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Sov. Rusijoj mobilizuojami jauni vyrai
MATYT, LIBERIJA NEBETEKS 

NEPRIKLAUSOMYBES
Kuboje sukoneveiktas dar 

vienas sąmokslas

JAPONŲ KARO VADOVYBĖ NEGALI 
SUVALDYTI JAUNŲ KARININKŲ

BOLŠEVIKAI MOBILIZUO- LIBERIJAI YRA PAVOJAUS
IA ATSARGAS , -------------

________ ! AVASHINGTON, geg. 20. —
Policijos rankose Paul Gorgulov’as, kurs nužudė Pran

cūzijos prezidentą Doumęr’ą.

chicagoje BELIKO TIK ASTUONIOS DIENOS
PAKVAIŠĖLIS BAŽNY

ČIOJE

BERLYNAS, geg. 19. — Ži- čia pripažjstama, kad' J. Vai- 
niomis iš Maskvos, karo ko- sb7hhJ globojama negrų res- 
misaras paskelbė trijų metu T-^blika Liberija, Afrikoje, ga- 
atsargų mobilizaciją. Sakoma. ‘ netekt? nepriklausomybės.

i’. Sąjunga ir J. Valstybės 
.sitikina, kad tos respublikof

NAUJAS PRANCŪZIJOS 
PREZIDENTAS YRA GE

RAS KATALIKAS

KARININKAI NESU
VALDOMI

Vakar šv. Luko katalikų ba
žnyčioje, River Forest, kun. 
Sullivan’as turėjo šv. Patvir
tinimo sakramento pamokas 

Į vaikams, kurių buvo apie 100.
Staiga j bažnyčią įbėgo au

galotas vyras ir ėmė plėšti 
priešais didįjį altorių groteles. 
Karia kunigas mėgino jį įspėti, 

1 jis šoko prieš jį.
Dalis vaikų tuo tarpu išbė- 

1 go iš bažnyčios ir pašaukė po
liciją. Keturi policmonai vos 

Į įveikė pakvaišėlį. Jis paimtas 
i į policijos nuovadą.

tas daroma paprastiems man< 
vrams.

MANDŽIŪRIIOJ KAU
TYNĖS

HARBINAS, geg. 19. — Žie Idvmas bus pavestas T. Sąjun- 
mių link nuo čia vyksta kru- K°8 komisijai, 
vinos japonų kariuomenės kau
tvnės su kinais sukilėliais. A- 
bejose pusėse yra daug nukau
tų.

----  .J TOKIJO, geg. 20. — Nauja
PARYŽIUS, geg. 19. — japonų vyriausybė dar nesu- 

vyriausvbė nemano savo kra- NanJas Prancūzijos preziden- daryta. Laukiama paties impe 
šte išnaikinti vergijos ir ko- ta» Le Brnn’as yra geras, pra- ratoriaus nuosprendžio tuo 
voti prieš geltonąjį drugį. , ktikuojantis katalikas. Kas se- klausimu.

Numatoma, kad Liberijos va krnadle,ns Jls ,anko bažnyčią.

BIJO BIUROKRATIJOS 
VEIKIMO

Cbieagos prekybos boardo
prezidentas Carey’as pareis•

a . T . kia, kad įsigalėjęs krašto vv-Nuzudvto premjero Inukai . , . ,. ,
■ . . . nausybes biurokratizmas gali

Rašinskiene nepasiduoda Stancikui, kuris deda 
didžiausių pastangų ją pavyti. Gubysta ve
jasi Stanciką, Janušauskas - Gubystą, Stul- 
ginskas - Mandravicką. Giliene pralenkė 
Varkalienę. Gaižauskas vejasi Sutkų. Žūt
būtinė kova eina tarp kontestininkų

Jubiliejinio “Draugo” va- skaičiaus jis daužo Gubystos
jaus kontestui, kontestininkų poziciją ir, sako, nepaliausiąs
lenktynėms — rungtynėms dėl tol, koks nepriversiąs pasiduo-
pirmųjų ir geresnių vietų be-1 tį, o tada jau—kova Stanei-
liko jau tik aštuonios dienos, kui ir Riašinskienei!
Gegužės 28 d., lygiai 12 vai. | Stn|ginskas vakar padaręs
ryto, ar kas norės, ar ne, ims , dide|į p|iusį pa.
paskelbta paliaubos ir nentra-■ Tojiaga8 MandravickuL Aki.
liai asmenys, komisija iš pen- vaizdoje tQ> Maadravifkui „ų
kių: adv. Most’o-Mastansko. kja sukruati gjnti sav0
adv. J. Brenzos, kun. A. Lin- • •• ziciją.
kaus, poniu Račkienės ir Txm-. ■ ■ -• ,’ f ! Lyg ir žinodamas va7<ar ra-
ikauskienės, susirinkus "Brau šiau> kad nebus nuostahu> jei
go” redakcijom patikrins va- ne varkalienė, bet Gilienė pra 

■jaus vedėjo knygą ir savo pa- d8s -aakti gtaninliui

Būdamas parlamento atstovu , f . . , . .
. a kabineto karo ministens Arą- , , . ,. . , *

i(pastaraisiais laikais ps buvo , . . , , , . . prekybą ir bizni pakeisti gnu-
. .. . ' , ki pareiškia, kad kariuomenes

senato prezidentu) jis visados

“iš
rašais paliudys, kurie kontes- kelio,„ Siandi(, Gilien8 |#n 
rimukai ir kokias vajaus do- pralenkž Varkalienę. Ryt, gal.

ivanas laimėję.
vėsiais. Nes biurokratizmo sva

KUBOJE SOKONEVEIK- !p'sl’;da™ ?™* >vairius Prif,s drausmės td*jjT>uu,''kariniu- rl.,iansia.f‘.tikslas ’™ ko da"‘
m kfITft iknSilmo anmon^rmno Pnn 1 Olflll įlįsti!

vadovvbė negali užtikrinti
tą patį padarys ir su Staniu-

TAS SĄMOKSLAS katalikiškus' sumanymus. Ren
kant jį prezidentu, katalikų

kų, jei bus sudaryta vyriau- į 
svbė ne tokia, kokios kariuo-

,giau tuštinti žmonių kišenius.

TABAKO AUGINTOJAI 
TURI SUVAŽIAVIMĄ

HAVANA, Kuba, geg. 19. Akėjimo klausimo ne- > reika,auja

Jaunųjų karininkų gi svar-— Vietos policija susekė pla
tųjį sąmokslą tikslu sugriauti Nužudytas prezidentas Dou-

BIIO BANKAMS PA
SKOLOS

Tuo tarpu karas tarp kon- liu. Bet ar Varkalienė pasi- 
testininkų, didžiausios rupg- duos. Abejojama. Lauksime 
tvnės dėl pirmųjų vietų eina Varkalienės žygio, 
dieną ir naktį. Ne vienas ne- R<)se||in(|ietis Gaiža„s,ka!
nori pasiduoti, ne vienas ne- taip pat varosi pirmyn. Jis

prezidento Macbado vyriausy- nicr’is taip pat buvo katalikas,! Liausiąs reikalavimas paleng-i Illinois valstybės generalis 
„n<, „„ _T, bę gegužės 20 diena.' Šimtai j buvo atsimetąs nuo Baž-| gyvenimą japonų vale- prokuroras pataria valstybės
Ko„,t»Tri„„n»lvi to areštuota. Tarp areš- i"yrios. Katalikiškai palaidotas. '-ecams, t. y. b.ednuomene,. aud.torim, kad jis pas,rūpu,-

--------- v Konstantinopaly) tu- ■ v. įprašant io žmonai Ti sakė l ----------------------- tn gauti uždarytiems bankams
kai graikai ir bulgarai ta- tnotų yra ^imančių aukštas J”asant žmonai. Ji sak«, x»,riyriC,AC tpicimamac 1 i į - t» 4. c v KHi, graihai ir nuigarai ra- .. j„d •: norAio CURTIS AS TEISINAMAS paskolų 1S Reconstruction Fi-mko nmnntoiai tnri snvnžin.1 vietas. Policija, pareiškia, kad kaa lls n°rejo grįžti pne sa-f 1

kramentų, bet negavo progos.

PARYŽIUS 
tanbule (Konstantinopaly) tu- 
1
bako augintojai turi suvažia 
vimą.

Tabakas labai pigus. Jo kai
nos padidinimui tariamasi ma 
žiau auginti.

daugelis areštuotų nė kokiu 
būdu negalėjo būt įtarti.

REIKALAUJA MILITARI- 
NĖS VALDŽIOS

SKRINDANTIS LAIVAS 
GRJŽTA Į EUROPĄ

ST. JOHNS, N. F., geg. 20. j 
— Iš J. Valstybių atskrido čia

nance bendrovės. Tam tikslui 
HOPEAVELL, N. J., geg.'yra reikalingas tik teismo lei- 

20. — Laivų dirbėjas Curtis’- dimas. 1
as iš Norfolk, Va., yra Flemin-' Bet auditorius išsisukinėja, 
gtono kalėjime. Po ilgų kam8-|Yra priežasčių.

WiASHINGTON, geg. 19. —' ,,tinė.iimlJ vakar policija įsi-j ------------------

NORI 40 VALANDŲ 
SAVAITĖS DARBO

WASHINGTON,geg. 19.--i Prezidentą Baltuose Rūmuose ltikino’ kad neturi nieko' ALDERMONŲ KOMITE- 
____ _  nnlnnkė s Vorv'c 55 i bendra su Lindbergh’o kfldi-! TAS DIRBAKongreso atstovas Britten’as, aplankė S. Very’s iš Chica- 

resp. iš III., kongresui įdavė g°s» United States Gypsum ko- 
sumanymą, kad IIawaii salose nipanijos prezidentas.

nori užleisti savo pozicijos;,, , . , , , ,,
I . . ’’ ’ I deda pastangų, kad pralenktų
,visi deda didžiausias pastan-'c ,, 1 • j-| .v . . v . Sutkų, o paskui Gudeną, Zo
nas, kad įskilus i viršūnes ir , . • ,1 ’ • lymenę ir kitus, jei tik jie ne-
užsitikrinus sau geresnių lai- , , , . .1 { ;dės pastangų, kad jam pasi-
jnejimų. , priešinus, jau lengviau bus
{ Prasimušus į pirmąją vietą paVyįį
Rašinskieriė didžiausiomis pa- T,‘ . _ .......1 Draugai-es, vajimnkai-es!

'stangomis gina ją nuo Stan-' ... . , .... 0 Astuonios dienos beliko jau
ciko ir Gubvstos, kurie, be įo- . ...i . , . . . Tki vajaus pabaigos. Aštuo-
kio susimylėjimto dešimtimis . 11.-' ' ’’ mos dienos lenktynėms ir ga-
tūkstančių balsų griauna tuos , .. ,..............XT , ., . ” lutinam laimėjimui. Nepraloi-
jos laimėjimus ir patys nori ... ..... • , Xt- , • •'J i skite jų tuseionns! Visokiais
toje pozicijoj įsistiprinti. , . .. , ,-’ , budais išnaudokite jas laime-

Janušauskas, kaip ir pirmie jimui užtikrinti!
kio pagrobimu ir išmokėtais 
pagrobėjams 50,000 dol. Tik 
jis kaltas už prasimanymus,

ji trys, nepasiduoda. Svariais Vajaus vedėjas

---- --------------- -- —- -- 1 - J • X 'll • - 1 1V' ,lAr' Vtzj UiaOllHttllJllIUOi
milžiniškas vokiečių skrindan-l Pes a nn arine va zia. Sakosi jis ragino preziden- ]-a(f ga]gjęS jūroje susieiti su
tis laivas (lėktuvas) DO—X. 
Tš čia leisis į Azorų salas. Grį-1 
žta į Europą.

NDDI RAiciinTi DDCIHI ”nt’S pn<‘,nonnj Uastl par‘! pagrobėjais. Už tą klastą jis šiems metams.da™o mokcsėi®, ir 40 valan-,;^ ataakvti. Nes tuo bfldu
BICIJOS KLAUSIMU dų savaitės darbą. trukdė policijos veikimą.

PALAIDOTAS NUŽUDY
TAS PREMIERAS

TOKIJO, geg. 20. — Vakar 
palaidotas nužudytas japonų 
premjeras Inukai.

MONTPELIER, Vt., geg. 
19. — Šios valstybės respubli
konų partija nusprendė kraš
to probibicijos klausimą par 
duoti gyventojų referendumui.

IEŠKOMA MOTERIŠKĖ

42 ŽUVO UŽGRIUVUSIAM S“ ..
TUNELY NRW Y0KK’ 20- —

Sąryšy su Lindbergh’o kūdi-
VAt.PARAlŠo7«li rc»po. W" Wr«bimu ir noSmJy™

,„ ieškoma Mrs. M. G. Ford, vie-bhka, geg. • 19. — Kasamas ... ...
T x- t a0* viešosios mokyklos mokvLas Rmces tunelis arti Long- 1
nuinav, Andų kalnuose, neti- J
ketai užgriuvo ir uždarė išėji
mą ir orą 42 darbininkams.
Spėjama, kad jie visi užtroš
ko.

PASPRUKO BEPROČIAI
CHESTER, III., geg. 20. -

“BIZNIS” BIJO VYRIAU
SYBĖS

LIBERIlOt NUŽUDYTA 
159 ASMENYS

SAN - FRANCISCO, Cal., ŽENEVA, geg. 19. — T. 
geg. 19. — Chicago ir Nortli Sąjungai pranešta, kad Libe 
Westem geležinkelio prezide- rijos (Afrikoj) pasienio ka
ntas Sargent’as pareiškia, kad ; riuomenė puolė vieną žmonių
“biznis” bijo krašto vyriau
sybės ir todėl negali atsigai- 
velioti. Bijo vyriausybės biu-

gentį ir 159 vyrus, moteris ir 
vaikus gyvus sudegino. Apie 
12,000 žmonių suspėjo paspru-

Chicagos aldermonų tarybos 
finansų komitetas vakar pra
dėjo svarstyti miesto sąmatą

ŽUVO NUO SPROGIMO PAVOGTAS TEISĖJO 
AUTOMOBILIUS

SUIMTAS ĮTARIAMAS

Policija suėmė M. Sperna, 
kurs įtariamas dalyvavęs ban
ko apiplėšime Streator, III.

APIPLĖŠTA GEDIMINO 
“SPULKA”

Užvakar vakarą du plėšikai 
užpuolė ir apiplėšė Gedimino 
“spulką”, 4425 So. Fairfield

Mrs. D. Belluomini, 5558 S. 
(Richniond gat., nusprendė ga- 
jzu nusižudyti. Vakar rytj ji
nai visus tris savo vaikus iš
siuntė mokyklon, o pati atsu
ko gazą ir laukė galo. Bet ne
lemta jai buvo sulaukti. Gazas 

1 sprogo ir išgriovė namų sie
ną. Namų plytos užmušė tuo 
metu šaligatviu ėjusį L. Car- 
vis’ą (Karkovskį). O moteriš
kę policija išgelbėjo ir paėmė 
į ligoninę.

Miesto teisėjas Green ’as 
pranešė policijai; kad iš namų 
garadžiaus, 10633 Avenue F 
pavogtas jo automobilius.

ARTI KATEDROS RASTA 
BOMBOS

MADRIDAS, Ispanija, ge) 
20. — Sevillėj arti katedrr 
policija užtiko 700 bombų.

rokratijos ir didelių mokesčių, j kti į raistus. Sudeginta 44 "so- avė. Pagrobta apie 1,900 dol. PASODINO IR NUSISUKO
ARKLIAI SERGA

kurie yra lygūs konfiskatai.

LAIVYNĄ PALIKS 
PACIFIKE

džiai.
Minėta žmonių gentis seniau 

skundėsi T. Sąjungai, kad' Li
berijos vyriausybė ją spaud- 

, žia. Už tai ji šiandien dar žiau 
, riau persekiojama.

VINIŲ RIJIKAS

Cbicagoj suimtas G. Bodi- 
ne’as, 32 m. amž., kuris užsi- 

limdinėjo naujos rūšies rakie- 
I teriavimu. Valgyklose valgv-

AVASHINGTON, geg. 19.
jTš vietos valstybės ligoninės J. Valstybių vyriausybė nus-i

Darbininkų būrys mėgino ka pabėgo du kriminaliniai bepro-Į prendė, kad kone visą krašto, NEW YORK, geg. 20. — damas jis paspringdavo vini 
sti užgriuvusią tunelio dalį ti-,čiai. Vienas jų buvo iš Cbica-(karo laivyną ir toliau palikti Plieno pramoninkas Schwab’-, mis. Vinys iš jo gerklės knar
ksiu gelbėti užgriautiems. Da- gos, kitas — Jolieto. Parifiko vandenyne. Nes Ry-Į as taip pat reikalauja, kad, vai buvo išimamos, bet jis gau-
rbas nutrauktas, nes nuvalytos Į -------- ---------- tuose, ypač pačioj Japonijoj, krašto vyriausybė sumažintų davo už tai ne mažą atlygini-
vieto8 ir vėl užgriaunamos. PLATINKITE “UBAI GA’ iični reikalingos ramybės. I savo išlaidas. mą iš valgyklų savininkų.

Mrs. Klara Green savo 19 
mėnesių mergaitę Marie pa
sodino ant lango trečiajam 
aukšte kad gauti kūdikiui sau
lės šviesos.

Kada motina trumpam mo
mentui nusisuko, mergaitė vi
rto Ant lango sietuko, šį ištre
nkė ir iškrito laukan.

Kūdikis greitai paimtas į H- j 
goninę ir ten mirė.

Baisogala, Kėdainių apsl 
Valntkonių ir kaikuriuose 1 
luose kaimuose pradėjo ar 
liai sirgti pažandėmis. Ūkini 
kai šituo reiškiniu labai sui 
rūpinę.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandien debesuota 
ii šilčiau.
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“D R A U G A S”
Ueina kasdien, išskyrus sekmadienius 

PRENUMERATOS KAINA: Matams — »6.00. Pu-

Tai yra lietuvių katalikų jaunuomenės ir vi 
šuomenės veikėjas, nesenai išėjęs aukštuo
sius mokslus Prancūzijoje. Tai jis yra pa

ėst Metų — »».5O, Trims Mėnesiams — «s.oo, vienam j skirtas vienu iš Lietuvos katalikų univefsi- 
MAneslul — 76c. Europoje — Metams 97.00, Pusei Me
tų — 94.00, Kopija .08c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų ne*r%- 
Bna. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunClama tam 
tikslui pašto šankių.

Redaktorius priima —- nuo 11:00 Iki 13:00 vai.
Skelbimų kainos prlslunfilamos parelkalarua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

"DRAUGAS”
lITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Except Sunday.

8UBSCRIPTIONS: One Tear — 94.00. 8lx Months 
— 93.60. Tkree Months — 93.00. OneMonth — 76c.
■urops — One Tear — 97.00. 81x Months — 94 00.
Oopy — .OSo.

ln “DRAUGAS" brtnųs bsst rssnlta 
ratas on applloatlon.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

teto steigėjų.
Taigi, visai

ninku partijos vadui skirta garbinga parei
ga. Visi laisvamaniai gali būti ramūs: jei 
lietuvių katalikų visuomenė pasiryžo įkurti 
savų jį universitetų, tai ji tai ir padarys ir 
turės tam reikalui lėšų ir reikalingos profe
sūros. Tik jau laisvamanių veikėjų ar pro
fesorių nesikvies. . . ....

To katalikiško universiteto steigimui pri- galingas krašto |staty 
taria milijoninė liet. kat. visuomenė, kuri net ln“' ®Į, l8““?'"* turėt, pu- 
ir šiais sinkiais laikais gausiai deda savo rūpinu ■ kongresas, kurs sian- 
aukas. Su džiaugsmu galime pastebėti, kad 
šiam universitetui aukų teikėsi duoti net ir 
nekatalikų visuomenės žmonės, kaip antai:

W VMŠNtl S1MITĖS MUMS ....., ...
nigų auklėjimo įstaigas — se
minarijas pasiimti į savo glo
bų ir išauklėti valdžiai palan
kius dvasininkus, kurie pade

tuojamu. 6, pnemone, tm prt-'tams. Paskum jie, pnreikus, tautiečius Uetuvius. ,fai

Su nofelai'bu kovojant spau-, Tingi nepaprastų įstatymų. Šie 
doje agituojama už naujų prie- įstatymai neturi būt pastovūs, 

t. y. nuolatiniai. Jie turi būt 
skiriami dviem ar trims me-

bo reikalo aoeialiatų-liaudi lnon«' Tikrai 8ak“‘> M "5ra 
nauja, bet smarkiau už jų agi-

f DIENOS KLAUSIMAI

KO KOMUNISTAI PABŪGO

i i 4 *41 t » t * < t i 
« t 

«». 
*4 #4~'U *»i« 

i 
« i •*«'* * i>

Vietinis komunistų šlamštas išsigando ne- 
papasto įvykio: labai nepatiko, kad Lietuvo
je susirūpinta steigti katalikiškas universi
tetas. Aišku, raudoniesiems tas labai nepa
tinka. Jie gerai numano, kokios reikšmės tu
rės Lietuvai ta aukštojo mokslo katalikų į- 
staiga. Užtat, matydami, kad to universite
to steigimo darbai jau plačiai vykdomi, jie 
ėmė tuo reiškiniu piktintis.

Bet, patiekdamas tų žinių, bolševikuo  j au
giųjų lietuvių laikraštis prasimanė didelę ne
sąmonę dėl kažkokios “kombinacijos” ir dar 
labiau baidosi. Sako; “Anų dienų Kaune Lie
tuvos vyskupai atlaikė konferencijų. Prita
riant Smetonai nutarė steigti katalikiškų uni-\ 
versitetų. Išrinktu darbo vedimui komitetas, 
kuriu įeina ir žinomas “bedievis — moksli
nio socializmo” pranašas, daktaras tGrinius.” 
Pastaboje prie tos žinios užpulti ir Lietuvos 
socialdemokratai.

Tokius “faktus” gal tiktai komunistiš
kos galvos gali sugalvoti. Bet jos ne pirmus 
tokius prasimanytus “faktus” skelbia savo 
nuolat klaidinamiems, nesųsipratusieans skai
tytojams. Tas nenaujiena£ į* į1

Bet šiuo atveju mos norėtume nuraminti 
ir tokios nesųmonės autorius ir taip pat kitus 

; Socialistus bei laisvamanius, kad nedėtų ne
pelnytų laurų ant aukščiau minėto daktaro

* galvos ir neimtų jo kaltinti už “grįžimų į į'■a!r •
* katalikybę.” Gal tas “bedievis — mokslinio 
x socializmo” pranašas kada nors grįš į kata-
* likybę — mes to linkime jo paties gerovei.
» Bet šiandien diar nematome tokių faktų, iš
* kurių galėtume,apie tai spręsti.

Matyti, kad komunistai kalba apie dak- 
. tarų Grinių, social-liaudininkų, buvusį tre

čiąjį Lietuvos Prezidentų. Be reikalo mano
ma, kad lietuvių tautoje tik vienas Grinius 
tėra. Yra ir daugiau lietuvių su tokia pavar- 

„ de. Čia norime nurodyti, kad yra ir anttas 
» daktaras Grinius, tik ne medicinos daktaras. 

Apie šį antrųjų daktarų Grinių ir kalbama.

kadaise buvęs socialdemokratas pro f. Myko
las Biržiška, daktaras Rokas Šliupas ir eilė 
kitų. Apie kat. un-to steigimo reikalų labai 
palankiai atsiliepė ir senas socialdemokratu 
veikėjas prof. Čepinskis, dabartinis Vytauto 

i Didžiojo un-to rektorius.
Tokiais reiškiniais galime tik pasidžiau

gti ir kartu palinkėti Lietuvos kat. visuome
nei ko greičiau įsisteigti savųjį un-tų, kuris,

verstinės visose krašto pra-■ gali būt prailginti arba pa-
monėse 40 valandų darbo sa- naikinti.
vaitės įvedimas. Priverstinį , , . ., , , , Daug kas abejoja dėl 40 va-trumpesnių valau, 1„ darbu ga- ,and|) 8avaites .
Įima įvesti tik įstatymu. Tai- „ . „ • x . , .. .* 1 J nes prieš nedarbu sėkmingu

mo. Daugelis pramonių užsi
spirtų ir visus sa\o darbus 
sumažintų tik ligi 40 valandų 
per savaitę, nepadidinusios da
rbininkų skaičiaus. Kų gi joms 
padarytum? Priverčiamieji į- 
statymai yra mažai naudingi 
ir jie sukelia reakcijų.

Kraštui reikalingi viešieji 
darbai, jei norima nusikraty-

riai kovoti su lietuviais dva- progos į šiaurinės žiauriosios 
meškos letenas pašinų įvaryti 
ir pačių niieškų galutinai nu
daigoti.

Ir ta proga, rusų-japonų 
karui kilus, greitai atėjo ir 
Vilniuje lietuvių seime auto
nomijos 1905 m. pareikalauta, 

priežastis, dėl kurios Vyskfi-iper didįjį karų 1917 m. lietu-
pijos dvasinė vyriausybė ėmė 
kovoti su rusų civiline valdžia

viai tremtiniai pačioje Rusi
jos sostinėje Petrograde t>a-

Aleksandras Berti

AngeSskas jatmsotfilis
Laisvai vertė Vyt M—nas.

(Tęsinys)
— Esu laiminga, susilaukusi tokio 

atsakymo; nebuvo dienos, kurių tavęs Die
vuliui nebūčiau aukojusi. Daryk pagal Jo 
valių, jei priims maloniai mano aukų, Įpū
siu laimingiausia iš visų motinų.

Aleksandras visų dienų praleido su 
vienuoliais. Neapsakoma laimė pripildė 
jo Širdį. Ko ne prie ašarų privedė jis 
tėvus pasakodamas ugningais žodžiais a- 
pie pasaulio menkumų, apie laimę tar
nauti Dievui jaunystės metais.

I^et reikėjo surasti kokį būdų reikalo 
išsprendimui. Ir, štai, netikėtai sužinojo 
vargšas berniukas, kad vienuolis be jo ži
nios išvyko į Romų. Tai laivo netikėtas 
jam smūgis. Jo sielvartui nebuvo ribų. 
Atkalbinėta jis nuo tos laimės, kurios sie
kiant jis su noru eitų basas ir‘elgetauda

dien posėdžiauja. Tik reikia 
kongresui įduoti minėtų su- 
įbanymų ir jį paskatinti tuo 
reikalu daugiau kaip kitkuo 
susirūpinti.

Daug kas mano, kad trum
pesnės savaitės darbo valan
dos greit pakirgtų nedarbu. 
Šiandien dirbtuvėse, aplamai 
imant, dirbama apie 48 valan
das per savaitę. Jei 40 valan
dų būtų įvesta, tada tas liku
sias 8 valandas turėtų užimti

dėl dėstymo dvasinėse semi-1 iutinai išdrįso Lietuvos nepi i- 
narijose rusų literatūros, isto- Į klausomybės reikalauti, o tė- 
rijos ir geografijos. Dėl šių Vynėje likusieji 1918 metais 
paprastų, rodos, mokslo daly
kų įvykdavo tiek nesusiprati
mų, kad rusų valdžia galė
davo pripažinti arba nepripa
žinti jaunuolį, priėmusį šv. 
kunigystės sakramentų, tin
kamu eiti savo pareigas.

Tokiomis aplinkybėmis jau
nas kun. Kazimieras Urbona-

be abejonės, gražiai patarnaus mūsų tautai.
O mūsų visų pareiga — kiek galint ir au- bedarbiai, 
komis remti tų kilnųjį darbų. Kiti protauja, kad 40 vala

ndų savaitės darbas nuskriau-
DARBAS BE ATLYGINIMO

Nesenai mieste Richmond, Virginijos val
stybėje, įvyko krašto gubernatorių suvažia
vimas. Ten be kitų kalbėjo ir prezidentas 
Hoover’is. Jis kalbėjo apie krašto ekonomi
jų. Jis skatino gubernatorius, kad jie imtųsi 
visų galimų priemonių išlaidų mažinimui.

Prezidentas Hoover’is pareiškė, kad prieš 
didįjį karų, imant teoriškai, kiekvienas šio * 
krašto žmogus per metus 25 dienas dirbo 
krašto, valstybių ir lokalinėms valdžioms, su
ėmus jas krūvon. Tas reiškia, kad žmogaus 
25 dieni) uždarbis per metus tekdavo ne jam, 
bet minėtų valdžių išlaikymui.

Pagaliau 1924 metais kiekvienas žmogus

Vilniuje Nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymų pa
skelbė.

Kun. L. Draugelis

PALAIMINTASIS KUNIGAS 
JONAS BOSKO

Jo Asmuo, darbai ir aukly- 
ti nedarbu. O viešiesiems dar-Jyjėlus^ baigęs Seinų dvasinę ha, tai yra plačiai aprašyta 
bams reikalingi dideli krašto j seminarijų ir įšventintas į ku-!*I° visas gyvenimas ir nuveik- 
tondai. Bet šiandieninė krašto , jjbuvo Marijampolėje sa-■ dideli darbai, ypač Jaumio- 
vyriausybė kažkodėl neturi nė, v0 primicijos dienoje civilinės nienės auklėjimo.
menkutės užuojautos bedar-1valdžios sutrukdytas iškilmini Knyga didelė, puslapių 707,

* |-\1 I * M. ~   ■ J - -1 — 1 — t* - ... 1  “ • • • VI*biams. Ji priešinga- didelių fo
ndų skyrimui viešiems darba
ms. Gal ji priešinsis ir 40 va-

stų šiandien dirbančius darbi
ninkus — jie mažiau uždirb- j

venimas pabrangtų. Tačiau SVARBAUS JUBUIEJAUS 
šis dirbančiųjų žmonių pasi- J PROGA
aukojimas būtų menkniekis, 
palyginus su nugalėtu ir par
blokštu nedarbu, nes nedarbo 
panaikinimas reikštų kraštui 
gerovę. Krašto gerovei reika
lingas visų gyventojų pasiau
kojimas.

Kai kurie įžymieji advoka
tai abejoja, ar toksai darbo

gai laikyti Šv. Mišias prie di- popieriniuose viršeliuose, kai
džiojo altoriaus ir buvo pri-:na tiktai .................... $2..?0
verstas savo iškilmingiausių į Gegužės Mėnuo, kiekvienai 

landų darbo savaitės sumany- j gyvenimo dienų laikyti primi- į dienai skaitymai. Vertė kur. 
raui- I ei jas skaitytines Šv. Mišias (^>r- Žadeikis, kaina .... 45e.

tiktai prie šoninio bažnyčios! Vadovas Sakyklai. Trečioji 
altoriaus. Kokį slėgimų tuo-, knyga. Pamokslai apie Dievo 
met jautė jaunas kunigas, tai j Malonę, Sakramentus ir Ma.- 
tik jo širdis gali tų mums sa- j dų- Antrasis padidintas leidi 
v o raštuose atvaizduoti, tuo- ,mas- Vyskupas Kaz. Paltaro-

Kun. Kazimieras Urbonavi
čius baigė Seinų Vyskupijos 
dvasinę Seminarijų 1897 me
tais, kuomet Rusų imperijos 

'valdžia buvo nusistačius žūt 
būt užbaigti jau lietuvių gy
vavimo klausimų. Lietuvių

valandas nustatantis krašto į- spaudos persekiojimas jau bu 
vo pasiekęs aukščiausiojo lai
psnio: užtekdavo rusų polici-;

statymas būtų teisėtas. Taikos 
metu privačių?, pramonių var

inėt mes, jauni kandidatai į 
kunigus, ne tiktai buvome bai
siai pasipiktinę rusų valdžia, 
kad ji kišasi ne į savo daly
kus, betgi pasiryžome amžinai 
kovoti su viešpataujančia žia
uria priespauda, kol bus su
naikinta ir sugriauta rusų ca-; 
rų valdžia. Tokios tad pasek-.

kas. Kaina.................... $L.5O

Virš minėtas knygas gali 
ma gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE

“ATLAIDŲ ŠALTINIS”

Išėjo iš spaudos maldakny 
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošėmės buvo rusų valdžios kiši- i. .

ijų ir išvertė T. Kazimiera.-,toms valdžioms dirbo jau 46 diėnaa,-p$r me- žymas yra priešingas krašto |.lai pastebėti kur nors kad ir mosi į bažnyčios
reikalus, kuriuos norėdami gi
nti, visomis jėgomis platino-i ... . . . . .,v . . * ° .v, . 'paaiškinimas apie atlaidus nme užsieninę lietuviškųjų Ii- ■ , . . . JC,. . . .A_ , . . . . , • daugiau, kaip 300 įvairiu inal-teraturų, burėmis i slaptas i- , . . . v. . ..... , dų kuriom popiežiai suteikė

vairių vardų draugijėlės, mo-: , .. .
, _ _ X, X - v X , . atlaidus. Nors visos maldoskemes slaptai lietuviškai skai I , x v . . .i geros, bet uz vis geriausios 

yra tos, kurioms suteikti at

dvasinius 1
tus.

O šiandien, sakė prezidentas, kiekvienas
konstitucijai.

Teisybė, atsako kiti, kad
žmogus tų valdžių naudai per metus turi Į yra taikos metas. Bet gyven-

nekalčiausio turinio naujų 
knygelę arba kalendorėlį, ir 
sveiks dingęs; jau tasai kal-

įkapucinas, išleido seserys ko- 
; trimetės. Maldaknygėje yra

dirbti netbl dienų!
Tai svarbiausioji priežastis, dėk kurios

į tojų būtis yra nepaprasta. Šie į tininkas atsidurs ištrėmime
didelio nedarbo laikai yra ar- Sibiro tyruose arba Viatkos

krašto valdžios turi mažinti įgjajdag (tArai karo laikams. Tad nedai - į giriose. Rusų valdžiai dar bu- 
nes gyventojai jau vos pavelka „unkhpuas ,>*>•Iaikai taiP Pat J™ retka-lvo k.ek nepatogu taip zian-tytt ir rašyt, .r laukėme t,k

mokesčių naštas. Jei greitu laiku tos naštos rt 
nebus jiems palengvintos, galima sulaukti

visos

toli gražu blogesnių pasekmių ir ne vien kraš
to ekonomijoje.

Įsidėmėkite, per praėjusius astuoneris 
metus krašto, valstybių, apskričių ir miestų 
valdžių išlaikymas padidėjo 50 nuošimčių. 0 

■ per praėjusius 16 metų — net 150 nuošimčių.
Verta kiek daugiau įsigilinti į tuos svar- Jei valdžios savo išlaidų nemažintų, bet 

biuosius prezidento pareiškimus. Jie daug nuolat diddntų taip, kaip būta praeityje, už 
reiškia darbininko gyvenimui. 61 dienų per: keliolikos metų kiekvienas žmdgus krašte vi- 
metus dirbti Dėdei Šamui — darbininkui nė-, sus savo darbo vaisius turėtų atiduoti toms
ra juokas, kada jis pigiai apmokamas. Tuo valdžioms. Reiškia, visų laikų dirbtų išimti- j /tingų, gerų žmonių, 
būdu kasdien mes minėtoms valdžioms turi- 
me dirbti ilgiau kaip pusantros valandos.

dų didinimų? Visi sakys, kad politikieriai. 
Gali būt. Bet jie yra tik antraeiliai kaltinin
kai. Pirmoje vietoje yra kalti tie patys žmo
nės, kurie valdžių naudai dirba. Jie, norė
dami, gali šį darbų žymiai sumažinti. Jie nau
dojasi pilietybės teisėmis, savo balsais ren
ka į valdiškas vietas politikierius. Kodėl gi 
jie negalėtų į politikierių vietų išrinkti sųži-

laidai. Šita knygelė turėtų bū
ti visų katalikų rankose. Kai
na su aptaisais ............. liOc

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė., 

Chicage, UI.

SKAITYKITE TR PLATI \
! SI JON ALL S IR BIZN r E

nai tik tų valdžių naudai. į Jei piliečiai nusiskundžia bloga valdžia, ’ RIUS, KURIE GĄRSL\ AS«
Kas reikia kaltinti už mokesčių ir išlai- i jie patys tuo kalti. I “DRAUGE.”

mas iki pasaulio krašto. Veltui tėvai sten
gėsi jį pralinksminti. Motina visokiais bū
dais norėjo jį suraminti. Gilus skausmas 
galėjo pakenkti jo sveikatai.

Tada nuodėmklausis prakalbėjo į jį 
su tėvišku jausmu:

— Alekseli, tavo dvasios nupuolimas 
yra netobulybė, kodėl nori to, ko Dievas 
nevelija? Ar tai ne Jo valia, kad tu čia 
pasilikai ?

Berniukas, nuleidęs galvų, ilgam susi
mąstė, paskui tartum išbudęs tarė:

— Dėkoju, tėve, už atidarymų man 
akių! Tiesa — Viešpats Dievas To neno
rėjo... Pagaliau, nepelnijau tokios didelės 
malonės... bot nieko dar nėra prarasta; 
stengsiuosi1 kaskart tapti doresnių ir ti
kiuos, tapsiu vertu didelės pašaukimo ma
lonės.

Ir suramintas grįžo su motiną namo.
Toji diena buvo pradžia naujų ir kas

kart didesnių pasi raginimų į gerų.
IV ŠIRDIES ALKIS

Aleksiukas siekė dešimtus metus, kai 
negailestingas drugys taip pradėjo jį var

ginti, kad net grėsė jo gyvybei.
Sužinojęs apie jo ligų, nuodėmklausis 

atėjo jį aplankyti.
— Tėve, gali įban duoti vienintelį 

vaistų, kuris grąžins maA sveikatų, — su
šuko linksniai Aleksiitkds.

— Pasakyk,/kas tai būtų, brangus 
vaikeli; atiduočiau savo gyvenimų, kad tik 
galėčiau tavųjį prailginti.

— Mirštu iš bado, tėve! Trokštu pir
mosios šv. Komunijos. (Reikia prisiminti, 
kad tas vyko 17 amž., tada neleido jau
niems priimti šv. Komunijų. Tai įvedė 
tik popiežius Pijus X 1910 m. rugpiūčio 
8 d.).

— Kai tik pagysi, galėsi prisiartinti 
prie Viešpaties Stalo.

Šis pažadėjimas gruzino Aleksiukui 
sveikatų.

Keletą dienų po to sveikstantis ligo
nis nuėjo į kolegijų pas tėvus jėzuitus at
naujinti savo prašymų. Nuodėmklausis, 
norėdamas tikrai sužinoti, ar tai iš tikrų
jų troškimas Viešpaties Jėzaus, ar tik vai
kiškas širdies pagavimas, tarė;

k į.

— Aleksėli, pirmoji šv. Komunija y- 
ra svarbus gyvenimo įvykis, todėl negali
ma taip greitai to padaryti; reikia pa
puošti širdies šventyklų, į kurių nori įvesti 
Vįešpatį Jėzų; per vienų dienų negalima 
tain tinkamai pasiruošti, todėl palauk dar.

— Tėve, — atsiliepė verkdamas ber
niukas, — aš jau tiek laiko rengiausi tai 
valandai, tačiau jei manai, kad dAr nesu 
tinkamai pasiruošęs, tai dar geriau pa
puošiu širdies šventyklų.

Iš karto pakeitė savo kambarėlį ma
žais tyrais, kur mųstė tik apie Dievų. Vos 
tik pabaigdavo pamokas, tuojau bėgdavo 
prie didžiojo altoriaus, kur praleisdavo 
visų laisvų laikų. Mintis apie šv. Komu
nijų niekuomet jo neapleisdavo. Pradėjo 
marinti pat« save. Tuo laiku pasirūpino 
ašutinę, kurios niekada nenusiimdavo. Ar
gi dangus neturėjo nusileisti prieš tokį 
šventų patvarumų? Dvasios tėvas sujau
dintas jo patvarumu ir pamaldumu ir bi
jodamas, kad neatsinaujintų jo liga, pa
sišaukė jį pas save ir tarė; — Nesiprie
šinsiu toliau įvykdyti tavo troškimus. Ar

tinasi Švenč. P. Atari jos Apsivalymo šven
tė, tai labai' tinkama diena susijungi
mui su Dievu; taigi, ir skiriu tų dienų ta
vo pirmosios šv. Komunijos diena.

Aleksandras negalėjo susivaldyti iš 
džiaugsmo ir nubėgo pasidalinti ta links
ma naujiena su motina. Abudu kartu pra
dėjo ruoštis tai, tokiai didelei šventei, 
bkaisti širdis taip karštai džiaugėsi ta lai- 
toe, galvodama apie netolimų dangiško 
bvečio atvykimų, šis susijungimas turėjo 
suteikti ir naujų malonių. Pats dangus 
l>ašVentė tų dienų, kurios išgyvenimus 
mažasis Aleksiukas taip pasakoja; “Ei
damas prie altoriaus, mačiau du angelus, 
stovinčius prie grotelių, kiti siautė kuni
gų, dalijantį šv. Komunijų; kai atėjo ma
no eilė, pastebėjau, kaip atsivėrė mano 
širdis ir Kūdikėlis Jėzus mažojo Kara
liaus pavidalu žengė į mano širdį, tartum 
ant sosto.”

(Bus daugiau)

-
i
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Kontestininkų stovis

O. Rašinskiene, 1639 S. Ml
Avė., Cicero, III......... 930,300

V. Stancikas, 1706 W. 47 
St„ Chicago, III......... 890,100

K. Gubysta, 4355 S. Mozarl 
St., Chicago, III......... 860,050

A. J. JanuŠausRas, 1301 S. 
50th Ct., Cicero, III. 653,530

P. Varakulis, 724 West 18
St., Chicago, UI......... 600,980

V. R. Mandravickas, 815-45 
St., Kenoslia, Wis. .. 557,200

A. Stulginskas, 1628 S. 50 
Avė., Cicero, III......... 554,270

Grybas, 2244 W. Adams 
St., Chicago, III......... 454,140

S. Staniulis, 6651 S. Talman 
Avė., Chicago, III. .. 446,150

Ag. Gilienė 3131 Emerald 
Avė., Chicago, III. .. 396,640

M. Varkalienė, 6315 So. Lin
coln Av., Chicago, III. 393,695

P. Petrauskas, 14 Johnson 
st., Binghamton, N. Y.

........................... 352,490
J. Aukškalnis, 1354 Harri- 

son St., Gary, Ind. .. 283,360 
A. Valančius, 1226 S. 50

Avė., Cicero, III......... 224,500
0 Kazlauskienė, 4356 S 

Rockwell st., Chicago 188,550 
Rėkus, 1850 Wabansia avė.,

Sveikata -- Musų Turtas.
VAIKŲ DANTYS i vo tėvelių ir motinėlių visiš-

------------ ' kos pagalbos.
(Dr. A. Lauraičio per radiju I)aiinai klausiama: ,.Ka(ta. 
pasakyta kalba).

Minty turiu šios savaitė
mokyklų pastangas egzami- dančiu kūdikiu. Prižiūrėkime,
nuot kiekvieno vaiko ir jau
nuolio burnų ir kviesti tėvus, 
su lyg išgalės, pradėti gydy
mo darbų. Tiktai gydant ga- 
lima sustiprinti silpnus dan
čiukus ir, kas svarbiausia, ap
saugoti sveikus.

Šias mokyklų ir gydytojų 
pastangas, be abejonės, tėvai 
ir motinos maloniai sutiks ir 
iš savo pusės pasirūpins, kad 
vaikučiai vykdytų mokyklų 
jiems nustatytas instrukcijas.

Kalbant apie vaikų sveika
tų, burna visuomet stovi pir
moje vietoje, iš kur reikia 
pradėti; bet, kaip tyčia, iš 
viso kūno ta vargšė burna 
mažiausiai dėmesio užsitar
nauja. Gaila! Čia pravartu pri 
minti keletu ištraukų iš kal
bų tų žmonių, kurie mato bur
nų kaipo vartus į sveikatų. 
William Osler, žymiausias sa
vo laikų medicinos autorite
tas, baigiančiai medicinos mo
kslų grupei pasakė: ‘‘Jūs tu
rėsite skelbti tiktai vienų eva
ngelijų nuo ryto iki vakaro, 
nuo saulėtekio iki saulėlei
džio, visur ir visada. Skelbki
te evangelijų apie švarių bur
nų, sveikus dantis ir švarių 
gerklę. Tie trys dalykai turi 
būt jūsų kalbų turinys per vi
sų gyvenimų”, i Dr. Charles 
Mayo yra pareiškęs, kad be 
galo didelis nuošimtis ligų į- 
eina į mūsų kūnų pro burnų. 
Dr. Emest Irons, Chicagos 
universiteto dekanas (dean) 
sako, kad nesveiki dantys yra 
priežastis pusės visų mirimų, 
įvykstančių dėl širdies ligos.

Anų antradienį iš dr. K. 
Drangelio gražios ir turinin
gos kalbos taip pat daug kų 
pamokančio išgirdome. Patie
kę tokias pastabas, mies tik-

danteliai nebus prižiūrėti, pu
vimas persimes ir dančio gi
lumų, į vadinamų nervų, ir 
privers juos be laiko paša
linti.

RUOŠIASI IŠPIRKTI V. 
KUDIRKOS BUVEINĘ

Naumiestis, šakių aps. _Dr. 
Vinco Kudirkos paminklui sta 
tyti dr-ja be tiesioginio tikslo, 
ruošiasi išpirkti ir tų namelį, 
kuriame Dr. Kudirka gyveno. 
Dabar tas namelis priklauso
vokietei, kuri jame turi įtai- 

rai turime teisę tikėtis iš sa- Riusi mėsos parduotuvę.

Chicago, Iii................. 188,360
P. Pabijonaitis, 2320, W. 23

PI., Chicago, III......... 180,900
J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.

Melrose Park, III. .. 162,900 
Misiūnas, Roseland, III. 245

W. 108th St. . ............ 160,470
A. Žolynienė, 6709 Arcliei 
Avė., Chicago, III. ... 119,950

A. G.udėnas, 6807 So. Camp
bell St., Chicago, III. 115,000

Sutkus 1007 Eight st.,Wau 
kegan, III..................... 103,300

Gaižauskas. 148 E. 107th st. 
Roseland, III................. 95,625

A. Condratas, 1706 E. Ma- 
yomensing avė. Pliila. Pa

..................... 83,800
Bugentavičius, 1616 N. Lin

coln St. Chicago, III. 61,900 
Vaicekauskas, 4242 S. Ma-

plewood avė., Chicago, III.
, ...,...........  44,400

M. Bovaitienė, 700 S. 9 st
Herrin, III................... 33,550

Bacevičius, 1850 AVabansia
Avė. Chicago, III......... 26,706

J. Vaičaitis, 424 Dean St..
Scranton, Pa................. 25.856

A. Langmanas, 4521 S. Wa-
shtena\v Avė. Chicago,
III..................................................... 17,700

gi mes turime tų apsaugojimo 
kovų pradėti?” Pradėkime be

kad ta maža burna būtų šva
ri. Kai tik pasirodo pirmieji 
danteliai, laikykime juos šva
riai. Maždaug po trijų metų 
amžiaus nuveskite savo ma-, ma!^arnečių teisėjui su-
žutėlius pas dantų gydytojų, i ūkiamos plačios teisės. Jo 
Taip darykite nors du kartus sPrendiniai, kuriais jis nusta- 
per metus, kad jis dantukus akėjamąsias priemonės, 
apžiūrėtų ir duobeles pripil- yra galutini.
(lytų, jeigu jų būtų. Neapleis- Esu patirta, kad viešas ma- 
kite tų jaunų dantelių. Jieįžamečių teisimas teismo salė- 
turi būt laikomi sveikame sto se, susietas su tam tikru iš- 
vy tol, kol jie patys iškris, kilmingumu, neigiamai vei- 
Bet nepamirškite, kad dange- kiąs mažamečių psichikų. To
lis dantukų nekrinta be 12 dėl naujojo įstatymo projektu 
meti} amžiaus. Taigi, jei tie numatoma, kad mažamečių tei

Už gražių, raudonų lūpelių, 
kiekvieno asmens grožybės 
slenksčio, paslėptos dvi eilės *7”. 
perlų; perlų, kurių vertė yra 
neįkainojama ir kurių už di
džiausius pinigus negalima 
pirkti. Tai yra brangenybės, 
neturinčios sau lygių, ir jas 
kartų praradus daugiau nė 
viso pasaulio galimybės nesu
grąžins. Taigi, mylėkite tuos 
perlus, saugokite ir laikykite 
juos švariai. Jie yra jūsų ge
ros sveikatos pažymiai ir ge
rai laikomi jums gelbės siek
ti pasisekimų ir laimės per 
visų gyvenimų.

tas. Kuratorių uždavinys ba
sius sekti patekusio teisman 
mažamečio gyvenimų; kurato
rius prižiūrės mažametį ne tik 
tai prieš teismų, bet ir po tei
smo. Kuratorių institutų įve 
dant norima pašalinti bet ku
rį- policijos dalyvavimų maža
mečių bylose. Kuratoriui nu
matoma uždėti pareigų atlik
ti parengiamuosius darbus nu 
si kaitusių mažamečių bylose, 
rinkti žinias apie mažametį, 
tirti jo būdų, gyvenimo sųlv- 
gas ir bendrų apvoka. Kura
torius dalyvausiąs teismo po
sėdžiuose ir reikšiųs savo nuo
monę. Mažamečių teisėjo pa
vedamas, kuratorius vykdys 
mažamečių teisėjo sprendi
mus. t

Nusikaltusiems mažamečia

PROJEKTUOJAMA ĮSTEI
GTI SPECIALIUS MAŽA

MEČIŲ TEISMUS
Dabartiniu metu reta kuri 

valstybė neturi atskirų teis
mų mažamečiams teisti. Šito
kį teismai yra net Tasinani- 
joj, Egipte, Japonijoj ir net 
tolimuose Indijos kampuose, 
kaip Madrase, Bombėjuje, 
Bengalijoj ir kutur. Mažame
čių teismų reikalas ir pas mus 
jau senai yra labai pribren
dęs. Vien per šešeris Kalna
beržės auklėjimo ir drausmes 
įstaigos egzistavimo metus 
šioj įstaigoj išbuvo 688 nusi- 
kaltusieji vaikai. O tatai yra 
tiktai palyginti nedidelė nusi
kaltusiųjų vaikų dalis. Nema
ža nusikaltusiųjų sėdi kalėji
muose. Daug reikalingi socia
linės globos.

Motinoms ir vaikams glo
boti organizacijų sųjunga yra 
paruošusi ir įteikusi p. teisin- j 
gurno mjnisteriui įstatymo i 
projektų, kuriuo norima įstei
gti ir pas mus mažamečių tei
smus. Mažamečių teismo įsta
tymo projektas, kaip ir kom
petentingų šaltinių teko suži- | 
noti, apintsiųs ne tiktai naši- ' 
kaitusius vaikus, bet ir tuos, Į 
kuriems reikia socialinės glo-' 
bos, būtent: benamius, blogai 
namie auklėjamuosius ir de > 
fektyvius vaikus. Nusikaltu-, 
sius nuo 10 iki 17 metų ma
žamečius šiuo projektu teistų 
mažamečių teisėjas, patsai \ie 
nas. Projektas status sau tiks
lų mažamečius ne bausti, o 
juos auklėti bei parengti do
rai gyventi. Visa tai turėtų 
atlikti mažamečių teisėjas.

sėjas spręsiųs bylas gyvu žo 
džiu ir neviešai. Sprendžiant 
bylų teismo kambaryje be šau 
ktų bylon asmenų galės būti 
mažamečio giminės ir sociali
nės mažamečių globos draugi
jų nariai. Teisėjas radęs rei
kalo iš teismo kambario ga

ilesius pašalinti ir sakytuosius 
asmenis ir kai kuriais atvejais 
net patį teisiamąjį mažametį.

Mažamečių teismo įstatymo 
projektu Lietuvoje įvedamas 
visai naujas kuratorių institu-

MARIAN HILLS COLLEGE 
HINSDALE, ILL.

Kas nori studijuoti Lietu 
vių Kolegijoje tesikreipia į
Rev. Dr. J. Navickas. St. Ma
ry’g College, Thompson, Conn. 
bet kas iš Vakarinių Ameri
kos Valstybių, tai yra, iš Illi
nois ir aplinkinių valstybių, 
negali keliauti į Connecticut, 
tai pirmųjų dviejų kolegijos 
metų mokslų gali įgyti Ma- 
rian Hills Kolegijoje. 

Kreipkitės adresu:

REV. V. KULIKAUSKAS, 

Marian Hills College, 

Hinsdale, III.

ms naujuoju projektu numa
tomos skirti šitokios auklėja
mosios bei taisomosios prieinu 
nės: atidavimas jų tėvų b< i 
globėjų priežiūron, teisino įs
pėjimas, teismo pabarimas, 
mokyklos areštas, atėmimas 
mažamečio iš tėvų ar globo- 

i tojų ir atidavimas kitai šei- 
j litai auklėti, atidavimas į vai- 
ikų prieglaudų ar į vienuoly
nų ir atidavimas į mažamečių 

[drausmės bei auklėjimo įstai
gų. Iš mažamečių teismo koin- 
pentencijos būsiančios išima- 

Imos mažamečių nuo 14 iki 17 
' metų amžiaus bylos* dėl jų pa
darytų didžiųjų nusikaltimų, 
•'jei būtų išaiškinta, jog toks 
nusikaltėlis darydamas nusi
kalstamąjį darbų numatė jo 
savumų ir reikšme.

Milžinišką “Draugo”
PIKN
Gražiame Vytauto Parka

Prie 115 gatvės, tarp Crawford ir Cicero Avė.
I

■ ■I I w ■ | Kad išgirdus kas laimės.“Draugo”II 1^1 BI vajaus dovanas; kad sužinojus, kamV 1^11 jį teks didelė laimė; kad pamačius kaip

BANCEVIČIUS gins čempijonatą; kad susiėjus savo senus draugus, pažįsta
mus iš Illinois, Wisconsin, Indiana, Michigan, Iowa ir Ohio valstybių iš kurių 
daugelis lietuvių rengiasi atvažiuoti; kad smagiai pasilinksminus ir gražiai die
ną praleidus.

IŠ ANKSTO ĮSIGYKITE NUO KONTESTININKŲ PIGŲ ĮŽAN

GOS BILIETĄ, KURIS VIENAM DUOS DIDELĘ LAIMĘ.
A

Pikniko pradžia 12 vai. dienų. Įžanga prie vartų 35c

i ( Naujųjį įstatymų per dve
jus metus įgyvendinsiąs p. tei
singumo ministeris nuo tos 
dienos, kada šis įstatymas pra 
dės veikti. Įstatymui pradėjus 

i veikti, pirmoje eilėje mažame
čių teismai būsiu steigiami 

' Kaune ir Šiauliuose.

KATALIKYBĖ SULAIKO 
ŽMONES NUO SAVA

ŽUDYSČIŲ

BRIUSELIS, geg. 18. - 
Belgijos senato narys, kun. C.
Rutten’as, parašė ir išleido 

knygelę vardu ‘Savažudystė’. 
Autorius pažymi, kad žinomas 
netikintys prancūzas Durkhei
m’as pripažįsta, kad Romos 
Katalikų Bažnyčios tiesos pa- 

. duoda pilnai patenkinantį sa-

Tūkstančiai lietuvių ruošias 
ir Tamsta kviečiamas

XM •

Gegužės 29 d. atvažiuoti

įvažudystės klausimo išsprendi 
mų.

Pats Durkheim’as nurodo, 
kad civilizacija ir aplinkybės 
yra lygios tarp katalikų, pro- 
žiūrint to, katalikų tarpe re 
testantų ir kitų žmonių. Ne 
tai įvyksta savažudysčių. Pro 
testantų tarpe dažniau, o lais- 
nianiai pralenkia ir protestan
tus. Šie pastarieji nekreipia 
domės į žmogaus individualu
mų ir gyvasties nebrangina. 
Savažudvstėje jie nemato nė 
kokio nusikaltimo. Bet nusika
ltimas dėl savažudystės yra 
labai didelis. Nusikalstama 
Dievui ir pačiai gamtai.

Kun. Rutten’as yra domini
konas, nesenai įšventintas ku
nigu. Yra katalikų darbininkų 
vadas. 57 meti) amžiaus.

k
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LIETUVIAI AMERIKOJE EI

THOMPSON, CONN,
JONO KMITO

40 metų literatinės darbuotės 
jubiliejaus iškilmių programa 
Švč. Marijos Kolegijoje, Tho
mpson, Conn., geg. 19 d., 1932.

1) Garbės Maršas — 
uette. Kolegijos benas.

Cbe-

2) Pasveikinimas — Petras 
Martinkus.

3) Blaivininkų Himnas — 
muzika Sasnausko — Jonas 
Kmitas. Darbininkų Himnas 
— muzika Banio—Jonas Kmi
tas. Kolegijos choras.

4) Tikintis Moksleivis — 
Jonas Kmitas. Eduardas Bu- 
ievičius.

lyte dainavo solo, kurs čia 
visuomet pageidaujamos. To
liau sekė vaizdelis: “Sudieu, 
motinėlė,” kuris daug kų su
graudino. Vaikų komedijėlė: 
‘‘Ponas ir ponia,” drilius, 
“Audėjos” mūsų mažyčiai ir 
komedija “Kas bailys.” Trys 
valandos nematomai praslin
ko. Žmogus jauteisi ir vėl, 
kaip kitados, mūsų brangioje 
katalikiškoje Lietuvoje.

Atsilankęs

St). OMAHA, B
Mūsų jaunimas, dramatiš

kas kliubas, suvaidino labai 
puikų veikalų “Katriutės gin
tarai” gegužės 8 d. Veikalo 
turinys paimtas iš gyvenimo

5) “Varpelis” — Kudirka- Lietuvoje. Žiūrėdami į mūsų 
Kapsas. Mišri orkestrą: Pet- artistus, mes matėme, kaip 
ras Rakauskas, Juozas Kupre- inūs^ broliai lietuviai var«'s'
vičius, Andrius Vilkišius, An- 
taųas Tutkus ir Vytautas Liu 
tikas.

6) Paskaita — “Jono Kmi- 
to Kūryba” — Vincas Sabas.

7) Simfonijos Serenada — 
Chenette. Kolegijos benas.

II
1) Raudonas Kaklaryšis — 

Jonas Kmitas. Albinas Juod
ka.

2) Giesmė į Šv. Kazimierų
— muzika Aleksio — Jonas 
Kmitas. Kalėdų Giesmė—pra
ncūzų choralas — Jonas Kmi
tas. Kolegijos choras.

3) Moksleivi, Lavink Širdį
— Jonas Kmitas. Pranas Skei 
vis.

4) “Lutzspiel’

ta, dirba, linksminasi ir mel
džiasi.

Andriejus Bazis vaidino A- 
dorno Skersgailos rolę. Jis bu
vo tipiškas ponaitis, aukštas, 
graižus ir lėtas, kokiais pa
prastai dvarponiai yra. Jo 
žmona Anelė Jakubauskaitė 
taip pat labai tiko savo rolei. 
Stela Sabulytė, kaip sena ir 
patyrusi motina, taip pat su
žavėjo publikų. Antanas Ba
zis vaidino Petro, ūkininko, 
rolę. Jis buvo savo vietoje 
griežtas, kaip tinka tėvui, kai 
mato, jog vaikai neklauso. 
Monika Bazytė vaidino Mag
dės, Petro žmonos, rolę. Bro
nislovas Baltrušaitis vaidino 

1—Keler Be- Jono, jų sūnaus, rolę. Jis tai
la. Mišri orkestrą: Juozas Sa- puikiai atliko. Stela Kušlei-
baliauskas, Juozas Kuprevi
čius, Andrius Vilkišius, Anta-

kaitė vaidino Barbutės rolę, o 
Elena Jesonytė vaidino Kat-

nas Tutkus ir Vytautas Liu- riutės rolę. Jos iš tikrųjų pū
tikas.

5) Paskaita — “Jono Kmi- 
to Kūrybos Ypatumai”—-Pet
ras Rakauskas, M. I. C.

6) Valcų Akordai—Chenet
te. Kolegijos benas.

III
1) Palestinos Gėlė — muzi

ka Banio — Jonas Kmitas.
Solo: Balys Ivanauskas.

2) Moksleivio Obalsis—Jo
nas Kmitas. Jonas Jurcikonis.

3) Šventosios Mišios — mu
zika Šimkaus — Jonas Kini- ’ 
tas. Kolegijos choras.

4) Paskaita — Jono Kpiito

rodė publikai, kaip daug lie
tuvių tarpe yra kovų dėl men
kų dalykų.

Antosė Uždavinytė vaidino 
čigonės rolę. -Ji labai aiškiai 
parodė mums, prie ko* mūsų

;ar*

* , :• >

d. Šv. Juozapo parapijos sve
tainėje (John Street), Water 
būry, Conn. Malonėkite atsi-

pirmas Šv. Mišias Šv. Antano
bažnyčioje, Cicero, III.

O po visų iškilmių bažny-

kv

6HB

i!*? '

nešti bankinę knygutę su sa- čioje bus iškilminga puota pa 
nes kitaip nebusite įleis- lapijos salėj, kurion kvieeiu- 

kirtumo dalyvauti.1 svetainę. mi visi be si
Depoaitorių komisija Šeimininkės išrinktos geriau- 

M. K. Krugelis j sios, kurios visus atsilankiu- 
J. P. Trečiokas ! sius svečius ko puikiausiai

------------------ j vaišins. Užtat nepamirškit
įduoti joms žinoti, kad nepri
trūktų šaukštų pietums.

X Praėjusį sekmadienį Šv. 
Antano bažnyčioje taip pat 
buvo iškilmės. Moterų Sąjun
gos Cliicagos apskr. minėjo 
Motinų Dienų. Visos sųjungie- 
tės susirinko parapijos salėj, 
iš kur vedamos dvasios vado

CICERO, ILL.

Buvęs J. A. V. prezidentas C. Coolidge ramiai sau meš
kerioja lydekas privačiam senatorio McLean ežere, Connec- 
ticut valstybėj. .s.

Mes, senieji, tik juokiamės Mūsų bažnyčioje gegužinės 
ir laukiame savo išvažiavimų, pamaldos būna kas vakarų 
piknikų birželio 26 d. mes 7:30 vai., o sekmadieniais tuoj 
“subytinsime” vienus ir ki- 'po Sumos. Žmonės į pamaldas 
tus. Į gausingai lankosi. Turiu pa-

Taufcietis , žymėti, kad, klebonaujant pas 
mus gerb. kun. A. Linkui, vis j

WE$T FHUMAN, ILL kas naujai atgijo.

X Gegužės 15 d. mūsų baž- _
nyčioje buvo vaikučių pirma I VATEHBURY, CONN.
Sv. Komunija. Prie pirmos Šv. j ________
Komunijos prileista .52 jau
nuoliai. Seselių kazimierieeių 
triūsu bažnyčia gražiausiai pa 
puošta ir vaikučiai ėjo grų 
žioje tvarkoje prie Šv. Komu

Šiuo pranešame, kad Kaže- 
mekas & Co. Banko depozite- 

(rių susirinkimlas įvyks penk- 
Į tadienį 7:30 v. v., gegužės 20

nijos. Kleb. A. Linkus pasakė 
du gražius pamokslus. Malu-1 
nu pažymėti, kad žmonių bu
vo pilniausia bažnyčia ir kone 
visi priėmė Šv. Komunijų.

X Gegužės 21 d. L. Vyčiai 
rengia linksmų šokių vakarė
lį parap. salėj. Kviečiamas 
jaunimas atsilankyti.

J. P. *«TCHES
ADVOKATAS

4600 SO. W00D STREET
Tel. Lafayette 6392 

žmonės kreipiasi norėdami at- 2 E. i03rd Place
eitį sužinoti. Tel. Pu|lman <377

Tarpais paskambino pijanu
Genovaitė Jesonytė, Edvardas 
Šūkis ir Bilūnų mergaitė pui
kiai pašoko.

Pas mus nėra lietuviškos 
mokyklos, o mūsų jaunimas

! gražiai lietuviškai kalba. UŽ 
tai motinėlėms garbė priklau-

Asmenybė Kun. J. Navic- so. (Jirdeja-U, kad kai kurios 
kas, M. I. C. • išmokė savo vaikelius ne tik

5) Didi Garbė Jums Lai-1 sRaityti, bet ir rašyti. Vaidi- 
vių Daina. Kolegijos choras. nįmo mokė vienas iš mūsų di

dį Garbaus Solemnizanto Jo dgįausįų veikėjų ir biznierių 
Feliksas Petručionis.

JOHN B. BOBDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Kandolph 6727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: S iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600 i

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

no Kmito žodis.
7) Arų Maršas — Chenette.

Kolegijos benas.

CHESTER, PA.

Radio stotis A. J. J.
X Šis gegužės mėnuo cice- 

riečiams yra istorinis mėnuo 
dėl to, kad per šį mėnesį daug 
iškilmių įvyko ir dar įvyks.

X Gegužės 8 d. minėjom
200 metų sukaktuves nuo Jur- iRun H Vaičūno> sugjo j baž. 
gio Washingtono gimimo die- nyči{} Saulutg jomg dįeną 
nos. Pastatėm puikų pamink- ]abai Raitino> Ritog net labaį 
lų su gražiu parašu ir paso. h- lprakaįtaVo.
nom medį, kuris augs ir gy- > pats jvasįos vadas kun. D 
vens ilgus šimtmečius. Mūsų , Vaįčūnas 9 vai. laikė Šv. Mi-
palikuonys (ainiai) pamatys _________________________
ir atmins tų iškilmių dieną,
senosios kartos švęstų.

X Kita iškilmė buvo tų pa
čių dienų, tai buvo Dirmavo- 

Tų dienų daug vaikučių

1', ukljiilieois, geg. 20 d., 1932

šias ir pasakė puikų pamoks
lų, pritaikintų motinų dienai. 
Visos per Šv. Mišias ėjo prie 
Šv. Komunijos, o po Mišių tu
rėjo puikius pusryčius para
pijos salėj.

Vakare buvo surengta pui
ki programa parapijos salėje 
lnotinų pagerbimui.

X Gegužės 15 d. įvyko puo
ta ponų Šulcų namuose (1330 
S. 48th Court). Surengė lab
darių 3 kuopos veikėjai, vei
kėjos ir p-lė Valerija Vilkau- 
skaitė pagerbimui ponų Ma
rijonos ir Povilo Masiokų, nes 
jie išvažiuoja į Tėvynę Lietn- 
vų. Tai buvo puikus atsisvei
kinimas su jais.'^Buvo atva
žiavę ir p. M. Masiokienės tė
veliai iš Westville, Ilk, ponai 
Vilkanskiai; taip pat dalyva
vo giminės, pažįstami ir geli 
draugai. Dalyvavo ir gėriui j 

(Tųsa 6 pusi.)

NUPIGINTOS LAIVAKORTES
ne.
priėmė pirmųjų Šv._ Komunijų.

X O 'dabar cieeriečiai kata- 
! likai laukia dar didesnės iš- 

Rep. ! kilmės ateinantį sekmadienį, 
gegužės 22 d.: Šv. Antano baž 
nyčioje įvyks kunigo Stanis
lovo Petrausko primicija. Lau 
kiama daug svečių ir iš kitų i 
miestų. Klierikas Stanislovas 
Petrauskas ateinantį šeštadie
nį bus įšventintas į kunigus, 
o sekmadienį per Sumų laikys

Tuoj Reik Vyrų
turi turėti gerų vardų ir nedidelį kapitalų, kad prisi
dėti prie Cooperative Association, vedamai CARL1S.LE 
PARRY STEIHLIZER, INC. ir būsiančiai arti New 
Yorko miesto; reikalingi namų statytojai, malioriai, po- 
pieruotojai, farmų darbininkai, paprasti darbininkai ir 
tt. NUOLATINIS DARBAS, GEROS ALGOS ir namai 
su patogumais ir žemės sklypu. Puiki proga geriems ir 
pastoviems žmonėms. Atsilankyk arba kreipkis laišku, 
įdėdamas 2c. stampę ir gausi pilnas informacijas.

LawFirmF.DudlfiyKūhler

Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą 
aplankyti savuosius, Laivų kompanijos papigino laiva
kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ar į 
Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va
žiuoti į Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau 
laiką praleisi.

Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:
Pirmoji ekskursija iš New Yorko išplauks GEGUŽES 
28 D., j Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII. 
Antroji ekskursija iš New Yorko Išplauks Francūzų 
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j 
Klaipėdą.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
IŠ NEW YORKO 3-čia klesa j Klaipėdą .... $75.50
I abi pusi........................................................... $125.50
“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei

kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko 
neskaito — patarnauja veltui. ,

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis 
dienomis:

Gegužio—May 25 d—BERENGARIA
” ”28 d.—FREDERIK VIII “DRAUGO”

EKSKURSIJA
I d.—LANCASTRIA, eina tiesiai į 

Klaipėdų.
3 d.—ILE DE FRANCE 
7 d.—BREMEN

II d.—PARIS
16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija. 
18 d.—UNITED STATES 
9 d.—ILE DE FRANCE 
30 d.—GRIPSHOLM

Birželio—J une

99 9 9

L3530 IRVING PLACE, DE6K. No.
NEW YORK, N. Y.

. T' 7 • — • **
«...

Liepos
Liepos- -July
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z

«r<'«

MVAKORCIU AGENTŪRA
2334 So OAKLfTT^ę k

LIETUVIU EKSKURSIJA j EUCHARISTINI 
KONGRESĄ IR Į LIETUVA

Išplauks iš New Yorko birželio 14 dienų laivu “DE GRASSE”

Ekskursantai plauks į Dublinu, Airijon, kur įvyksta Eucharisti 
n. s Kongresas. Ten kongreso metu per 5 dienas keleiviai ant laivo 
turės pilnų užlaikymų ir nakvynę. Po kongresui tuo pačiu laivu 
plauks į Havru ir iš ten gelžkeliais į Klaipėdų.

Laivakortės turistine klesa į vienų pusę ......................... $145.00
Ten ir atgal .................... 5...................................................... $215.00

šiai ekskursijai vadovauja didžiai gerb. kūn. J. J. Jakaitis. 
Visais ekskursijos reikalais tuojau kreipkitės į

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 SO. OAKLEY AVĘNUE, CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

Miesto Ofisas 77 W. Wushinglon 81.. l 
Rootn 905 Tel. Dearbarn 7966 I

Valandos 9 ryto iki 4 po piety
Girdėjau, kad mūsų jauni

mas eis lenktynių su Saldžiau 
sios Širdies sodalicija, prie 
kurios apie 35 mergaitės pri 
klauso; rengs kauliukų žaidi
mus. O Šv. Kazimiero drau- 

kurios apie pusę./

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 UU 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Eafayette 7337

Namų Tel, Hyde Tark 3396

GHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS
155 N. Clark St., Room 909

aingas būrys priėjo prie Die- ren8f’ R°kIUM- tmni lr k’ti za' j 3117 Union Avė., 7 iid 9 v. v. 
vo stalo. Pamokslas pritaiky-,da ™ni kitus Pr»lmktL 
tas tai dienai. 3 vai. prasidėjo ,
koncertas ir vaidinimas. Po1 
visko — šokiai. Žmonių atsi
lankė daug. Nuotaika gera 
Programa, vedama vietinės 
varg. M. Mitrulytės, sutvar
kyta ir vykusiai išpildyta.
Programa susidėjo iš dainų, I 
daugiausia apie motinų. Dai-'
navo didvsis ir mažasis cho-1 ‘ i
rai, atskirai. Varg. M. Mitru-

Aušros Vartų parapija čia, 
gražiai paminėjo Motinos die- ^a’ Prie 
nų. Bažnyčioje per Mišias gan šimto jaunuolių priklhuso,

Telephone VTCTORT 2213

SU ŠIUO KUPONU DYKAI JEIS! J

Iškilmių Atidarp ir Šokins
Subatos Vakane Gegužes (May) 21 d. 1932
BIRUTES DARŽE (Buvusfs Chemausko daržas)

79th STREET IR ARCHER AVENUE
MUZIKA JOHNN Y BELL

(Geriausia Chlcagos Šoklų orkestrą)
Pradžia 8 vai. vak. Drabužių padėjimas dykai.

KUN. J. JAKAITIS
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KAIP PRAĖJO PIRMOJI 
RELIGINIO VYRŲ AT

GIMIMO DIENA KAUNE

*

Vyrų Apaštalavimas, religi 
nio vyrų atgimimo sąjungų, 
balandžio 17 d. surengė pirmų 
bendrų vyrų Komunijų. Iš va
karo Tėvų Jėzuitų bažnyčioje 
buvo pamokslas vyrums apie 
religinį atgimimų. Sekmadienį 
8 vai. ryto buvo šv. Mišios, 
kurias atlaikė Tėvas J. Pauk
štys S. J. Šv. Mišių metu gne 
žė T. T. Jėzuitų gimnazijos 
simfonijos orkestras. Solo da
lykėlius atliko p. VI. Motekai
tis. Dalyvavo daug aukštų vai 

inkų, profesorių,..studentų, 
buliuku. Dalyvių tarpe bu 

\ o ir prof. Dovydaitis, gen. 
Grigaliūnas-Glovackis, inž. S. 
Čiurlionis p. Riekus Ir k. 14 
vai. šv. Zitos salėje buvo visų 
bendros Komunijos dalyvių ir 
svečių bendras susipažinimo j 
arbatėlė. Čia atsilankė daug 1 
garbingų svečių. Be ankščiau 
minėtų atsilankė prel. Dam
brauskas, kun. Stankevičius.

kun. Griauslys ir kiti. Kaune 
konservatorijos studentas p., 
Mažarskis atliko solo kelis mu J 
zikos dalykėlius. P. Masevi- 
čius padainavo solo, akompa
nuojant Aleksoto vikarui 
kun. Adomaičiui. Atidarymo 
kalbų pasakė A. Sabaliauskas. 
Po to. ėjo sveikinimai.

Toliau Radiofono choro di
rigentas prof. VI. Motekaitis 
pagriežė smuiku porų dalykė
lių. P. Gruodis padainavo so
lo “Buvo diena”....

Vaišių metu plačiai kalbėjo 
gen. Glovackis, prel. Jakštas 
-Dambrauskas ir prof. Dovy
daitis religinio vyrų atgimi
mo reikalu. Vaišės baigtos 
“Marija, Marija”....

menų, daugiausia iš tolimesnių 
vietų. Visi atvežtieji asmenys 
buvo apginkluoti vienodomis 
lazdomis. Į susirirfkimų taip
pat atsilankė vietos lietuviui.; leistas iš vietos vokietininko 
Susirinkimų atidarė buv. sei-į namo. Nustatyta, kad krašto 
mėlio atstovas Baltramiejus, o į policininkas Kežemėkas šamli
kalbėjo Landwirtschaftspartei 
vadas Dressler. Savo kalboj 
Dressler puolė valdžios žygius

’?*■
vius geležinius sviedinius, ku-»
rių vienas rastas trijų kilog- I
ramų svorio. Taip pat į lis-1 ____
tuvius vienas šūvis buvo na-1on-a“ Te1, GrovehU1 08171 i Res. 670f 8. Artetdan Avė.

Tel. Grovebill 0617

DR, J- J. SIMONAITIS

DAKTARAI:

tiesiog į lietuvius ir vienam 
mušeikų paskolino savo gu 
minę lazdų. Lazdomis bu\b

GYLYTOJAS IK CHIRURGAS 
2423 West Marąuecte Road 

Vai.: 2-6 Ir 7-0 F. M. Ket. 9-12 A.M. 
Nedėlioj susitarus

už vietos požymio suteikimų sužeista apie 10 lietuvių. Kai- 
gyventojams. Kai Dresslerio bama, kad atvąžiavę iš Land r**’ Lafayette 5793

' DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Franciseo Avė.)
Valandoa: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomla Ir Nedėliomis pagal susitarimų.

Otiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395 J

, kalbų vienas lietuvių bandė aL 
Įremti, Baltramiejus pasakė, 
kad susirinkimo šeimininkai e- 
sų jie, ir lietuviai iš susirin
kimo turį pasišalinti. Tuoj po 
to vokietininkai pradėjo pulti 
lietuvius lazdomis ir vienas 
lietuvis Levinskas buvo sužei
stas lazda i antaki. Sužeidęs 
Levinskų vokietininkas Kusa- 
pas šaukė: “Palaukit, ant jū
sų galvų ateis Hitleris.” Lie-

uirtschaftspartėi gavo po lų 
litų. Dauguma jų buvo iš Dre 
sslerio ir kitų Laudwirt parti
jos šulų dvarų. Jie jau iš au
kšto buvo nusistatę provokuo-1 
ti lietuvius. TriukšmadariusJ 
numalšino pasienio policija. !

Vakare Smalininkuose neži- Į 

nomi asmenys išdaužė vietos ' 
gyventojų namų langas. Įta I 
riama, kad tai padarė Dręs-' 
slerio susirinkimo dalyviai vo-

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

Office: 4459 S. Galifornia Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

DENTISTAI
Phone Boulevard 7042

Ofiso Ir Rea Tel. Boul. 6912 Ofiso Ir Re*. Tel. BouL 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted SL)
TaL: 1-9 ir 9t8>-g:»9 vaL vak. VaL: 9-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlioj sualtarus Nedėlioj susitaręs
«—

Res. 986S

BIAURŪS VOKIETININKŲ
TERORO AKTAI PRIEŠ 

LIETUVIUS SMALI
NINKUOSE

Bal. 23 d. Landivirtscliafts- 
partei suorganizavo Smalinin
kuose Klaipėdos kr. susirin
kimų. Į susirinkimų buvo at
vežta autobusais apie 100 as-

tuviai buvo išstumti iš salės j kietininkai, pasilikę Smalinin- 
ir dar apmėtyti alaus buteliais J kuose, nes į susirinkimų buvo 
ir bokalais. Lietuvių tarpe ki- atvažiavę trimis autobusais, o 

Įvykis

DR. G. Z. VEZELIS
D E N TĮSTAS 

4645 Su. Ashland Ava. 
Aru 47 Street

Tat Canal 0267 Res- Prospect <969 i Tel. Ofiso 40ŠO

DR. P. Z. ZALATORIS DR. A. G. RAKAUSKAS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 8600 8o. Arteslan Ava 
Valandos: 11 ryto iki 4 po piety

a iki 8:90 vakaro

5815 — 6th Avenue 
KENOSHA, WIS.

Ofiso vai.:
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Rezidencija:
3904 — 71st Street 

Nedėliotais tlv susitarus.

GRABORIAI:

J. F. RADŽ1US
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS-GRABORIUS

išvažiavo tik vienas, 
griežtai tiriamas.

todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 417 4 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiųusL. 
Ir pigiau negu kiti ne*kale meldžiu atsišaukti, o mano

darbu busite užganėdinti. 
Tel. KooBevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Cliicago

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
TEL. CICERO 6927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrly.

Nauja, graži ko- 
plyitk dykai.

3307 Auburn Avenue
I. J. ZOLP

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7699

lo didelis pasipiktinimas ir Į 
vokietininkų išsišokimus jie 
taip pat pradėjo reaguoti. Ta
da įsikišo iki šiol buvusi pa
syvi krašto policija. Policini
nkas Kežemėkas ir Preisas 
pradėjo šaudyti iš revolverių.
K ežemėkas rėkė: “U žmušti
poliakus!” Po to, susėdę i au- v (
tobusų, susirinkimo dalyvių da ias, žvejų jomaikas. ’ Aplin- 
Jis ir išfautobuso pradėjo taip | kinių kaimų seni ir jauni vy-
pat šaudyti ir svaidyti į lieta-1 rai su SĮU"™‘S. tbktofa ir ki- 

' tokiais prietaisais braido ligi Į 
juostos gilumo vandeny ir į 
gaudo j pakraštį išėjusias ne
rštėti žuvis. Be to, visi iš e-

“ŽVEJŲ” JOMARKAS 
PAEŽERĖJ

Taujėnai, Ukmergės apskr.
Pradėjus žuvinis nerštėti, prie 
Lariškių ežero susirinko tik- i Bouievaia 7589

<4 y J ----------1 ». i , • I

Tel. Canal 6122

DR, 6.1. BLOŽiS
D Ė N T 1 h T A S

2201 West 22410. Street
(Kampas Leavitt St. > 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį
/

Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Tel. Canal 6764 Rea Republic 6869

DR. A. RAŠKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IK OBSTETR1KA5

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais Ir seredomla tik
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
2130 WE8T 22nd STREET

CHICAGO

DR. I i KDWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

TeL Prospect 1028

Rezidencija 2369 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 0706

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 
Nedėlioj pagal susitarimų

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu aatoinubilias visokiems'9
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ _ 
VEDĖJAS *

1650 AVEST 46th STREET
Kampas 46tb ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8413

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

Seniausia^ ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą, iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžihusį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Del Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Z Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue 

Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

METINĖS SUKAKTUVĖS

PRANCIŠKUS MIKUTIS

Liūdnoms metinėms sukak
tuvėms suėjus užprašėme už 
velionles brangių sielų Šv. Mi
šias, kurios įvyks subatoj, ge
gužės 21 d., 7 vai. rytų, šv. 
Antano parap. bažnyčioj, Cice- 
roj. Į tas pamaldas širdingai 
kviečiame atsilankyti visus gi
mines, draugus, pažįstamus ir 
kaimynus ir pasimelsti, kad 
Dievas a. a. Pranciškaus sielai 
suteiktų amžinųjų, laimę.

Nuliūdę;
Moteris ir Vaikai

Telefonai:
Gary 26629-22425-21749

F. S. SUPERCZYNSKI
Graborius ir Balsamuotojas
Moteris aptariiauja moteris 
Vienintelė koplyčia Gary’je 

1425 MAD1SGN STREET 

1650 CONNECTICUT ST.

Gary, Indiana

žero išėjimai užstatyti įvai-|r«l- Cicero 1260 
riais bučiais ir “richtėriais”. OR. GUSSEN

X-Kay

BAR BORĄ V Aid U L1EN Ė
po tėvais Daukšaitė

Mirė geg. 18„ 1932 iri 12 vai. 
naktį, 48 metų avižiaus. Kilo 
iš Šiaulių apskr,, Lygoinų. par., 
Aleknaičių kaimo.

Paliko dideliame nuliudime 
2 dukteris Barborų ir Valerijų, 
seserį Johanų Griggs, švogerį 
Doimnikų, tetų, 9 pusbrolius, 1 
pusseserę ir gimines, o Lietu
voj brolį, 2 seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4453 So. 
Richmond SL Tel. Laf. 2 342.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
gegužės 23, iš namų 8 vai. bus 
atlydėta J Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švč. par. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po piįmaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: dukterys, seserys Ir 
giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

u

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Sered-omis susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, Ui.

Vai.

Dr. C.K. Kliauga
D E N TĮSTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 \V. Marųuette Itd. arti Ueslern

Avė. Plioue Heuiloek 7SZS
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomls 

l«21 So. Bilsusl Street

Tel. Cicero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO
Val.; 10-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPI.

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt SL Tel Canal 6139

Rezidencija: 6628 S. Rifcbmond Ava. 
Telephone Republic 7868 

Valandos: 1—2 Ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj; 10—12 ryto.

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4645 S. Ashland Avė.

Chicago, III.
’Orlso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.

Ofiso Tel.: Boulevard 7 820
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
TeL Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 9200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
N uu 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
Ir Pėtuyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. VVASH1NGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington' Bulvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero <19. Rez. tel. Cicero 1888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valabdos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 Iki 4 Ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dienų ir naktį 
VIRGINIA 9984

TeL Grovebill 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Beralomls po pietų ir Nedėldlanialt 

tik susitarus
3422 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone: 
Engletvood 6641 
Wentworth 8000

O/fice Phone 
Wentwortb 8009

Tel. Gary 9764 Res. 2-5507 1

BARAN & GREGOR
Tagrabų vedėjai

Pirvatine koplyčia mo
teris aptarnauja moteris 
Geriausias ambulanso pa
tarnavimas dienų ir naktj.

607 W. llth Avė., Gary,Ind.

PETRAS MONTVIDAS

Mirė geg. 19, 1932 nv, 1:20 
vai. popiet, sulaukęs pusamžio. 
Kilo Iš Biržų apskr., Kuprellš- 
kio par., Gtrstaikių kaimo. A- 
merikoje išgyveno 24 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Adelę, po tėvais Kai- 
raltė, sūnų Juozapų, dukterį 
Onų, brolienę Anelę Montvidle- 
nę, 3 dukterėčias Alpunę, Al
donų ir Julijonų, du sūnėnus 
Petrų ir Alfonsų ir gimines.

Kūnas pašarvotas graboriaus 
Skudo koplyčioj, 718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
gegužės 23. Kitos, žinios apie 
laidotuves bus paskelbta vė
liau.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: moteris, stMrns, 
duktė, bm.lmė Ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius 8. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7682.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuria 
ssti priežastim galvos skaudėjimo, 

Įjvaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
tno, skaudamų akių karštį. Nuiniu 
žataractus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS. ATITAI8O I TRUKI

LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Ufi«o Teh Victory 6893
Rez. TeL Diezai 9191

Jet neatsiliepia šaukite Ccntral74tt4

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

DR. A. R. McGRADIE
‘ ' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vab vakare

Ofiso Tel. VICTORY 3687
OL ir Rea Tel. HEMLOCK 237 4

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. AiiTESlAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Ujtarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1JAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai^ ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Jtez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas

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

A. L. DAVIDONIS, M. D:
4910 SO. MICHIOAN AVENUE 

TeL Kenwood 6107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadieni a

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET 

Kampas Halsted SL 
Valandos: nuo 10—4: nuo 6—9 

Nedėliomis: nuo 10 iki lSį

//

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 Iki 19 ryto, 7 Iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

Tel. Hemlock 8760

Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6165 8outh Kedzie 
Rea 6426 So. Callfornla Avė. 

Tali 9-4, T-9 v. v. Tirtrlrlant Ketv
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CHICAGOJE
SODALIETĖMS

jWGES. Šį syki programą iš- Vienas pramonininkas ne- 
į pildė grupė dainininkų, kurie Į senai pasakė, kad bankai pri- 
i ypatingai pasižymėjo, visą va'gelbės atgaivinti pramones ir 

biznius, kai išimti iš bankų 
pinigai bus sugrąžinti.

tauHai retai gali teikti tinka- lan,,» Kražiai »>>•
nnj skaitymų, džiaugtųsi ga- ktinea lietuvių dainele p.

, jsenų knygų Taip pat 
Gegužės mėnuo mėnuo pas ^ai kurias yra užsiliku- 

tos Nekaltosios Mergelės, kuri sjų žaislų, kurių ypatingai šio 
via ypatingu būdu sodaliečių Jnjs dienomis yra reikalingos 
Motina. Įsigilinant j veikimų1

Bartošienė, p-lė G. Tamkoto-1 
nytė, J. Romanas, A. Ūiapas, 
pagarsėjęs Peoples radijo du
etas, trio ir kvartetas. Pirmų

NAUJOJ VIŠTOJ

vuikuėių prieglaudos.
Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. į . v . Į
mergaičių sodalicijų, kurios i Gegužės mėnesį, sodaliečių
yra mūsų parapijose sutver-1 G lob^os lnėnesb X™ Seras lai i 
tos nnvtirndn v«d ir tn« v« ‘i<as sustoti ir pažiūrėti, ar jfi-

da nrik m X’ „r e ’ «l s~ialicija nenukrypti nuo ’ 8™žių juokų. Buvo žavios
uos daug metų priklauso P”e. į į . • imuzikos ir kitų Įvairumų. Bu-
sodaliciios nežino tikro ios tlksl° Jei&u taiP butll» tlU| » . . . ,tikšto J Marijai suteiktu didį džiaugs-1™ P™“*“ ” vsuomenė už-

Jmų, jei per šį jos mėnesį jūs,11,ra5-Vta dalyvauti “Draugo” 
, Šokiai, vaidinimai ir kitoki i sodalietės, pasistengtumėt at-• P’kuike. Viskas labai domina 
pasilinksminimai, kurie užima' vesti savo draugijų prie jos klausytojus ir verčia klausy- 
didesnę mūsų sodalicijos dar-! įjkro tikslo. i Pr°granios kas antradieni,
bų dalį, nėra savaime blogi,) Soidalietė1
bet kai jie virsta vieninteliu!
sodaliečių tikslu, tai‘laikas su gy. KAZIMIERO AK. RĖM.! 
stoti ir pagalvoti, kam soda-1 DR-JOS 13 SEIMAS 
licijos yra sutvertos.

Sodalicija yra tikybinė or
ganizacija, kurioje po Švč,
Marijos vėliava kiekviena na
rė siekia save tobulinti, gel
bėti savo artimui, platinti ti-

Šv. Kazimiero Ak. rėmėjų 
draugijos seimas

Beetboveno Muzikos Kon- 
sykį dainavo jaunas universi- : servatorija šiomis dienomis 
teto studentų lietuvių kliubo j persikėlė į Universal State 
kvartetas. j Banko namą, 3252 So. Mals-

Colis Kepurė patiekė daug Konservatorija užėmė
! patalpas trečiame bnnko na
mo aukšte. Telefonas liko tas 
pat — Victory 1404.

žiu linkėjimų ir apgailestau
ta, kad Masiokai atsiskiria iš 
mūsų tarpo; buvo visų myli
pu ir visur prisidėjo savo gan 
siomis aukomis ir rėmė visus 
gerus darbus: savo parapijų, 
labdarybę, katalikiškų spau
dų, Šv. Kazimiero akademijų, 
bernaičių kolegijų. Taip pat 
neužmiršdavo ir savo Tėvynės 
Lietuvos. Tadgi Radio stotis 
ir visi Ciceros parapijonys 
linki jiems ko geriausios lai
mės. '

ims aukas Šiauliuose ir Klai- 
! pėdos krašte. Rinkdama aukas 
ji rodė knygutę su padirbtu 

' arkivyskupo Skvirecko parašu. 
Taip Gečaitė surinko apie 1501) 
litų.

Krim. policija Gečaitę suė- 
j mė ir su kvota perdavė Rasei
nių nuov. teismo tardytojui.

kininkas turėjo pilnų kūtę sa
vo gyvulių ir arklį palikęs 
prie bųslio nuėjo.

01d Timeris

PRAMOGA — VERTA 
ĮSIDĖMĖTI

ŠIANDIE RENKAS KOMI
TETO MOTERYS

West Side.— Metinio para
pijos pikniko, Įjūris įvyks bir- 

j želio 26 d., Vytauto darže, rei
kalu, šį vakarų, po gegužinių 
pamaldų, mokykloje susirinks 
Aušros Vartų par. komiteto

ik. rėmėjų .Vienas iš nepaprastų paren motervs Susirinkime
ivvks sek 1 įvyksta ateinantį šešta-į ' .įvyks sek-.® * _ . I dalyvaus ir komiteto nariai—

dienį, gegužės 21 d. Chicagosmadienį gegužės 22 d. Seimas ------- I vyrai
prasidės Šv. Mišiomis 10:30 Lietuvių Auditorijoje. Tai bus,

, vai. Šv. Kazimiero Vienuoly- iaunųjų kultūmešių univer, 
kėjimų ir stoti už savo Moti-, no koplyčioje. Po pietų, (ku- *s’^^o studentų kliubo, Litlm- JONĄ KVIETKU
nų — Bažnyčių. I riuos surengs seserys kazimie- a®ian University club, dide-1 ,

Ne viena atsimena, kaip popietės Šv. Kazimiero vienuoly- šokių vakaras, kur be šo-
pirinos Šv. Komunijos Įstoda- įne) seimo dalyviai susirinks bus ir plati ir įvairi pro-

K—to sekr.

BARGENAS
Modemiškas namas dvejų pragy

venimų po 6 kaknbarius, nu vėliau
siais (.rengimais. Dviejų karų gara- 
dlius; gražioj apylinkėj, £142 South 
Fairfleld Avė. Kainavo $18,000 da
bar dėl svarbios priežasties atiduodu

j-ii $12,500. Pamatyk tuojau. 
___________REPUBLIC 1598_______

1 PARDUODAM IR MAINOM

I Farmas, nafnus, lotus ir visokiu* 
' btr.nlus visose valstijose. Mes turl- 
jins dideli pasirinkimų. Norintieji pi
rkti ar mainyti Pirma pnmntyklt mu-
•ų barger\ų. Klauskite A. Grigas, 
Real Estnte vedėjo.

J. NAMON FINANCF. CO.
•755 So. Western Avenue

UŽ LITĄ NUPIRKO VAR
ŽYTINĖSE ARKU

l Šakiai. Vieno apylinkės ū- 
kininko už 300 lt. skolos vie- 

I nam miesto gydytojui, buvo 
aprašyti du arkliai. Į miestų 
buvo atvesti arkliai ir paskelb
tos varžytinės. Joms prasidė
jus, niekas arklių nenorėjo pi
rkti ir, matyt, tik juokauda
mi ūkininkai pradėjo siūlyti 
20 c., 50 et. už arklį. Pagaliau 
vienas pasiūlė litų ir arklys, 
vertas gal 200 lt., buvo jam 
atiduotas už tų litų. Tačiau fl-

LIETUVOJE
A ________  Z

NEPRIIMS Į DARBUS PA
BĖGUSIŲ Iš ŪKININKŲ 

DARBININKŲI
Žemės ūkio rūmams* pra

šant ž. fl. ministerija sutiko 
prie melioracijos darbo priim
ti tik tuos darbininkus, kurie 

, turės įrodymų, kad nėra pa- 
1 bėgę iš ūkininkų ir nuo lauko 
darbų. Mat, ligi šiol dažnai 
pasitaikydavo, kad iš artesnių 
ar tolesnių vietų, kur dirbami 

J melioracijos darbai, samdiniai 
• mesdavo ūkininkus ir prisidė
davo prie melioracijos darbi
ninkų.

BIZNIO PROGA
j Parsiduoda grocernė ir de- 
Į licatessen, taipg i užlaikoma 
kendžių, cigarų, tabako, lie 

puvių apgyventoj vietoj, bj 
nis nuo senai išdirbtas.

1915 So. Union Avenue

Į Parduodu arba mainau ant 
[cottage ar farmlos dvejų auk
štų kampinį bizniavų namų. 
Savininkas ant antrų lubų iš 
užpakalio.

5200 So. Union Avenue

AUTOMOBILIŲ MEKA 
NIKAS

sutinka pataisyti, arba Jums padėti 
jusųj namuose, už pusę kainos, negu 
garadžiuje atsieis. Reikale pašaukit: 

TEL. I.AFAYETTE 1829.

T0WN OP LAKE
Parsiduoda aiskryminė (“Sn- 
gar Bowl”) labai prieinama 
kaina. Biznis išdirbtas randa
si lietuvių centre arti bažny
čios ir mokyklos. Atsišaukit: 

4513 SO. WD0D ST.

VASARNAMIS
Pasirenduoja arba parsiduo
da vasarnamis Delevan, Wis. 
prie pat ežero, tiltelis ir lai
velis. Renda ir pardavimo kui A. ALEŠAUSKAS & SON
na pigi.

JUOZAS JUSEVIČIUS 
1418 Rose Avė., Rockford, III.

Šiandie tėvų marijonų ko
legijos koplyčioje, Hinsdale,

Marijos Gim. par. svetainėn ls s0^’ d*inų »' kl ui., atlaikytos Šv. Mišios už
(WIashtenaw Avė. ir 68-tos g- tokl^ JvaM7b”»- šl° vakai° a. a. Jono Rvietkaus siela, 

šia nyksta ir mergaitės užau- vės). 1:30 vai. prasidės ten programų išpildys patys kliu- Velionjg . ž-s
bo nariai ir ji bus naujoviškai oo 4 ,_ t nn ,

todėl netenka

ma j sodalicijų, davė panašius 
apžadus. Bet kažkodėl ši dva-

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

ĮTEIKĖ PRAŠYMĄ
gusios priklauso prie sodai!- seimo posėdis. 7 vai. vak. sei 
cijų, bęt užmiršta, kokiu tik- mo dalyviams bus vakarienė sutvarkyta ir 
ęlu į jas įstojo. Į ir programa Vienuolyno Au- abejoti, kad ji bus labai įdo

mia nurodomi sodalietėnis1 ditorijoje. . niu pamatyti. Šio vakarėlio
keli būdai sodalicijos tikslui I Į seimų turime garbės kvie- tikslas šusipažinimas su
sekti. ’ sti gerb. dvasininkus, A. R. D. P,a«Wa lietuvių visuomene ir -----

skyrių atstovus, dr-gijų, kliu- lietuviškąja studentija, kurios Archer Heighta, Chicago, III.

22, d, sulaukęs 23 metų am
žiaus.

Pirmiausia, kiekviena soda-

PRANEŠIMAI

lietė turi turėti didį ir karštų i bų bei kuopų įgaliotinius bei ^hieagoje yra gana daug. Šie 
pamaldumų Švč. Mergelei, nes! garbės narius ir visus, kurie .Įauuuoliai stengiasi šj tųnau-
tai yra jos draugija. Sodaiici-'remia ir pritaria Šv. Kaži- įnešti į hetuviskųjį gyve-- BWOlMMn.,Iwn- {v.yus
jos susirinkimai turi būti lan- miero kongregacijos seserų ",n1^ lr -l,e tai gali Pa<?aryt’ 1 2Į , šeštadieni. 7:30
komi. Ta nėra verta narė, ku- kilniems darbams. , i tai per panašius parengi-
ri be svarbios priežasties ne- A. R. D. metiniai seimai yia lnus> j Archer Avė.). Vjsi nariai kvie
dalyvauja su sodalietėmis ben lyg seselių globėjų — priete-J ^Igb daugeliu atžvilgių atsilankyti.
droje Komunijoje. Metinės re- lių suvažiavimas, kur pasita- J matome, kad būtinai reikia 1
kolekcijos vien sodalietėnis riama seselių reikalais, iškla- Paremti šį jaunuolių žygį at- 
vra pagirtinas dalykas. Soda- usoma pranešimų apie A. R., ^ilanktint į jų šokių vakari}, 
liečiu pareiga melstis už gv- D. veikimų, numatomi nauji pavasarinę jaunimo šventę.
vas ir mirusias nares. Soda- darbai bei aptariami Šv. Ka- tylite būti tikri, kad būsite Praėjusiame numery, pus- 
lietės turėtų platinti kataliki- zimiero Vienuolyrto ir A. 1?. jaunuolių svetingai priimti ir puslapy paskelbta
škas knygas ir laikraščius ir D. reikalai. linksmai praleisite kelias va- eyė vardų-pavardžių su anA-
vengti tokių raštų, kurie ga- Šiemet ypatingai teko sese-Jandas laiko. Nepamirškite, i gaĮvju ĮaJškai pašte 
lėtų kenkti jų tikėjimui arba lems išgyventi daug sunkybių'ka(^ bus gegužės 21, Lie-1
dorai. .. bei rūpesčių. Mūsų katalikiš-į tuvių Auditorijoje, 3133 So.

Sodalicijos daugiausia susi- kos visuomenės pareiga via' Halsted Street. Valdyba
rieda iš parapijos mergaičių, susidomėti Šv. Kazimiero vie-

Marijonų kolegijos rėmėjų 
41 skyriaus mėnesinis ir tai 
svarbus susirįpkimas įvyks 
gegužės 21 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vak., Žolynų name (6709

! Voldemaro gynėjai jo kronų 
, byloj prof. Bieliackinas ir pri
siek. ad. pad1. Kazlas jo vardu 
iteikė ministeriu kabinetui pra 
švinu išmokėti Voldemarui ne
išmokėtų jam savo laiku alirų 
ii kelionės išlaidas, kurias jis 
padaręs važinėdamas 1918 ir 
1919 m. po Europą kaip Lie
tuvos atstovas. Pretenzijos su
ma siekianti apie i40,000 lt.

Rašt.

RINKO AUKAS APGAU
DINĖDAMA

BANKO DOVANOS

ATITAISYMAS
| Raseinių m. gyventoja Ona
Gečaitė, nors nebūdama vie
nuolė, tačiau dėvėjo vienuolės 
rūbus ir rinko neva našlaičia-

SOUTHWEST LANDLORDS 
ASSOCIATION 

2848 West 59th Street

Metinė mokestis $1.00 
Greitas patarnavimas reika

le nemokančių rendauninkų.
TEL. -PROSPECT 5650

Turime žmones sutinkančius 
skolinti pinigus ant A-l pir
mų morgičių nuo $500 iki 
$5000.

F. J. KLEISNER & CO,
2848 West 59th Street

Tel. Prospect 5650

7126 So. Rockwell Street 
Tel. Repnblic 5099I

Mes permufuojanie piams 
I irničiiis ir kitokius dalyluis.

Musų patarnavimas y i a 
greitas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš 

ir į kitus miestus.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žierus, laikradžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras,' projcc- 
torius dėl judomų paveiksi..] 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III. 

Tel. Hemlock 8380

Tai buvo nemaloni klaidu. 
Ten buvo surašąs tų asme

nų, kurie per “Draugų” siun
tė pinigus ir kurių pinigai 
Lietuvoje išmokėti. *

kurios yra ateinančios kartos (nuolyno reikalais, paremti jį 
motinos; kitos taps mokytojo-' ir kiek galint padėti.
mis, vienuolėmis arba šiaip) A. R. D. 13 seimas nors ir; ^’aiš laikais kiekvienas biz- 
pasaulinės visuomenės vado- “nelaimingas” numeris, bet uierius, kurs nori išsilaikyti
vėmis. Sodalicija yra gera vie pasitikime, kad bus, kaip ir/f žengti pirmyn negali sėdė-į ________
ta pasirengti šioms pareigoms, 1 ankstyvesnieji seimai, malo-P1 rankas sudėjęs. Sėdėjimas j (Tąr» iš 4- puąl.)
nes, gyvendamos pagal soda- nūs, tvarkus, įspūdingas ir'lp laukimas reikalų nepage ^un Vaičiūnas. Pareikš-
licijos reikalavimus, yra be-[naudingas nutarimais ir pa- r1®8- Tokie biznieriai skelbia^ Masiokams daug gra-
veik užtikrin us dalykas, kad • tarimais. laikraščiuose bargenus. ___________ ______________
tapsite vertomis katalikėmis Į Širdingai kviečiame visų d?-' Tie, kurie turi prekes par- 
moterimis bet kuriame luome. į jų atstovus dalyvauti. A. R. duoti ir už patraukiančias kai 

Norint padaryti sodalicijos • D. sk. iš tolimesnių miestų, tų į nas, tai toks biznierius gaii 
darbų įdomiu, daug gelbsti,, vietų, kur moko seserys kaži-, turėti pasisekimų. Bet įstaiga, 
turint nuosavų rinkinį knygų, mierietės, sveikinimus bei do- teikianti vien patarnavimą.

CICERO, ILL.

$30.70 i
ŽEMIAUSIA KAINA

PIKNIKAS DYKAI
— rengia —

HIGH ROOK POPSO IŠDIRBĖJAI 
Peter Krasauskas ir Joe Stravinskas 

NEDEtlOJ, GEGUŽES-MAY 22, 1932
BIRUTĖS DARŽE — 79th ST. IR ARCHER AVĖ. 
Įžanga visiems dykai. Taipgi dykai kepti paršiukai,

muzika ir šokiai.
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Perkam Lietuvos Bonus

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriiiURios rųSIcs 
lir patarnavimo, Sau

kit.
t; h ei : n vaIjI.ey 

PltODl’CTS
Olsells Šviežių klausi
nių. sviesto lr sūrių.

4544 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1189

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1

M. ZIZ A S
Namų 8tetymo Kontraktorlus 

Htaiau įvairiausius namus prieinam 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVI*
Telefonas Hemlock 6614

vanėles seimui prašome siųs-tai pasijunta dabar esanti ski 
ti: Sisters of St. Casimir, 2«01' rtingoje pozicijoje, 

rengt paskaitas, kviečiant jasjW. Marųuette Road, C/iicago, i Peoples National ^Bank and ; 
laikyti pagarsėjusius katalikų : III. arba tiesiog į sesijų sve- Trust Co., 47th ir So. Ashland ! 
pasaulyje žmones, kad supa- tainę. ! Avė., padrąsina naujomis tau-

I jauk i ame ko daugiausia da pymo sąskaitomis, sumanė 
lyvių. į taupymo vajų su dovanomis.
Šv. Kaz. Ak. rėm. cent. vald. Tas vajus bus kitoks, negu

_____________ [seniau kad būdavo. Į šį vajų
DAINOS IR MUZIKA i įeis ir senieji taupytojai. Do-

kurias narės galėtų pasisko
linti skaitymui. Retkarčiais

I vranvą iPrsę 
I* Chicagos j

NEW YORKĄ

žindintų nares su tikybos ir 
meno klausimais, kurie šian
dien svarstomi. Sudaryti įvai
rias grupes, kurios lankytų 
ligonines ir prieglaudas ne tik 
su dovanomis, bet taip pat su 
įvairiais pasmaginimais. Kiek 
yra namuose užsimetusių ge
rų knygų ir laikraščių, kurias 
gavę nelaimingieji prieglau
dose būtų dėkingi. Ypač mū
sų lietuviai, kuriems svetira-

ORO BANGOMIS , vanoms yra skiriama 1932 De 
-------------- Luxe Model Chevrolet Sedan

Antradienio vakarų Chica- ir 27 kitos dovanos, 
gos ir apylinkės lietuviai vėl , Šis bankas sėkmingai taf- 
galėjo gėrėtis gražia lietuvių navo žmonėms per 28 metus 
oro programa, kurią davė Peo ir užkariavo pirmą vietą pie- 
ples Furniture Co. iš stoties tinėje miesto dalyje.

p*. .
NICKEL TLATE 

GELžKELĮ
Saulė* Parterius, PolUlo vagonai 
Ir patogus paprasti vagonai. 

Valgomieji vagonai.
$23.00 Į NEW YORKĄ

Paprastuose vagonuose Ir ta pati 
kaina ryHyJe su laivakorte. Pato
gus susisiekimas New Yorke su 
visų Unijų dokais.

La Baile Stovėt Statlon 
I* Chicagos 9:4B ryto 12:4K popiet 

11: t* vakare.
I Cleveland 4:15 vak. 10:5» vak. 

7:i5 rytų.
I Buffalo vak. 4:00 rytų

1:55 popiet.
I New York 0:15 ryfų 4:04 vsk.

S:tO rytų.
Dėl pilnų Informacijų patauk 

Wabash 1750.
W. H. Kelly. Ass*. O. Pa*. Agent 
537 So. tai SKIe St.. Ghtca«p>. III.

Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai įneš 
juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 ur/ $100 
bonus su kuponais.

Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Leyia- 
tlian tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar
kiai ir tikslingai parūpinant.

Siunčiam pinigus j Lietuvą per 18 metų ir niekam 
nei centas įiežuvo.

Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir ne- 
judomo turto. Visaįs reikalais kreipkitės:

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

Telephone YARDS 0145

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S WA8HTENAW AVĖ

ATY DAI
MAMŲ 8AVINICKAMS

iPopieruoju ir malevuoju kam 
barius, už darbų atsakau. Da
rau daug pigiau ir geriau 
kaip kiti. Popierų knygų tu 
rin šių metų mados. Pristatau 
j namus išsirinkti. Kad ir pa
tys darysit, vistiek popieras 
galiu pristatyti ant reikalo 
C. O. D.

KAZ. ANDREJUNAS
1619 S. 48th Ct., 2ros lubos 

Cicero, III.

U
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