofiso vai.: 9—4 Ir 8—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytolas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentistas 

Gas X-Ray
4149 ARCHER AVĖ., Oor. Francisco 
Tel. Office Laf. 8880: res Vlrg. 0889
Valandos: Nuo 1-8 Ir 7-9 kasdieną. 
Rez. tr Ofiso Tel. —- BOTTlevard 8081

DR. L. A. ZALESKA
GYDYTOJA Ir CHIRUROft
1720 Weat 47th Street

IVAIIOI DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
___ > lubos •
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 19 Iki lt vai. ryte. nuo 9 Iki 4 

vai. po platų ir nuo 7 iki 1:88 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 18 Iki 19 

valandai dieną
MIDway

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

46S1 80. ASHLAND AVĖ.
■ Tel. YAKda 0998 

' R8B.1 Tel pLAaa 9400
Valandos:

Nuo 18-19 v. ryto: 8-8 Ir T-l v. v. 
MedėldUntajs nuo 19 Iki 19 dlsna

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 80. 49th CT.. CICERO. n.L
Utar.. Ketv., lr P8tn. 10—9 vai.

8147 80. HALSTED ST., CHICAGO
Paned., Sered. ir Sugat. 2—9 vai.

Office Tai. HEMIock 4848 
Res. Tel. GROvehill 0817

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis suslta.rus

Dienomis Tel. LAFavette 8799 
Naktimis Tel. OANal 0402

DR. A. J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th Street
Vai* 9 Iki B popiet. 7 iki 9 rak. 

Nedėlioja pagal sutarti 

Tel. LAFayette 80B7

. DR. A, RAUKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3061 Wert 4Srd Street

(Prie Archer Ava. netoli Kedzie) 
Valandos: nao I Iki I vai. vakaro

Šaradomis ir nedėliomis pagal 
sutarti

Tel. LAFayette 3061

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFTSAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytate — 1 
Iki 8 popiet — 8 Iki 8:80 vakare. 
Nedėllomia nuo 11 ryto iki 1 p.p.

BUICK '80 — Model 468. 2 pasaž. 
coupe su rumble seat, French glue 
6 drat. ratai labai gražus coune 
totųilam stovy .......................... $295

IR DAUGELIS KITŲ
Įdnokite savo dabartinį karą, mainais ir balansą išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
3848-60 Ogden Avė. - Chicago 

C rawf ond 4100
KONTRAKTORIAI

ŽELVIS BUILDING CO. 
Kontraktorial

Statom naujus lr taiso m senus na
mus. Mūro, cemento, medžio Ir stog- 
dengystės. Lengvi Išmokesčial arba 
cash. Gaisro apkalnavimas — state- 
mentai — ant namų ir rakandų.

3358 8. LITUANTCA AVĖ.
Tel. BOIlevard 8327

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Telephone BOTTlevard 2840

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 S. Rockvell St.

Phone REPublic 9723 CHTCAGO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 8 
Panedėlio, Sered os lr Pėtnyčloz

vakarais 6 iki 9
Telefonas OANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPublic 9800

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phoue ARMitage 0590

FERDfNAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

REAL ESTATE
Skolinant pinigus ant Jūsų morgi- 

Sių, bonų, algos lr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgi- 
čius, bonus, namus, ūkės ,r biznius. 
Turim apdraudos departamentą. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Westem Avenue

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
cash. 2 fl. — 4 kapib., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marųuette Park.
2608 WEST 47th STREET 

Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI, GARSINKITE 
“DRAUGE”

automobh.es

