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Anglija remia J. Valstybių taikos žygius
VISOS EUROPOS VALSTYBES PA

TENKINTOS J. V. NUSISTATYMU
NUSIGINKLAVIMO KONFE
RENCIJOJE PASITVARKOMA 

DARBO IMTIS

k iniomis iš Tokijo, japonai turi 
paliaubas su kinais

ANGLIJA REMIA J. 
VALSTYBES

ŽENEVOJE VYKSTA 
DARBAI

LONDONAS, geg. 23. — ŽENEVA, geg. 24. — Nusi-
Anglijos vyriausybė pasiuntė ' ginklavimo konferencijoje vyk
prezidentui Rooseveltui atsa- 
kymų i jo paskelbtų pasauliui 
kvietimų taikon. Anglija pre
zidento kvietimų remia, tuo 
labiau, kad. prezidentas Roose 
veltas paragino valstybes pri
pažinti Anglijos paskelbtų tai 
kos planų.

sta parengiamieji darbai. J. 
Valstybių delegatas visus ki
tus ragina imtis sparčiau dar 
bo, kadi iki ekonominės konfe-1 
rencijos Londone čia padarius 
nusiginklavimo sutartį.

Prancūzijos delegatas rei
kalauja, kad pirmiausia būtų

Anglijos vyriausybė pareis- j svarstomas ir pripažintas sau 
kia, kad kada nusiginklavimui S711110 straipsnis, o Vokietijos
sutarimas bus padarytas, ta
da visur pasireikš reikalingas 
pasitikėjimas, ekonominė kon 
ferencija turės pasisekime ir 
pasaulis susilauks ne tik tai
kos, bet ir gerovės.

delegatas reikalauja, kad nu
siginklavimo programa su 
Anglijos taikos plano ruožais 
būtų suderinama. - »•

Pasirodo, kad Vokietija 
daugiausia už taikų dirba.

VISI PATENKINTI J. V. 
NUSISTATYMU

JAPONAI SUSTABDĖ 
VEIKIMĄ

ŽENEVA, geg. 23. — Vi-’l TOKIJO, geg. 24.------Reiš
sos didžiosios Europos valsty' kiantis svarbiems Ženevoje
bės yra patenkintos J. įValsty 
bių paskelbtu nusistatymu tai
kos reikale. Kiek sužinota, 
patenkinta ir Prancūzija. O

įvykiams taikos reikalu, čia 
pranešta, kad japonij kariuo
menė sulaikyta nuo veržimosi 
Peipingo link. Dar kalbama,

Vokietija su Italija stačiai ra J kad japonai jau padarė paliau 
liuoja, kad Dėdė Šamas ima ■ ^as Su kinais. Gal pačiam Pei 
rūpintis politiniais Europos P7nge bus pradėtos taikos de
reikalais. rybos.

LENKAI PROTESTUOJA

VARŠUVA, geg. 23. —Len- 
PARYŽIUS, geg. 24. — ‘ kai savo kraštų skaito didele

PRANCŪZIJA GAL PALAN 
KIAI ATSAKYS

Nors Prartcūzijai yra nemalo
nus dalykas, skirtis su įsigalė
jusiu krašte militarizmu ir 
"didžiuoju savo apsiginklavi
mu, čia kalbama, kad ji pa
lankiai atsakys į prezidento 
Roosevelto kvietimų nusigin- 
klaviman ir taikon.

valstybe. Kadangi į keturių 
valstybių daromų paktų Len
kija nekviečiama, lenkai pro
testuoja. Jie norėtų 
valstybių pakto.

KARO ŠMĖKLA NYKSTA

PENKIŲ KOMISIJA

ŽENEVA, geg. 23. — T. 
Sųjungos daryba išrinko komi
sijų iš 5 asmenų. Jai paveda
ma darljas sutaikinti Paragva 
jų su Bolivija dėl Gran Čako 
konflikto.

ATNAUJINA SANTYKIUS

MFATCO CITY, geg. 23.-* 
Meksika su Peru respublika 
atnaujino diplomatinius santy 
kius, kurie 1932 m. buvo nu
smukti.

Keturi šio krašto viešųjų 
į dešinę pusę: C. Amold 
ro, 111.; ir It Dunham, Sioux Fall, S. D

šųjų vidurinių mokyklų oratoriai 
iš Grand Rapids, M|nn.; II. Stark,

a 11 O TV
(kalbėtojai) čempi jonai. Iš kairės 
Granite City, III.; G. Davis, Cice-

KARALIUS SVEIKINA 
AMBASADORIŲ LIETUVOJE

—t------
SĖKMINGAI VEIKIA 
ŪKININKŲ BANKAS 

—------
SALAKAS^ — Pereitų me

HAVVAII SALŲ 
KLAUSIMAS

MOTERŲ BALSAI ISPANIJOJ NUSUKO 
SOCIALISTAMS RAGUS į

MADRIDAS (per paštų).— riausybei. Šie pastarieji yra 
Įvykusiuose Ispanijoj savi- žinomi dešinieji radikalai. Jie
valdybių rinkimuose, kuriuose 
dalyvavo ir moterys, užduota 

j smūgis kairiesiems radika
lams socialistams, kurie yra 
prie valstybės vairo. Taigi, 
linkimai pasirodė stačiai prieš 
valdiški. Laimėjusieji rinki
mus reikalav-o, kad premjeras 
Azana, socialistų bernas, atsi 
statydintų. Bet jis pasiprieši
no.

Visose savivaldybėse išrink 
ta 16|031 nariai (tarybinin- 
kai). Tame skaičiuje 6,481 ka 
talikų ir 4,108 priešingų vy-

bendrai dirba su kairiaisiais 
socialistais prieš Bažnyčių^ 
bet kovoja ir prieš socializmų.

Tokiu būdu vyriausybei iš 
visų išrinktųjų teko vos 4,356 
narių.

Šie rinkimai neturi nieko be 
tarpiško su krašto vyriausybe. 
Tačiau jie aiškiai rodo, kad 
gyventojų dauguma yra prie
šingi radikalų socialistų vy
riausybei. Nežiūrint to, socia
listai nusprendė kol kas nie
kam nepaduoti valstybės vai
ro. Numatomi sukilimai.

LONDONAS, geg. 24. —
Naujų J. Valstybių ambasado
rių Biughamų vakar priėmė
karalius. Ambasadorius idavė .
. nesį įvvko Salako Smulkaus
karaliui savo įgaliojimo raš- j ••I Kredito Draugijos visumos na 

rių susirinkimas. Išklausius 
Valdybos, Tarybos ir Revizi
jos Komisijos pranešimų pa
aiškėjo, kad draugija baigė 
1932 m. su 800 lt. gryno pelno, 
nežiūrint to, kad už indėlius 
moka 10 proc. met. ir už pas
kolas imama taip pat 10 proc.

1932 m. draugija padarė 
700,000 litų apyvartų. Pasko
lų išduota 220/KY) lt. indėlių 
turi 150,000 lit.

Narių 600. Visumos narių 
susirinkimas nutarė padengti 
nuostolius. Centr. Ūkin. Ban
ko 9,300 lit. iš atsargos kapi
talo, anksčiau buvo padengta 
7,500 lit. taipgi iš atsargos ka 
pitalo.

tus.

VOKIETIJOS OIKLAVIMOSI 
KLAUSIMAS

BERLYNAS, geg. 24. —
Sutarus padaryti keturių vals 
tybių paktų, Vokietijos vyriau 
svbė lygaus apsiginklavimo 
klausimų turi atidėti dešim
čiai metų.

SUIMTI 6 REVOLIUCININ- 
KAI

LISBONA, geg. 23. — Por
tugalų palicija areštavo 6 įta
riamuosius revoliucininkų va-1 
dus, kurie Buvo sųmoksle 
prieš vyriausybę. Jų buveinėj 
rasta 50 bombų. PANEMUNĖLIO kun. Ka

KOMUNISTŲ RIAUŠES

SAN JOE, Costa Rica, geg. 
23. — Komunistų demonstra- 

penkių įcijų policija norėjo nutraukti. 
Įvyko riaušės. 1 policininkas 
žuvo ir keletas komunistų su
žeista.

ROMA, geg. 23. — Vyriau
sios fašistų tarybos susirinki
me premjeras Mussolini pa
reiškė, kad sudarius keturių 
valstybių paktų karo baimė 
nyksta. •

50,000 SLAPTŲ SMUKLIŲ 
GRIUVO

SAN FRANCISCO, Cal., 
geg. 23. — Krašto prohibici- 
jos direktorius maj. Dalry- 
mple čia pareiškė, kad grąžin
tas alus išgriovė daugiau kaip 
50,000 slaptų smuklių didžiuo
siuose miestuose.

VOKIEČIŲ LAIVYNO 
DIENA

BERLYNAS, geg. 23. —
Vakar Vokietijoj minėta laivy 
no diena. Kancleris Hitleris 
ir kiti aukštieji valdininkai 
peržiūrėjo karo laivynų Kiele.

UŽ 10 MYLIŲ NUO 
PEIPINGO

ŠANCHAJUS, geg. 23. - 
Japonų kariuomenė tik už 10 
mylių nuo Peipingo miesto. 
Ui dienos, ar kitos japonai u- 
žims miestų.

AVASHINGTON, geg. 23.— 
Prez. Rooseveltas kreipės 
kongresan, kad jis suspenduo
tų įstatymų, kuriuo reikalau
jama, kad Hawaii saloms gu
bernatorius būtų skiriamas tik 
aktualus tų sali) rezidentas. 
Prezidentas nori laisvojo vei
kimo.

i CHICAGOJE

APELIUOJA Į ROOSEVEL- 
TĄ

KOVA PRIEŠ RAKIETE
RIUS

ŠV. KAZIMIERO AKADEMI 
JOS RĖMĖJŲ DR-JOS SEI

MAS PAVYKO

Praėjusiame sekmadienyje, 
Švč. Panelės Gimimo par. s a- 
lėje įvyko gausingas Šv, K tzi 
miero Akademijos Rėme ji 1

Sustreikavo vežėjų unijos 
darbininkai, kurie dirba mies
tui — išvežioja atmatas ir -pe -metinis seiMMįS* J<uris vi-
lenus. Miesto majoras paskel
bė, kad tie vežėjai yra rakie- 
terių valdomi ir turi būt jie 
išvaduoti iš padaužų žinios. 
Majoras įsakė streikininkams 
grįžti darban. Kįtaip gi į jų 
vietų bus pašaukti kiti darbi
ninkai, kuriems bus duota po
licijos apsauga. O streikinin-

VVASHINGTON, geg. 22.—
Amerikos žydų kongresas 
kreipės Į prez. Rooseveltų
persekiojimų Vokietijoj žydų kai>' sak<; nlaj„raSi bus patrau 

kti tieson prieš civilinės tarnyreikale.

MORGANAS IŠKLAUSI- 
NĖJAMAS

bos komisijų ir iš 
bus pašalinti.

tarnybos

sais atžvilgiais gerai pavyko. 
Virš trijų šimtų delegatų ats
tovavo 80 draugijų. Nemaža 
buvo ir šiaip svečių. Seimui 
pradžioj vadovavo dr-jos pir
mininkė p-nia A. Nausėdienė. 
Aukų Akademijai sudėta $85! > 
Ryte gražioje vienuolyno kp 
plyčioje buvo pamaldos, ku
rias laikė gerb. kun. M. I rho- 
navičius, vakare Akadtemiį >s 
auditorijoj gražus bankietas

SUĖMĖ GRASINTOJE

VVASHINGTON ,geg. 24.- 
Senato komitetas ėmė tyrinėti1 
žinomo finansininko J. P. Mor i 
gano vedamus reikalus. Pir-

LAUKIA VYRIAUSYBES 
PAGALBOS

Chicagos sanitarinis distrik 
tas reikalingas didelio fondo

Kad suimti plėšikų ir auto
mobilių vagį — grasintojų E. 
Kulick, 19 m. amž., ketur |>o- 
licmonai persirėdė senais d ra

teles sukaktuvių minėjimo ko-įmiausia pats Morganas išklau programos vykdymui bužiais ir baseball.
mitetas pavedė V. Bičiūnui pa sinėjamas. ‘sąryšy su uždraudimu iš eže-, Tenai, į sutartų su vienu

ro Michigan per daugrašyti monografijų, kuri apim 
tų ne tik velianies darbus, bet 
ir XIX amžiaus pabaigos Lie
tuvos kultūrinę būklę. Mono
grafija turės apie dešimtį 
spaudos lankų.

Į kun. Katelės minties su
kaktuvių iškilmingų minėjimų 
geg. 21 d. Panemunėliu kvie
čiamas valstybės teatro Šau
lių skyrius.

Lietuvoj inžinierių dabar y- 
ra 215 ir technikų 124. 1932 
m. buvo įregistruoti 24 inžinie 
riai ir 79 technikai. Tuo būdu 
dabar visai galima išsiversti 
be užsienio tos rūšies specia
listų.

Šiemet per sausio ir vasario 
mėnesius Lietuvoje iš viso bu
vo 8,105 jungtuvės. Pernai per 
tų patį laikų buvo 6,207 jungt. 
ir 1931 m. 6,789 jungtuvės.

13 ŽUVO NUO TORNADO

GARDEN CITY, Kas., geg. 
24. — Tornado (viesulas) iš
tiko vidurinę vakarų kviečių 
juostos dalį. Visam ruože pa
liktos baisybės. 13 asmenų žu 
vo ir daug sužeistų.

APIPLĖŠTAS BANKAS

Lowell, Ind., miestely, pie
tų link nuo Gary, keturi plė
šikai vakar apiplėšė bankų ir 
paspruko Chicagos link.

PALANGA. — Šiemet Pa
langoje statoma keletas dide
lių vilų, moderniškos maudyk
lės ir pavilionai.

Prie statybos gauna darbo 
daug ir nepalangiškių darbi
ninkų, kurio dirba pigiau už 
vietinius.

imti
vandens perkasui. Distriktas 
lauks pagalbos iš Finance Re- 
construction bendrovės. Nes ir 
valstybė neturi pinigų.

VIZITORIŲ NAUDAI

Iš Chicagos policijos paren 
kami mokantieji kelias kal
bas poliemonai, kurie bus 
skirti, kad gelbėti atvykstan
tiems į Chicagos parodų vizi- 
toriams. Jie teiks reikalingų 
nurodymų. Atvyks daug žmo
nių, kurie nemokės angliškai.

VOLPE BUS DEPOR
TUOTAS

Vyriausia krašto teismas 
nusprendė, kad Chicagos pa
dauža A. Volpe, priklausantis 
Caponės gaujai, iš J. Valsty
bių turi būt deportuojamas į 
Italiją.

žmogum vietų, nuėjo taa plėši 
kas. Jis tuojau suimtas. Pan i 
tęs, kad pakliuvęs į spąstus, 
jis išsitraukė revolverį. Bet 
negavo progos jį panaudoti.

NAUJAS PARDAVIMO 
MOKESČIŲ BILIUS

Iš Springfieldo praneša, 
kad valstybės administracija 
įdavė naują senatui 3 nuošim
čių pardavimo mokesčių bilių.

Iš Chicagos advokatų są
jungos išėjo apygardos teisė
jas Klarkowski.

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYI.IN- 

KJ5S. — Šiandien rytą n įma
tomas lietus; popiet ir vaka 
re vėsiau. Vakar aukšč 
temperatūra buvo 86 1.

F , i* O
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DIENOS KLAUSIMAI
KAIP GELBSTI NAKUS

dol., tai paskolos bus galima gauti iki 4,000 
dol.

Jei namų savininkas bus be darbo ir pa
skolos negalės mokėti, tada per trejus metus 
mokėjimas galės būt suspenduotas.
~~ Yra dar ir kitokių minėtam įstatyme pa

lengvinančių namų savininkams provizijų.

MŪSŲ LAKŪNAI TEBESIRENGLA

Kaip gelbėti namus nuo aprašymo (fore- 
' plotume), iš Wasbingtono paduodama naudin- 
B^UTnurodymų. Tai kiekvienam įdomu žinoti, 

kas tik turi vargo su morgičių atmokėjimais, 
arba morgičių atnaujinimais.

Krašto vyriausybė ne vien rūpinasi ūki
ninkų, bet ir miesto darbininkų likimu. Ūki
ninkų reikalu kongresas jau pripažino įsta
tymų ir prezidentas pasirašė. Miesto darbi
ninkų reikale tomis dienomis įstatymas bus 
pripažintas. Jis reikalingas tik senato nubal- 
sąvimo ir prezidento sankcijos.

Kalbamuoju įstatymu "bus sudaryta taip 
vadinama “Home Owners Loan” (Namams 
paskolos) bendrovė. Ši bendrovė perfinansuos 
namus visų tų darbininkų, kurie negali ap- 
Bįdirbti su morgičiais ir kurių namams grę
žia aprašymas.

Perfinansavimo procedūra bus tokia:
Jei už namus morgičius baigiasi, o nėra 

iš ko atmokėti, arba nėra priemonių atnau
jinti, tai namų savininkas arba morgičio sa
vininkas turi kreiptis į vietos privačių sko
linimo bendrovę (spulkų) ir jos prašyti, kad 
ji tuo reikalu susisiektų su. “Home Owners 
Loan” bendrove. Jei ta ar kita privati ben
drovė nenorėtų, ar negalėtų to padaryti, tada 
reikalinga stačiai (betarpiškai) kreiptis į tos 
vyriausybės bendrovės artimiausiųjų šakų. 
Tada ši sutiks namus perfinansuoti.

Vyriausybės bendrovė morgičio savinin
kui pasiūlys už morgičių priimti vyriausybės 

>>vhonus, kurie neš 4 nuošimčius palūkanų ir 
bus apsaugoti nuo mokesčių. Jei nesutiks im
ti bonų, tada minėta bendrovė ras kitokių
priemonių apdrausti namus nuo aprašymo.

At morgičius bus atmokėtas bonais, ar 
pinigais, namų savininkui nesvarbu. Tik sva
rbu tas, kad tada vyriausybės bendrovė skirs 
keliolikų metų tos paskolos atmokėjimui su 
5 nuošimčiu. O privačios bendrovės ima 6 ar
ba ir -daugiau nuošimčių. i

Paskolos iš vyriausybės bendrovės bus 
duodama iki 80 nuošimčių namų vertės. Tas 
reiškia, kad jei namai yra verti, pav., 5,000

Mūsų drųsuoliai lakūnai kap. S. Darius 
ir S. Girėnas, dėl nepastovaus oro skirtu lai
ku negalėjo išskrist iš New Yorko per At- 
lantikų. Spėjama, kad šių pavojingų kelionę 
jiedu galės pradėti apie birželio mėn. 1 d.

Čia norime pastebėti, kad lakūnų tikslas 
savo kelione plačiai išgarsinti Lietuvos var
dų pilnai atsiekiamas. Didieji Amerikos dien
raščiai plačiai rašo, lakūnai ir jų lėktuvas 
rodomas filmuose. Taigi, kelionė dar nepradė
ta, bet Amerikos plačioje visuomenėje jau 
sukeltas didelis susidomėjimas lietuviais la
kūnais, pasiryžusiais ne tik j Kaunu nuskristi, 
bet ir atgal į New Yorkų parskristi. Tuo jie 
siekia ne tik okeanų perskristi, bet ir rekor
dų padaryti. Į vienų pusę yra jau keletas 
lakūnų perskridę, bet į abi pusi nė vienas 
neišdrįso. Mūsų lakūnai pirmieji pasiryžo 

tokį žygį padaryti. Dėl to visos mūsų tautos 
yra linkėjimas geriausio pasisekimo, laimin
gos kelionės, kad ir mūsų tautiečių vardas 
būtų įrašytas aviacijos istorijon šalę Lind- 
bergb’o ir kitų garsių lakūnų.

LIETUVIS RISTIKŲ 6EMPIJ0NAS

Patriotizmas savo 
nusakymu yra suprantamas 
kaip tėvynės meilė. Visokios 
rūšies meilėje suprantame 
tam tikro prisirišimo, visokios 
rūšies gero mylimam asmeniui 
pageidavimo bei linkėjimo, 
tam tikros aukščiausios verty
bės mylimame objekte į maty
mo. Taigi ir patrijotizme daly 
vau ja tam tikras prie savo 
šalies prisirišimas, joje tam 
tikros aukštos vertybės įmaty 
mas ir savo tėvynei aukščiau
sių gėrių pageidavimas.

PATRIOTIZMAS
į gėris ir yra tos individualybės 

žodiniu išplėtimas, nes ji, ta individua
‘ir*

...

Vaižgantas

VIENĄ DIENĄ NEMAJONDOSE
(Tęsinys)

Kaip atkakliai tu vartaliojai 
tebedrėgnų žemelę maitintojėlę, kaip nuo
vargio nejautei, linksmas grįždamas na
mo pavakario laiku? Saulė ūmai nudegi
no tau veidų ir rankas. Tamsios jos, o 
kaip šviesu tavo dūšioje! Nuo drėgmės 
kojos suskilo — “gervės sukapojo”. Pe
ršti, stingsta; o dėlto pačios kilojasi ne 
tik eiti, bet dar liuoksėti.

Ak, mielas Čyrulėli! Juk aš tavęs šie
met dar nesu girdėjęs! O kurie Lietuvoje 
likę, tie jau girdėjo... Laimingi!

Užsivarei jautelius ant kalnelio. Kan
triai traukia nabagai savo jungų galvas 
atmetę. Sunku. D pamatė nuo kalno to
lybę, pilnų mirgančios šviesos ir, iš il
gojo trimito, paleido maurojimo balsų!

Ū-a-a! ū-a-a! skamba per visų slėnį, 
per du tris varstus.

Reikia pasakyti, kad lietuviai visose spo
rto šakose yra pasižymėję ir net pačių viršū
nių užkopę. Čia, Amerikoje turime kumštinin
kų “ karalių ”-čempi jonų Jack Šarkį; turėjome 
golfininkų eempijonų Burke-Barkauskų; plau
kikių čempijonų — Osipavičiūtę. Turime žy
mių basebolininkų, footbolininkų ir kituose 
sportuose pasižymėjusių.

Amerikos sportininkų (ristikų) tarpe pla
čiai buvo pagarsėjęs ristikas Karolįs Požėla. 
Jis pagarsėjo savo nepaprastu apsukrumu. 
Dabar Europos laikraščiai apie jį plačiai ra
šo kaipo apie Europos ristikų sunkiojo svo
rio ristikų čempijonų.

Keletu mėnesių pasisukinėjęs Europoje, 
Karolis Požėla nugalėjo visų eilę tarptautiniai 
žinomų ristikų, neišskiriant vokiečių ir Eu
ropos čempijono Froeliner. Spauda pažymi, 
kad nieks negalėjo manyti, jog Požėla, bū
damas daug mažesnis už savo oponentų, ga
lės nugalėti milžinų Froeliner’į. Anglijos lai
kraščiai dėl to pažymi, kad Požėla neturi 
sau lygaus Europoje, kuris galėtų publikų 
taip stebinti. Tai esųs ristikas su žaibo grei
tumu ir nepaprasto to sporto šakos žinojimu.

Taigi su pasigerėjimu tenka konstatuoti 
faktą!, kad ir mūsų sportininkai labai gražiai 
kelia savo tautos vardų. Linkėtina jiems ge
riausio pasisekimo.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

Tauta yra tam tikras žmo
nijos vienatas, kaip atskiras 
žmogus visuomenei. Atskiras 
žmogus nepasitenkina tuo, 
kad jis «turi ko pavalgyti ir 
niekieno neskriaudžiamas pra 
gyvena. Jis visada nori ir šie 
kia šį tų reikšti, šiuo tuo svar 
bus būti, kad jo vardas net 
ir po jo mirties būtų visiems 
žinomas.

Taip pat ir kiekvienos tau
tos tikslas yra šį tų reikšti 
žmonijai. O tauta gali turėti 
žmonijai reikšmės ne savo gy
ventojų gausumu, ne savo 
stiprios valstybės didumu ir 
ne tvirtovių skaičiumi. Tas vi
skas gali būti jai tik priemonės 
kitiems tikslams siekti. Argi 
galima su mažutės Graikijos 
ar tokio Egypto reikšme žmo
nijai lyginti šimtamilijoninių 
tautų reikšmę?

Žmonijai tauta gali kų nors 
reikšti kaipo nuo kiti} skirtin
gas vienetas, kuris gali tuo 
skirtingumu, kaipo tanui tikru 
dvasios lobiu ir tam tikru pa
žangos principu, žmonijų pa
pildyti. Tokių skirtingumų tu 
ri kiekviena tauta, nes kiekvie 
na jų turi tai, kas tik jai sa- 
va, o kitoms svetima. Tai y- 
ra tos ar kitos tautos indivi
dualumai. Tu obūdu tautos 
individualumai yra jos nuo 
kitos 'tautos skirtingumo pažy 
aniai. Ir jie yra tie faktoriai, 
kuriais pasireiškia žmonijos 
pažanga, o tautos vertė žmoni 
jos arenoje. Jais kiekviena tau 
ta atskiria nuo kitų, jų sukū
rimu ir ištobulinimu tautos pa 
laiko ir pateisina savo egzis
tencijų. Dėl to kiti ir pačių 
tautybę suveda į tam tikros 
didžios individualybės išplėti
mų.

Taigi tautai aukščiausias

lybė, daro jų reikšmingų ir iš 
kelia kitų tautų tarpe. Dėl to 
ir patriotizmas atsiremia j 
tos tautinės individualybės iš- 
išplėtojimų; jis vertina tų indi 
vidualybę kaip savų ir linki 
jai teisingos krypties, siekia 
jai teigiamų savybių.

Bet patriotizmas negali ap
siriboti savo individualybių 
garbinimu tik dėl to, kad jos 
yra savos. Visada jų tinkamas 
įvertinimas ir perkainuoja
mas, jų tam tikras prižiūrėji
mas, kad jų reiškimasis gyve
nime duotų teigiamų vaisių. 
Juk visokie neigiam urnai nega 
Ii būti teigiamai įvertinti tik 
dėl to, kad jie yra savi.

Taip pat patriotizmas nesi
priešina ko gero iš kitų skolin 
tis ir sau taikyti, žinoma, nuo 
tokio svetimo gerumo pasisa
vinimo neturi nukentėti savos 
vertybės. Juk labai greitai at
siliks ta tauta, kuri nepritai
kins sau ir nesunaudos to, kų 
duoda vis nauji nors ir kitų 
kultūros laimėjimai. Jei japo
nai nebūtų pasisavinį to, ko y- 
re pasiekusi Europa, tik dėl to 
kad tai buvo nejaponiška, tai 
jie būtų likę mažai kultūrin
ga Azijos tauta.

Patriotizmas turi tikslo ir 
tų kūrybinę individualybę pri 
taikinti laiko sąlygoms, turi 
jai padėti orientuotis laiko 
dvasioje. Tauta vietoje nesto
vi, vis žengia priekin, visuome 
nė pasiekia vis naujų ir tobu
lesnių visuomeninio gyveni
mo formų. O užsidarymas l>e 
kritikos senose formose suda- 

stagnacijų. Todėl patro-ro
tiznias turi tikslo derinti tai, 
kas jau pasiekta, vis prie nau
jų reikalavimų, tautos kūry
bos šaltinius saugoti nuo išsi
sėmimo ir pačių kūrybą nuo 
pasenimo. Turi jis suprasti ko 
tautai yra reikalinga, kada 
kas jai yra išganymas ir kas 
mirtis.

n
Tauta yra tam tikras viene

tas. Jis skiriasi nuo kitų to
kių pat vienetų kalba, papro
čiais. Bet, kaip jau išaiškino
me, kiekvienos tautos kalba 
ir papročiai turi tam tikrų 
charakterį, tam tikrų individu 
alumnų. Jie yra reikšmingi ir 
skirtingi. Bet tauta kartais dėl
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Tlolland’e, Mieli., kurį yra apgyvenę veik vieni vokiečiai, 
sykį į metus surengia gėlių šventę, kuomet tulpės būna pa
čiam žydėjime (liolland miestelis pasižymi tulpėmis). Per tų 
šventę visi veik miestelio gyventojai pasipuošia vokiečių tau 
tiniais rūbais. Miestely nuotaika tikrai būna vokiška.

įvairių sąlygų nesudaro vals- nutolsta nuo bendrųjų tautos 
tybės. Taip į valstybės viene- interesų, kuri gali lengvai iš- 
tų kartais įeina bent keli į- sižadėti to, kas tautai šventas
vairūs tautos vienetai. Tada 
laisvas tautos individualumų 
auklėjimas nevisada yra ga
rantuotas ir pareina nuo tų 
tautų, vienoje valstybėje e- 
sančių, santykių. Labai daž
nai didesnioji tauta mažes
niųjų nori pavesti savo dalimi, 
t. y. anų, kaip atskirų tautos

dalykas, tada ta srovė tarsi 
atkrinta nuo bendro tautos vie 
neto. Tiesa, ir tos srovės žmo 
nes savo kilme gali būti tos 
tautos žmonės, bet jie jau 
bus tautai nebenaudingi. To
dėl patriotizmo tikslas — jun
gti visas tautoje esančias sro 
ves į vienetų, kad jos, kur rei-

vienatų, išnaikinti. Nors, iš ša i kalauja tautos inetresai, prisi 
lies žiūrint, tai yra tik pirmo- laikytų, ko kidžiausios vieny- 
sios skaudus nesusipratimas, bės.
bet gyvenimo praktika paro- Gyvenime pasitaiko, kad 
do, kaip nuo šio pavadinto ne- valstybės valdžia patenka į 
susipratimo daug kam tenka 1 netinkamas rankas, ir pati vai 
skaudžiai nukentėti. O mes,1 stybė patenka į kritingų būk- 
lic tuviai, tuo atžvilgiu beveik jlę. Kartais valstybėje užvieš- 
iš visų kaimynų esame nukeli- patauja neteisybė ir neteisė-
tėję. Todėl, patriotizmas rei
kalauja apsaugoti tautų nuo 
svetimųjų prievertos. Tam 
jis ir siekia to, kad tautos vie
netų atitiktų valstybės viene
tas. Arba, kitais žodžiais pa
sakius, jis visada siekia tau
tai turėti savo nepriklausomy
bę.

Ir vienoje tautoje visada pa 
sireiškia įvairių visuomenės 
srovių. Paprastai jos siekia 
vieno dalyko — tautos gero
vės. Bet jos tarp savęs yra 
skirtingos, skiriasi savo pro
gramomis ir pažiūromis, ski
riasi tais metodais, kuriais to 
tikslo siekia, kame tų tautos 
gerovę mato. Bet jei kuri sro 
vė savo interesais per daug

(Tęsinys ant 3-čio pusi.)

DANGIŠKASIS DVARAS
Kų tik iš spaudos išėjo nau

ja knygutė vardu Dangiška
sis Dvaras arba Av. Liuitgur- 
dos Malda, parašė Karmelitas 
J. B. R.

Viršminėta knygutė patar
tina visiems įsigyti, tenai ra
site daug naudingų pamoki
nimų, puslapių 413, kaina tik 
10c., užmokestį galite siųsti 
markėmis (stamps).

“DRAUGAS” PDB, CO.
2334 SO. OAKLEY AVĖ.,

CHICAGO, ILL.

O už kalnelio lomoje, kimsyne sukai
to klastingosios pempės. “Gy-vi, gy-vi” 
šaukia iš viso vieko, lyg jų kaimynai ar 
tojėliai būtų per žiemų apkurtę.

Gy-vi buvome; gy-vi ir liksime, kad 
ir dar metus nedorasis karas ugnimi spiau- 
dytų. i

Vyručiai! Juk Kaigorodovo paukšte
liai perplaukė mūsų Lietuvų, kad ir ji 
grioviais apkasta ir dygliais apipinta!

Klausykite! Juk jų pūkeliai mirko 
Lietuvos ore... Patraukite oro nosimi. 
Niaugi nejaučiate, kad to tėvynės oro ir 
mums į šiaurę užnešė?

Aš ir tų paukščių dar neesu šiemet 
matęs, kaip nei vieversio negiidėjęs; o 
tačiau, akis užmerkęs, aiškiausiai įsivaiz
dinau visų’ Lietuvų su jos vargais, gražy
bėmis ir simboliais.

Antai, parskrido laukiamieji mūsų į- 
namiai gužučiai. Parskrido į “savo” liz
dų. jau nebežinia, per kiek metų turimų 
savo vaikams perėti, savo patelei laikyti. 
Džiaugias, klegena. Bet, štai, antra pora 
pamilo tų pat aukštų medį ir tvirtai įtai

sytas jo viršūnėje ekėčias. Pamėgo ir ėmė 
namiškius kulti.

Dieve brangus! NJjeli paukšteliai! Ar
gi jums ankšta visoje Lietuvoje, kad du 
pasigviešėta tos pat vietos?? Kad jūs bro
liai prie brolių kibote! Per ištisų mėtų 
vargus, per visų kelionę už marių tiek 
nepralaimėjote plunksnų, kiek jų dabar 
kovoje krinta! Antai ir dar dveitas. Kat
riems į talkų? Ne! Jie plūkia ir vienus ir 
antrus, gerai apsiskaitę, kad kame du pe
šas, trečias laimi.

Visų pajėgos lygios. Bet pirmasis 
dveitas — namie. O tai padvigubina jų 
viekų, drųsų ir atkaklumų. Sunkiai, bet 
vis dėlto atmuša nekviestuosius kaimy
nus ir tarškina iš aukštybių savo trimfų 
visam sodžiui.

— Nepasiduokime, kaimynai, nei vie
niems, nei kitiems. Mes čia šeimininkai, 
mūsų čia teisės!

Kuo gi skirias nuo kariaujančių ga
ndrų tie žmonės velniai, pragaro išperos, 
kurie ugnimi šarvuoji tikrus krašto šei
mininkus iš namų var-o? Ar taip ir rei

kia, kad būtų visoje gamtoje? Jei taip 
reikia, tai darykime, kų Apvaizda liepia: 
be kovos nėra laisvės ii- teisių, kad ir 
namie sėdint...

Pavasario paukščiai mane į Lietuvų 
nusiviliojo. Kaip maža, sakysite, tau te- 
reikiama. Taip, nedaug. Seniau reikėjo 
daugiau. Pasiilgimas papigino. Ar man 
vienam? Ne.

— Didžiausia mano nelaimė, kad dėl 
tų nevidonų vokiečių aš negaliu ištrūkti 
iš sostinės įr pabūti Lietuvoje...

Tarė man sykį vienas mūsų talentin
gasis dailininkas lipdytojas.

— Ir ko gi ten geresnio bepritirtu- 
mei, per tiek metų matydamas ir mėgin
damas visų kultūros stebuklų?

Klausiau tyčia, nors pačiam senai 
širdį spaudė nerimas ir veržimasis atgal 
į tėvynę.

Dailininko veidas pasidarė labai ge
ras, labai meilus. Išsišiepė plačiai, įsižiū
rėjo tolyn, lyg būtų visų gamtų matęs ir 
jai meilinęsis.

Ten dabar žvirbliai žabuose čirškia...

Ten dabar skiedrelė su vandeniu p 
kia...

O, mielas Dieve! Padėk kuo greič 
šiai sugrįžti atgal į tėvučių žemę! Ir 
noriu pamatyti, kaip pavasarį — skie< 
lė su sruvenančiu vandenėliu plaukia..,

Teisėjas: Kaltinamasis prisipažįsta 
pavogęs penkius- tūkstančius litų. Be to, 
buvo dar pavogti žiedai ir laikrodis?

Kaltinamasis: Ponas teisėjau, aš vi
suomet laikausi principo, kad pinigai žmo 
gų laimingu nedaro.

Ligonis klausia laukiamajame kamba
ry gydytojo tarno:

— Kiek daktaras ima už vizitus?
— Pirmų kartų 10 litų.
— O antrų kartų?
— Nežinau, nes antrų kartų niekas 

neateina.

Moteries meilės reikia labiau bijot 
negu vyro neapykantos. Tai — nuode 
juo pavojingesni, nes malonūs. Sokrati
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ŠVENTIEJI METAI
Senuoju įstatymu, Šventieji 

Metai buvo linksmybės laikas 
išrinktiesiems žmonėms. Šve
ntieji Metai reiškė laisvę ver
gams, dovanojimas skolų sko
lininkams ir sugrįžimas pavar
gusiųjų keliauninkų į savus 
namus.

Pirmieji svarbiausieji jubi-

Pagrindinis žodis visur ir 
visiems šiais metais — tai 
“Ramybė.” Ramybė mūsų sie
loj, ramybė tarp žmonių, ra
mybė tarp tautų. Visi laukia 
ramybės, bet daugelis veltui 
jos ieško, nes jo neieško per 
Ramybės Karalių. Šių metų 
jubiliejus atėjo didelio pasau
linio krizio metu. Dėl to Kri-*
staus Vikaras paleido balsą 
malonaus suraminimo ir apaš
tališko įspėjimo. Nei vienas

mSCONStN’O LIETUVIU ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

RAGINE, WIS.

Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof. Kampininkas.-

PRAŠAU NESIJUOKTI

Pažįstami nesenai vedę pp. 
Skinaičiai pasikvietė mane pie 
tums. Nuvykęs gavau suprai- 
zą. Nevedęs Skinaitis buvo 
toks buinas vaikinas, dabar

lie jaus metai visai Bažnyčiai, 
iš kurios mes turime aiškių katalikas neturi pasiduoti pe 

simizmui ir juodam nusimini-

MISIJOS

rytojaus mirė. Vietos laikraš
čiai įvykį plačiai aprašė, nes 
tai pasarga tėvams, kad savo 
vaikams primintų, jog gelžke- 
lis ne vieta žaidimui.

užrašų, buvo paskelbti 1300 
metais Popiežiaus Bonifaco 
VIII. Kadangi “penkiasde
šimts” viduriniais amžiais bu 
vo kaip “slaptas numeras”, 
todėl mūsų protėviai pradėjo 
švęsti penkiasdešimtus metus, 
kaipo jubiliejaus laiką. Laiko
tarpis tarp “Auksinių Metų” 
buvo sumažintas iki dvide
šimts penkių. 1800,1850 ir 
1875, politiškais neramumais 
nebu v 1 ž i a m a linksmintis

», noilti! 
iv|Kl 

įbuieius,
per .HHiĮ 

Jubiliejus, iškilmingos su
kaktuvės mūsų Švenčiausiojo 
Atpirkėjo, Jo mirties ir atsi
kėlimo paminėjimas truks nuo 
balandžio 2 d., šių metų, iki 
balandžio 2 d. 1934 m.

mui šiuose laikuose. Katalikui 
niekuomet nereikia pasiduoti 
pesimizmui. Mesi turime Tikė
jimą, Viltį ir Meilę.

Išrišimas sunkiu politiškų ir 
socialinių klausimų mūsų lai
kais nėra per virš mūsų jėgų, 
jei mes tik atsisuksim su nuo
lankumu ir maldingumu į Ga
lingą Kryžių. Reikalas maldos 
niekad nebuvo taip svarbus, 
kaip šiais laikais. Tegul tat 
Šventieji Metai būna mums 
visiems atgailos ir nuolankios 
maldos laikas dėl brangios do
vanos ‘ ‘ Ramybės. ’ ’
Vertė Stanislova čepinskaitė,

Aušros Vartų parap.
mokyklos 6 sk. mokinė

Mūsų gerb. klebonas, kun.
A. Balinskas paskelbė šv. Mi
sijas lietuvių parap. bažnyčioj, 
kurias ves Tėvas Alfonsas, 
pranciškonas, nuo gegužės 27
d., per savaitę laiko. Pamoks- (dėl tėvų neatsargumo.

viškiems lietuviams, kitoks Un 
kulio Šamo žemėj gimusiems, 
ypač dabartiniems “grožio ek
spertams.” Taigi, triubelio su 

X Prieš astuonias dienas 4 karalienėmis gali būti stroš-
metų vaikutis meksikonukas į- niai daug.
krito į upę ir policija jokiu | Mano razumu, jei jau mes, 
būdu negali surasti. Tai vis Čikagos lietuviai, negalime gy-

Pasauliniame ekspozišine Či auksą užsieny sau kraunasi, 
kagoj lietuviai sako pamatys Mūsiškiai balšavikai ir gi tur 
savo karalienę. Tik nežinia, ar būt, gauna pauostyti to kru- 
toji karalienė visiems patiks. (vinojo aukso dulkių; dykai ne- 
Mat, skonis ne visų vienodas, gi jie pieštų gražiausiomis spa i'l,nienkę8, sublogęs. Besikal 
Vienoks šeipas patinka kraja-Įlvomis tąjį negirdėtą žemėje ^ant munis dienos klausimais, 

praletarų pragarą.

lai bus sakomi rytais ir vaka
rais. Visi lietuviai kviečiami 
Misijų paklausyti, Dievo ma
lonėmis pasinaudoti ir atlikti 
velykinę išpažintį.

J. Tretininkė

PATRIOTIZMAS
(Tęsinys iš 2 pusi.)

tumas, ir valstybė netenka ir 
to pagrindo, ant kurio ji yra 
sukurta, nes piliečiai valsty
bės įstaigas tokiu atveju ima 
traktuoti ne kaip jų reikalams 
patenkinti, bet tik jiems išnau 
doti teegzistuojančias. Tokiu 
atsitikimu valstybė, tarsi sa
vo egzistencijos nepateisinda
ma, dažniausia žlunga, o ją 
sudaranti tauta atitenka ki
tiems išnaudoti.

Todėl tie žmonės, kurie tau
tos reikalus aukščiau už vis

PRAŠOME ČIA PA
SKAITYTI

Tenka girdėti nusiskundimų, 
o kai kurie .net rūgo ja, kad 
vieno, kito dedami paveikslai 
‘ ‘ Drauge ’ ’ išeina negražūs.

X Šv. Kazimiero bažnyčioj 
gegužės 27 d. 7:30 vakare pra
sidės trumpos misijos. Tai yra 
gausus Dievo malonių teiki
mas. Patartina visiems lietu
viams Racine ir apylinkėj pa
sinaudoti proga, kokia retai 
pasitaiko. Misijas laikys Tė
vas Kazlauskas, pranciškonas.

X Mūsų parapijo® basebolo 
tymas gražiai pasirodo. Jis tu
rėjo tris žaidimus ir visus lai
mėjo. Praeitais metais šis ty
mas buvo čempijonas. Jaunuo
liai, nepasiduokite ir šįmet. 
Turėkit vilties, kad ir šįmet 
nugalėsite visų parapijų ty-

X Prieš kiek laiko mažam 
namely kįlo gaisras. Sudegė 
jauna moteris su 2 kūdikiais. 
Vyras, sakoma, dar nemiego
jęs; sėdėjęs ir skaitęs. Vietoj 
pulti ir gelbėti žmoną ir vai
kus, jis išbėgęs į lauką, o pa
skui negalėjęs į vidų įeiti. Mo

venti be karalienės ir jei bū
tinai turime, kaip sakoma, se
kti kitus narodus, tai geriau
siai daryti taip, kad būtų ir 
vilkas sotus ir ožys cielas, rei- 

. J škia, kad karalienę turėtumėm 
ir kaštų nepasidarytumėm. Ko 
misija turėtų apžiūrėti perny
kščių ir užpernykščių metų

Džiaugkitės ir linksminki
tės! Šveicarietis Dr. L. Natlian, 
garsus alaus ekspertas, sako, 
kad grįžęs mums alus su 3.2 
nuoš. macnumo bus ryl što- 
fas, net macnesnis, negu euro- 
piejiškas. Dr. Nathan dabar 
yra Amerike ir žada mums 
pafiksyti gerą alų.

staiga iš virtuvės išbėga ma
žas kudlius, kuris nustebino 
mane savo riebumu.

— Gaš, — sakau Skinaičiui, 
— ale koks riebus jūsų šuniu
kas.

— Matai, mielasis, — atsakė 
man Skinaitis, — jis paliko 
riebus nuo to laiko kai mano 
žmona pati, be mamos pagal
bos, pradėjo valgius gaminti.

. , , , . . .Čikagos cilmokratų piknikų ka i mažėtų,ten rado tarpdury sudegusį. Ira|ienes J(. Q »
Vieną kūdikį belaikantį prie 
krūtinės, o kitas prie jos

X Kiek man žinoma, Wiscn- 
nsino Dainų Šventės rengime 
daug darbuojasi mūsų Šv. Ce
cilijos choras. Žinoma, dainos

„girti ir basta.

murzini, šlakuoti. Esą, kalta mus. 
tame spaustuvė, kad įdėjus i x Jauna lietuvaitė ristikė 
laikraštį klišę (cut) jos “ne- Sofija Rupšlaukaitė gana ge-
mazgoja” ir t. p. Čia ne spau
stuvės kaltė, bet, taip sakant, 
pati klišė, arba, teisingiau, 
tų, kurie tas klišes duoda cin- 
kografijoms daryti. Daugelis 
mano, kad juo brangesnė kli
šė, tuo ji laikrašty turi gražiau

s tayie sporte. Pa 
iss Bobby White.

ką vertina, turi nuolat budėti išeiti. Kaip tik priešingai. Kli-
Y. ~ _ 1 v • — • <

Jei žmonės tiek laiko paš
vęstų galvosūkiui, kaip blo
guosius eėsus panaikinti, kiek 
pašvenčia jig-saw puzlems iš
dėstyti, depresija per pus su-

uz-1

Linksma navyna bimbiniams 
— Čikagos ir Bruklyno bal- 
šavikams. Nesenai balšavikiš-
ko pragaro Rusijoj pilipoten- 

tai gerb. vargonininkij da- tai-komisarai per Lietuvą į
lykas. Nėra abejonės, kad mū
sų vargonininkai žino savo už
duotis. Kenosha ir Waukegan 
chorai daugeliui žinomi savo 
gražiais koncertais. Dabar cho 
rai mokinas atskirai. Bet prieš 
Dainų Šventę turės bendras 
praktikas. Laiko nedaug: bir
želio 25 d. Pelnas eis parapi
jos naudai. Dovaną $10 aukojo 
klebonas kun. A. Balinskas.

X Iki šiol Racine niekas

Berlyną nugabeno vėl ketu
rias dėžes aukso. Balšavikų 
carai Rusijos proletarus ke
liais priminę šautuvais maigo 
ir paskutinius syvus čiulpia, o

$10.00
Pridėsite

Nusipirksite

Gibson
Refrigeratorį

Jeigu turi

RHEUMAT1ZMĄ
Šitaip daryk

kuris tarnaus ilgiau 10 me
tų, kaip kitas koksai šaldy

tuvas pigaus padarymo.

SHEBOYG AN, WIS.
Dėkingi esame savo myli

mam klebonui kun. J. Šlikui, 
kuris pakvietė Tėvą Alfonsą

Gauk tikru Baver AsDlrin tablet- 
kų ir imk tol kol busi visai liuo- 
sas nuo skausmo.

Tabletkai Bayer’io išdirbimo ne
gali Jums kenkti. Nenusilpnina 
širdies. Patvirtinti du kart geres
ni už salcylates dėl rheumatizmo 
tikau;, io panaikinimo.

Nekesk rheumatizmo ar bi ko
kio neuritinio skausmo per kitą. 
sezoną. Ir nekęsk niekuomet ne
reikalingai neuralgijos, ar kitokios 
nesmagios padėties kurią Bayer 
Aspirin tikrai palengvins ir labai 
skubiai.

rai išsidirbus 
sivadinus Miss 
Per 12 minutų ji paguldė sav 
oponentę, pusėtinai išgarsintą 
ristikę iš Chicago, Ilk, t. y.
Miss Nell Donald, kuri Wis- 
consine visas ristikes parito, l^ai vandens apsemti 
bet lietuvaitės neįveikė. Vie
tiniai laikraščiai ir sporto mė
gėjai nesigaili jai pagyrimo: 
paveikslus talpina, aprašymus 
deda ir pažymi, kad tai lietu- 
\ aite.

ro negati daržų apdirbti, taip pat :Pranciskoną^ iš črand Rapids

nei apylinkės ūkininkai laukų 
sėti, nes nuolatinis lietus žemę 
permerkė. Vietomis ištisi laiij

B. V.

Mich., su šv. Misijomis, ku
rios tęsis savaitę laiko nuo 12 
d. gegužės. Žmonės skaitlingai 
rytais ir vakarais lankė baž
nyčią, kad paklausyti gražų 
pamokslų. Per misijas Tėvas 
Alfonsas įsteigė tretininkų 
kuopą ir paskelbė parcijunku-

šės daromos žiūrint ne bran
gumo, tik to, ant kokios po- 
peros jos bus spausdinamos. 
Brangi vario klišė gražiai išeis 
ant geros, brangios, žvilgan
čias poperos, bet labai negra
žiai, murzinai, šlakuotai ant 
paprastos, laikraštinės pope
ros. Taigi, duodant daryti kli
šes, reikia cinkografijai nuro
dyti, kokio ji turi būti, taip 
vadinamo, scren’s, arba ant 
kokios poperos ji bus spaus
dinama. Paprastam poperui 
klišė turi būti ne daugiau kaip 
65 lines.

Šiuo tat pranešame, Kad nuo 
kad ateitį apsaugotų šiol visi, norintieji įdėti asme

nų, grupių paveikslus į laik
raštį, turi redakcijai atsiųsti 
ne gatavas klišes (cuts), bet 
paveikslus. “Draugas” pats 
padarys klišes ir dar žymiai 
pigiau. Jei kas atsiųs klišę, 
kuri busi padirbta ne laikraš
tinei poperai, redakcija tokios 
klišės nedės į laikraštį.

Be to, daugelis iki šiol darė 
tokias klišes, kad savo didumu 
būna per didelės vienai kolum- 
nai, per mažos dviem kolum- 
nom. Klišės turi būti vienos, 
dviejų, trijų ir t. p. kolumnų; 
nei platesnės, nei siauresnės. 
Tas laikraščiui priduoda gra
žumo.

Taigi, visų prašome įsidė
mėti šį pranešimą. Redakcija

tautos sargyboje ir reikiamai 
reaguoti prieš kiekvieną tokių 
dalyki] būklės pablogėjimą, jie 
turi padaryti tautą vertą gy
venti pasaulyje.

Patriotizmui auklėti dažnai 
iškeliami ir garsinami savo 
tautos dideli darbai, praeities 
garbingi žygiai ir apskritai 
garsi praeitis. Bet tuo iškėli
mu ji negali būti suromanti- 
nama iki iliuzijų. Atvirkščiai, 
patriotizmas stengiasi tik už
mirštą praeitį tinkamai įver
tinti, o praeities patyrimus, 
net ir klaidas stengiasi sunau 
doti ta

KENOSHA, WIS.

nuo

Išt kas gali tautos 
reikalais labiau rūpintis, juos 
tinkamiau įvertinti, jei ne tas, 
kuris ją aukščiausiai įvertina, 
jai aukščiausios laimės nuošir 
džiai linki ir siekia, kuriam 
■tautos gerovė skaisčiu idelu 
spindi? Tik nuoširdūs patrio
tai tautą teisingais keliais ga
li vesti. Iš to minus ir sup
rantama patriotiškumo reikš
mė. .. Vikt. M.

J. V. prezidento Abrahomo 
Lincolno metinė alga buvo 
$25,000.

Iš visų J. A. Valstybių, Ko
lorado valstybė turi daugiau
siai aukščiausių kalnų, būtent 
dvylika. Iš jų vienas kalnas 
yra pavadintas Šv. Kryžiaus.

X Gegužės 19 d. palaidota 
14 m. Šv. Stanislovo mokyk
los mokinys Palckis. Bežaisda
mas ant gelžkelio bėgių, šok
damas nuo vieno vagono ant 
kito nukrito ir traukinys nu
plovė koją paliai kelį. Pada
rius operaciją vaikinas ant

Šiomis dienomis žinomo jau- U’0 atlaidus tretininkams.
nimo veikėjo Vinco Judeikio j Tretininkas
šeima padidėjo gražiu ir svei
ku sūneliu. Sūnus gražiai au
ga, motina stiprėja. V. Judei- 
kis keletą metų buvo L. Vyčių 
kuopos pirm. ir parapijos ko
miteto nariu. Rep.

GARSINKITĖS "DRAUGE”

PASISKAITYKITE!
MĄRIJONŲ FARMOJE Brolis Andriejus turi pa

ruošęs puikiausių lašinių, kumpių, dešrų ir įvairių 
kitų rūšių mėsos. Nesenai buvo įrengta nauja troba 
mėsai rūkyti, todėl dabar viskas kuo puikiausiai ir 
kuo skaniausiai padirbta. Taip pat farmoje visados 
galima įsigyti šviežio pieno, sūrių, kiaušinių ir gerų 
miltų. Atvažiuokite ir įsigykite mėsos ir produktų. 
Nesigailėsite. Dabar iš Chicagos visas kelias į Ma. 
rijonų farmą yra cementinis. Prie tilto (viadukto) 
ant Joliet Road pasukite į šiaurę, tas kelias prives 
prie pat fanuos, Lauksime.

BROLIAI MARIJONAI

Plačioje mūsų Chicagoje ir 
apylinkėse yra 67 įvairių ti
kėjimų bei miesto kapinės.

GIBSON
refrigeratoris

PASIRINK SAU GERIAUSIĄ “DRAUGI”
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau

sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa
žįsta.

Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas 
laikraštis.

“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės minties 
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
gas.

“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame 
daug žinių iš Amerikos lietuvių kolonijų iš 
Lietuvos ir viso pasaulio.

Nebūk be “DRAUGO” — užsisakyk šiandien
“DRAUGAS” metams $6.00.
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie

tuvoje. Metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

kainuoja tik $10.00 daugikli kaip 
kad bile kuris kitas pigiausio pa
darymo Šaldytuvas, bet savo eko
nomiški nu, patogumu ir tvirtumu 
padarymo, tas skirtumas kainos, 
atsimokės j keletą mėnesių. Todėl 
mes rekomenduojame dėl tamistų 
pirkti* GIBSON 1

GIBSON refrigeratoris Šelmy n li
kos mieros, pristatytas Ir {rengtas 
namuo-e kainuoja tik

Didesni kainuoja biskį 
daugiau.

Galima pirkti ir ant lengvų 
išmokėjimų

PEOPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖSE
2536-40 W, 63rd STREET

Hemlock 8400 
4177 83 ARCHER AVĖ.

Lafayette 3171 
Chicago, III.

Hltt and Runn —» FintThing We Know Even a Paper *CollarW iii Cost About 40 Bones! BY HITT



DRAUGAS Trečiadienis, gegužės 24, 1933

LIETUVOS GYVENIMAS
Tiesa,

knygy-

. titikinius, pažymėdamas jų 
priežastis. Tuo būdu tik per 
dvi savaites surado su viršum 
1U00 nelaimingų atsitikimų, ku 
rių priežastis kokiu nors būdu 
yra surišta su alkolizmu.

Švietimo Ministerija prad-nėja angliškų knygų, 
žios mokyklų bibliotekas vėl [Vokiečių ir l’ribačio 
apdovanojo knygomis: šiuo nai išrašinėja Bernhard Tau*
kartu 20 egzempliorių. Jų tar-jelinitz Leipzig leidinius, ta
pė Julės Vern^ “Kelionė ap- čiau Anglijoj ir Amerikoj lei-!je dar didesnį procentą ras-
link pasaulį per 80 dienų” jau stų angliškų knygų Kaune nė- tume panašių atsitikimų, 
trečią kartų. Vadinas, šios kny‘ra. Tada norintiems pirktis į mirtieg atsitikimai
gos mūsų pradžios mokyklų angliškų knygų tenka išsira* 
bibliotekos turės net tris eg- šinėti patiems iš Anglijos bei

Giliau panagrinėję Lietuvo-

TĖVŲ MARIJONŲ 
MISUOS
-r—1 * “

Gegužės m. 8 -— 21 dd. Am- 
sterdam, N. Y. (Kun. A. Pet
rauskas, M. I. C.)

Gegužės m. 22 — 28 dd. Šv. 
Panelės Marijos Kolegija 
(Kun. A. Petrauskas, M. I. C.)

Gegužės m. 26 — 30 dd.
Jungtinių Amerikos \ aisty- Lawrence, Mass. (Kun. A. Bū-

zempliorius. Ši knyga, nors ir Amerikos. jbių draudimo įstaiga paduoda blys, M. I. C.)
versta žyniaus kalbininko J. I ------------ Į tokių statistikų mirties atsiti- j Gegužės m. 29 — birželio
Balčikonio, tačiau dabartinė-1 ^ors ir krizio metai, noral^m^’ girtuokliu- m> 4 JJ. Nashua, N. H. (Kun.
mis akimis žiūrint, kalbos žvi- 'knygų rinka ir sumažėjus, vis VUn0, 'A- Petrauskas, M. I. C.)
lgsniu ji yra tikras jovalas. Į jgjto gv> Kazimiero dr-ja, “Ži 
įjei tai būtų kieno kito verti
mas, tai prof. J. Balčikonis 
visa gerkle koliotų Švietimo 
Ministerijų, kam tokiu kalbos

I Birželio 5 — 11 dd. Harri- 
nijos” b-vė, “Dirvos” b-vč,'jų 1921 met. 4,0; 1930 met. son, N. J. (Kun. A. Petraus

Kiekvienam 100,000 gyvento

jovalu mūsų mokyklas apdo- nesitiki jokio uždarbio. Ten-

Spaudos Fondas ir kai kurie 3,2; 1931 met. 2,9; 1932 met. 
kiti leidėjai nenuleidžia ran- 2,4. 
kų — leidžia knygas, nors ir

Liepos 17 — 26 dd. Šv. O-j Frederik VIII yra didelis ir pasirodė daug ekonomiškesnis į 
nos novena Dievo Apveizdos patogus laivas su gražiais ka- be to dideliu greitumu važiuo*
parapijoje, Cbicago, III. (Kun. ’mbariais visose klasėse. 
A. ” 4...... ’.... TPetrauskas, M. L C.)

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

gis duodamas ko geriausias,
' patarnavimas mandagus. Ke- 
ilionė bus smagi, nes važiuos 
daug lietuvių.

Kelionės reikalais kreipkitės 
Draugo” laivakorčių sky

Vai-'jant galima apsukti kampų be
pavojaus apsiversti

Birželio 3 d. Skandinavų A- 
merikos linijos laivas FREDE
RIK VIII išplaukia tiesiog į 
Klaipėdą. Tuo įvykiu susido
mėjo lietuviai turistai, nes tai j 
duoda progos jiems vykti į j Anglijoj išrastas automobi- 
savo tėvyne be persėdimo ir ,^us, kurio motoras ne prieky, 
keliavimo gelžkeliais per ki-',kaiP dabartinių automobilių, 
tus kraštus. bet užpakaly. Šis automobilius

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monro* St., prie Clark
Telefonai State 7660 £

Valandos 9 ryte Iki 5 popiet *
2201 W. Cfermak Road S

Panedėllo. Seredoe fr Pėtnyttee «• 
vakarais I Iki 9 

Telefonas Canal 6122

Kamai: 645® 8. Roekw«B St
UtanUnks, Ketverto h* Su bato. ~ 

Vakarais 7 iki 9 —A
Telefonas Republic 9600

vanoja. Gi dabar šis kalbos 
jovalas jau trečiu kartu į mo
kyklų bibliotekas patenka ir 
dėlto mūsų kalbininkai bei 
kritikai jokio balso nereiškia. 
Tuo gi tarpu daug gerų kny
gelių pelyja knygynuose, lau
kdamos Švietimo Ministerijos 
malonės, kad teiktųsi ir joms 
atidaryti duris į mokyklų bi
bliotekas. Deja, jos šitos švie
sios valandos negreit susi
lauks, kadangi prof. J. Bal
čikonis turi pakankamai j'ova- 
lo.

“Lietuvos Aidas” dar prieš 
Velykas ėmėsi verstis ats. ge- 
ner. L. Kadus-Zenkavičiaus at 
siminimus iš Didžiojo Karo 
“Im Nėbel dės Vergangenen”,

kas, M. I. C.)
Liepos m. 8 — 16 dd. Ma-

Jrian Hills, III. (Kun. A. Pet

rauskas, M. I. C.)

ka pastebėti, kad vaikų litera 
tūros pas mus išleidžiama per 
maža.

Priėmus dėmesin, kad Jung
tinėse Amerikos Valstybėse y- 
ra apie 120 milijonų gyven
tojų, vidutiniškai kas metai 
dėl girtuokliavimo miršta 
4,000 žmonių.

Velykų atostogų proga (ir,
bendrai, per kiekvienas atos- SaOmli°J P“““*“““ 
togas) mūsų valdininkija turi prohibicijų

galimumo atvėsti, atsipūsti. Panaikinant prohibicijų bu- 
Tada, paprastai, laikinai ap- vo tikėtasi pakelti krašto iš

leidžia savo gyvenamųsias vi<3- j kiškų gerovę ir padidinti val
teles ir išvyksta, išvažinėja stybės pajamas. Tačiau daug 
pavažinėti. Mat tada nervai kur padidėjęs girtuokliavimas 
labiau pasilsi. Pavažinėja ne į ūkiškųjų pramonę dar labiau 
vien valdininkai, bet ir šiaip nuskurdino. Bedarbių skaičius 
pasituri žmonės, ar bent turį kaip buvo 1931 metais 87.331,
susikrapštę centų kitų. 

Paprastai, provincijos žrno-
toks pats ir paliko. Valstybės 
pajamos beveik nepadidėjo,

nes stengiasi atvažiuoti Kau- nes kaina buvo per daug su
nan, gi kauniečiai lanko pro
vincijų. Mat pirmiesiems nu
sibodo kaimo tyla, gi pasta-

tebesitęsiančius Klaipėdoj ei- riesiems — miesto triukšmas, 
nančiame laikraštyj “Mentei- Nors Kauno dar negalima ly- 
er Neueste Nachrichten”. At- ginti su Europos didmiesčiais, 
siminimai labai įdomūs. tačiau vis dėlto ir toks triukš

mas ilgainiui įkyrėjo.
Kauno miesto gyventojų boi 

kotas prieš belgų laikomų elek- Šias eilutes rašančiam tipui 
tros stotį atidarė akis ir pro- jtaip pat teko galimumo pama- 
vincijai, kuri taip pat sukru- įtyti Kauną, atlankyti operų ir 
to reikalauti iš laikytoji) at- įkitas įstaigas. Visa padarė ge- 
piginti elektros energijų. Ele- iro įspūdžio.
ktros stočių savininkai mūsųį Daugiau parašysiu 

liestuose, paprastai, yra žy
dai. Jie tat ir nori dabartiniu 
krizio metu susikrauti pini
gus. Boikotas, reikia tikėtis, 
privers juos užčiaupti godžias 
gerkles.

kart.
kitu
Re.

Iš Blaivytes 
Pašalite

Kaune buvo pradėjęs eiti 
antisemitiškas laikraštis “Mū
sų Žodis”, kurį vyriausybė už
darė. Mat šisai laikraštis ėmė
si kurstyti vienus gyventojus kovai su alkolizmu vedėjas dr. 
prieš kitus. 'lt. Kraut nesenai išleido kny

gų, pavadintų 'Alkolis — ne-
Nors žydai ir imasi organi- laimių šaltinis ir šiandien dar 

zuotai boikotuoti vokiečių pre gyvas.” Autorius

Alkolis — nelaimių šaltinis 
ir šiandien tebėra

Vokiečių reicho komisijos

mažinta, o be to, svaigalų ko
ntrabanda ir nelegalus gami
nimas, ko buvo tikėtasi išve
ngti naikinant prohibicijų ir 
piginant pačius gėrimus, nė 
kiek nesumažėjo. Įvairūs kri
minaliniai nusižengimai sąry
šy su girtuokliavimu darosi 
vis dažnesni; vis daugiau pa
sitaiko ir tarnybinių nusižen
gimų.

Visi, kurie džiaugėsi prolii- 
bicijos panaikinimu ir laukė 
pagerėjimų, šiandien yra vi
siškai nusivylę.

Tiktai priešalkolinės drau
gijos greit suradę naujus blai

vinimo metodus intensyviai 
dirba blaivinimo darbą, su di
deliu valdžios pritarimu.

Blogas Skonis Burnoje
Yra Įrodymų, kad negerai veikla vie
nas ar daugiau svarbiausių organų. 
Gal virškinimas yra negeras, apetitas 

[blogas, silpna eliminacija, viduriai ne 
reguliarus, nenatūralūs miegas, ner
viškumas, ir t.t. viskas tas parodo 
reikalingumą gero ir tikro Toniko

Nusa-fone

TOLOSEFAT
M1m M. Katner of Brooklyn, N. T. 

writ«: “Bare used Kraschen for ths 
past 4 months aut have no* only lašt 35 
peunda būt fael ao mueh better In ešery 
way. Bven for people oho don’t caro ta 
rednoe, Kraschen la ooaderfnl ta keep 
the ayatem healthy. 1 beina » nurso 
abonld know for I’vo trled aa many 
thtafs būt anly Kruschen answered all 
purpoaea.” (May 12. 1332).

TO loao fat ŠAPELY and HARMLBS8- 

LY, take a balf teaspoonful of Kruschen 

Salta in a ginas of hot erater ln the 
mornlng before breakfast—don’t mlss a 

mornirrg—a bottle that lasts 4 weeks 
costs būt a trifle—get Kruschen Salta at 

any drugatore in America. If not Joy- 

fully satlsfled after the first bottle— 

money back.

KELIAUKITE TIESIOG | KLAIPĖDA
(BE PERSĖDIMO)

Su Smagia ‘‘Draugo” Ekskursija
GRAŽIUOJU SKANDINAVŲ AMERIKOS LAIVU

FREDERIK VIII
Ekskursija išplaukia iš New Yorko labai patogiu ir gražiausiu 

laiku, būtent

BIRŽELIO 3 DIENĄ

Važiuoti tiesiog į Klaipėdą be jokio persėdimo, reiškia išvengti 
daug vargo, kliūčių, ypač važiuojant su šeimynomis, vežantis dau
giau daiktų. Tuo pačiu paremiame ir Lietuvos vienintelį uostą Klai
pėdą. Žinant, kad laivas “Frederik VIII” yra labai svarus, gražus 
ir su visais modemiškais įrengimais, dėl to ekskursantai turės sma
gią ir linksmą kelionę.

Prisidėkite prie šios retos ekskursijos. Prisirengimui į kelionę 
dar laiko yra užtektinai. Tuojau kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 
skyrių, kuriame gausit visas informacijas ir visi kelionės reikalai 
bus rūpestingai aprūpinti.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRUS
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

A

kės, tačiau vis dėlto Kauno 
krautuvėse, nors ir žydų lai
komose, vokiečių išdirbiniai 
ir dabar pardavinėjami. Rei
kia pasakyti, jie nukonkuruo
ja pigumu kitų šalių dirbinius. 
Tik čia jie turi nusileisti bol
ševikams, kadangi šių dirbi
niai yra dar pigesni. Tačiau 
patvarumu vokiečių ir bolše
vikų fabrikų dirbiniai nepri
lygsta anglų, prancūzų, U. S. 
A. ir kitų šalių fabrikų dirbi
niams.

paėmė is 
1932 uit. dviejų savaičių lai
kotarpį (nuo 1 ligi 7 d. sau
sio ir nuo 1 ligi 7 d. gruodžio) 
ir suregistravo iš visų Vokie
tijos laikraščių nelaimingus at-

I
buvo rekomenduojamas Gydytojaus 1 
Specialisto kaip tik tokiame nesvei- Į 
kavlme. NUGATONE Į pastebėtinai 
trumpą laiką pataiso sveikatą ir at
veda organizmą prie natūralaus sto- 
kio. Nekanklnkitės patys ir nekan
kinkite aavo draugų. Nueikite pas 
savo vaistininką lr už Vieną DolerJ 
nusipirkite mėnesiui treatmentą — 
NUGA-TONE parduodamas su pilna 
garantija, po dvidešimts dienų grą
žinsime pinigus, Jeigu busite neužga
nėdinti.

VISADA 
> UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo? Ji puti nežinojo.
Jos blogas kvapas buvo 

% priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Eisterine lr 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad kis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vatstai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBEItT 1’HAIUIACAL 
COMPANY 

St. Louls, Mo.

LISTERINE
prompMy ende odors ordinary 
(Mdlseptics can’t hide In 4 doyc

RHEUMATISM
Psin—Agony Starta To Leave in 

24 Houra
Happy Days Ahead for Tou
Thlok of it—hov thls old vvorMI 

does make progresą—now comes a 
prescrlption whlch ls known to phar- 
maelsts as Allenru and vrlthln 46 
hours after you start to take thls 
swlft fccttng formula paln, agony and 
inflammatlon caused by excess urlo 
acid has startsd to depart.

Allenru does Just what thls notlce 
says ft wlll do—lt ls guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
lng drugstores everyvvhere for 65 
cente and lf it doesn't brlng the Joy- 
ous reaults you expect—your money

Lietuvos knygų rinkoj pa
sirodė visa eilė naudingų, akai 
tytinų knygų, kurias mielai 
skaitytojams išrašys “Drau
go” knygyno vedėjai, jei tik 
gaus psi reikalavimą.

Nors Kaune knygynų, kaip 
miške po lietaus grybų, ta
čiau jų nei vienas nepardavi-
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■ Trečiadienis, gegužės 24, 1933 DRAUGXS

LABDARIŲ DIRVA
X Mokyklos baigimo vaka- trūksta, ar kas pagedęs — pa- mis dienomis išsikelia gyve-

&35,>^Ž5*'SS&
Labdarybės centro

kimas įvyks gegužės 24 d., Svarbu yra gerai prisirengti, 
Aušros Vartų parapijos salėj, daug tikietų iš anksto išplatin-

ras šįmet bus birželio 18 d., taiso. Parapijai nieko nekai- 
Paliulio salėj. {Seselės mokv- nuoja. Nėra to darbo, kurio 
tojos ruošia gražių programų, parap. komitetas neatliktų. Tai 
kurių išpildys visų skyrių vai-, brangintini žmonės. Visi pa

nti į Marąuette Parkų.

Buvusiam pasauliniam kare, 
kai J. A. V. įstojo į karų dau-

LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

8 vai. vakure. Kviečiame kuo 
daugiausiai susirinkti.

Centiro Valdyna

susirin-.pasistengti, kad jis pasisektų. ku«ai. Irapijonys turėtų būti dėking, ginusiui vyrų buvo mobiliąuo-
X Praeitų sekmadienį įvy-:parap. komitetui. ta iš New lioiko valstybės,

ko vietinės Labdarių kuopos
piknikas. Nors oras buvo šal
tas, tačiau padaryta pelno. A-

ti, daug svečių sukviesti. Lab
darių kuopos yra pasidalinu-

X Ateinantį pirmadienį, pa
rap. salėj rengiama išleistuvės

būtent 367,864. Mažiausiai iš 
Phillipinės Island, būtent 255.

AR JAU PRISIRENGĘ?

“Vainikų Diena” jau neto
li. Chicagos labdarių visos kp. 
ruošiasi kuo smarkiausiai, kad 
tų. dienų pasidarbuoti labda
rybei. Visos kuopos Chicagoj 
pasižada turėti rinkėjų būre
lius ir taip pat darbuosis Vy
tauto darže ir prie kapinių 
dirbs būdose. Labdarių kp. y- 
ra ir toliau nuo Chicagos, ku
rios mažai atvažiuoja į centro

sirinkimusjmsin

sios darbais. Svarbu, kad jos čiū gražios širdies žmonėms.
visos joms paskirtų darbų su 
ypatingu rūpestingumu atlik
tų.

Rinkliava Ciceroj. Kaip kie
kvienais metais, taip ir šie
met Labd. Sųjungos 3 kp. Ci- 
ceros miesto gatvėse turėjo 
leidimų rinkti aukas lietuvių 
labdarybės reikalams. 3 kp. 
valdyba, nariai ir aukų rin
kėjai iš savo pusės padarė vi
skų, kad rinkliava pavyktų. Ir
atsižvelgiant į šių metų gyve- 

ir mažai tenka nimo sųlygas, pasisekė geriau
arbuoti labdarybei, 
igi prašome jūsų tų die

nų" atvažiuoti pasidarbuot dėl 
labo labdarybės. Ta yra viena 
labdarių diena metuose — bra
ngi ir auksinė diena, jei gerai 
prisirengsime prie to darbo, 
tai ir pelnysime. Šiandien yra 
reikalaujančių pagalbos iš la
bdarių, bet negalima daug su
šelpti, nes iždas yra tuščias.

Labdarių kuopų yra: Mel- 
rose Parke, So. Chicagoj, Chi
cago Heights, West Pullman’e, 
Roseland’e ir kituose mieste
liuose. Sudarykite būrelius ri
nkėjų merginų ir moterų, at
važiuokite į Šv. Kazimiero ka
pines iš ryto, būkite kapinių 
ofise, gausite dėžutes pinigams 
rinkti, gėles ir patarimus iš 
centro valdybos.

negu buvo manyta. Labd.

CHICAGOJE

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE

X Sesučių rūpesčiu, aplina 
motiniškųjį namų prisėta gra
žių gėlių, prisodinta medelių. 
“Yard’as” — tikras gėlynas. 
Visų “juodųjį” darbų seseri- 1

Marijonų provinc. kun. V. Ku 
likauskui ir kun. L. Drauge
liui. Abu vyksta į Romų. it 
vienas ir kitas vestsidiečiams, 
taip pat ir plačiajai lietuvių 
visuomenei gerai žinomi. Ti- 
kimosi daug publikos, svečių

ms atliko darbštūs choristai: kitų kolonijų. Programų re-
Povilauskas ir Zalatorius. Įngia varg. Brazaitis ir seselės

X Orui atšilus parap. ko
miteto nariai apžiūri visus pa
rapijos trobesius ir kur ko

mokytojos.
X Vestsidietis, “Draugo”, 

darbininkas, A. Peldžius šio

GRABORIAI:

LACHAVICH Telefonas Yards 1138 *

IR SŪNŪS
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglauslu. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2616 arba 8616 

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Hl.
TEL. CICERO 5927

STANtEY P. MAŽEIKA
Oratorius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN A VENŲ®

Chioago. H).

X West Side Aušros Vartų 
parapijos Rūtos daržas taip 
pasidūrė visiems malonus, kad 
kas tik eina pro šalį, visi pa
sižiūri ir stebisi, kaip tankiai 
susodinti medžiai gražiai ža
liuoja.

X Šįmet uždėtas bažnyčiai 
naujas stogas, kuris kainavo 
$600. Dabar visos draugijos,

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

organizacijų kuopos eina pa- 
Brangūs labdariai darbmdp- 1 talkų rengdamos da

tai dirbkime visi vianino-ai f rzė ūiknikČllUS. kad DCr vasa-jai dirbkime visi vieningai!
P. Fabijonaitis

LABDARIŲ ARTIMIAU
SIEJI DARBAI

piknikėlius, kad per vasa
rų padengtų stogo lėšas.

Pirmon eilėn stoja Marijo
nų Kolegijos rėmėjų 19 sky
rius, kuris rengia piknikėli ge 
gūžės 28 d., Rūtos darže. Kvie 
.čia visus skaitlingai atsilan
kyti. Bus visokių gerybių ir 
daug, daug pasilinksminimo.

X Mokyklos rėmėjų komite
to bunco party kuo gražiau
siai pavyko. Pelno vietinėms 
seselėms padaryta arti $35. 
Šiai pramogai ypatingai gra
žiai pasidarbavo parap. komi
teto Stumbrio žmona, paskui 
biznierka Balčiūnienė, Klikū-

EUDEIKIS IR SŪNUS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinama* 
už NAUJj) MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Tatarnavlmo.

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavi'mo 
ir • žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. UKABORIU8 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia lr 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabu Išdirbystės.

OFISAS
968 VVEST 18th STREET 

Tei CangJ 6174

S. M. SKUDAS
LIETUVOS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET 
Tek Roosevelt 7532

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFAYETTE SO6T

DR. A. RACKUS
OYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St 

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo I Iki B va*. vakaro 
Beredomle lr nedėllomia pagal

____________ eutartlea
PHONE GROVEHILL 0027 

Valandos: 2-4; 7-9 P. II.
Trečiadieniais ir sekmad susitarus

DR. J. W. KAOZEW1CK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

9859 80. WESTERN AVĖ. 
Chicago. UI.

Ofiso: Tel. Caluniet 4039 
Rea: Tel. Hemlock 9289

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 9-8 vaL vak. 
Rezidencijos Ofisas: 24159 W. 9Vth 89.

Valandos: 10—19 ryto 
Beradomis lr Nedėllomia pagal sutarti

Tel. LAI•’AYET’TE 7650

DR. F. G. W1NSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Office 
8859 So. Leavitt St 

Canal 0709

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

I to d and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

HEMLOCK 918)

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2410 Waat Marąuette RuM 

VALANDOS:
a Iki 11 ryto; 7 Iki 9 vefcitfe 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea. 8458 S. MAPLBWOOD IVft

DR. SUZANA A. ŠLAKIS TeL Lafayette 5793

DR. A, J. JAVOlšMoterų ir Vaikų ligų 
Specialistė

4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Phone PULLMAN 9869

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTĄS
30 East lllth Street

Prie T. M. C. A.. Roseland 
Oazas, X-RAY, etc.

Boulevard 7989
Re*. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTĄS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vafc 
Office: 4459 S. California Avė.

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 Iki ! Nedėliojo pagal Sutartį
12 ryto (išskyrus seredomia). Taipgi I------------- •—— 5——'
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais Tel. Oflao lr Rea. Grovehlll 0617

6917 S. Washtenaw Ava.

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8428 West Marąuette Road 
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. »-il ryto 

NedėlloJ susitarus

ir Ketvergais
Rea. Tel. Hyde Vark 3395

PRANEŠU
DR. M. T. STRItOL'IO,

(M. D.) 
SUGRĮŽIMĄ

4645 So. Ashland Avė. 
Ofiso valandos:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—8 lr 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėllomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

Persikėliau | erdvesne lr patogesni Phone Boulevard 7042 
vieta __

3325 80. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietą k 

nuo 4 iki 8 vakare 
Šventadieniai* nuo 10 Iki 12 

Phone BOULEVARD 8482 ___

DR. G. Z. VEZELIS

DR. VAITUSH, OPT.

DENTISTĄS
4645 SO. ASHLAND AVĖ.

arti 47th Street 
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 

Seredoj pagal su tar t j

Vainikų Diena įvyksta ge
gužės mėn. 30 d. Šv. Kazimie
ro kapinėse iškilmingos pama
ldos už mirusiųjų sielas.

Taip pat bus daroma rink
liava lietuvių našlaičių šelpi
mui. Kuopos jau kelis kartus 
buvo raginamos sumobilizuoti 
užtektinų rinkikių skaičių, kad 
būtų galima visi atsilankiusie
ji užkalbinti prisidėti prie kil
naus labdarybės darbo. Kuo ' • - • n i , .. . , . ..... iniene ir Gadeikiene, taip pat
daugiau turėsime rinkikių, tuo ,, . , . ų’. parap. komiteto žmona. Seselės
daugiau naudos padarysimo. i[gi prisid6jo 
Dėl to pasirūpinkime, kad kie
kviena labdarių kuopa turė- 

po keliolikų rinkikių.
Šių metų Vainikų Dienoj 

apvaikščiojama Šv. Kazi
miero kapinių 25 metų įstei
gimo sukaktis. Ta proga iš vi
so miesto kraštų ir iš apylin
kių suvažiuos tūkstantinės ret Lafayette 3572 
žmonių minios, kurios reikės 
paraginti paaukoti našlaičių 
šelpimo reikalams.

Šv. Kazimiero kapinėse yra 
palaidota ir kareivių. Dėl to 
lietuvių eks-kareivių legijono 
postas Vainikų Dienoj ypatin
gu būdu žada pagerbti eks- 
kareivius. Tai bus kas nors 
naujo ir įdomaus.

Labdarių piknikas įvyks ge
gužės mėn. 30 d., tuoj po pa
maldų, Vytauto parke. Tai 
svarbus įvykis mūsų organi
zacijos veikimo programoj. Pi
kniko pelnas yra skiriamas na
šlaičių ir senelių prieglaudų
statymo fondan, dėl to turime

KVP ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15tb STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

J. Llulevlčius
Grabo ritu 

lr
įtaisam uoto jas

Patarnauja Chi
cagoje ir aplelln- 
k<je.
Didelė lr graži
Koplyčia dykai

4002 Arcber Ava.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tai. Bonlevard 1101—8411

Tai. CICERO 109

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $85.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 8. BOth Ava, Cioero, Hl

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:

3238 S. HALSTED ST.

INCORPORATED
Henry W. Becker 

(Licensed Embalmer)

CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRAB ORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namug ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pajaukite KUDEIKĮ pirm negu kreip
ėtės kur Utar.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldyala Oflaaa

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos, skaudėjimo, 
svaigimu, akių apteun’ino, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį. Nuiiuu 
cataraetus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartį.

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRU
MPĄ LAIKĄ. SU NAUJU IŠRADIMU.

Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. Musų kainos 
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel Boulevard 7589

TsL Canal 0122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTĄS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt 8t) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakar* 
Seredoj pagal sutarti

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTĄS

2420 W. Marųuette Road
arti Western Avė.
Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

©S

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Į j Phone Canal 0523

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 6000 So. Artesian Avet
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:80 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Tet Virginia 0036

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nddėldienials 

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 18 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo oft'są po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AL1STAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

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

Telefonas Midway 2880

Office; 
Victory 2284

Rea:
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON
3046 Wentworth Avenue

Vai.: 2 to 4 ir 7 to 9 P. M. 
Ketv. lr Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj 

Chicago. III.
Phone: Hemlock <709

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 3 lst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis fr šventadieniais 10—12

Res. Phone 
Englewood 6641

Office Phone 
Wentworth 8000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

Vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

Tel. Ofiso Boulevard 5918-14 
Rea Victory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso v gi.: nuo 1-3: nuo 6:80-8:89

Tel. Cicero 1289

DR. GUSSEN
X—RAY

LIETUVIS DENTISTĄS 
▼ai-: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

valandai vakare
Nedėllomls tr Beredomls susitarus

14847 W. 14th SL Cicero, I1L

G WISSIG
Specialistas i| 

Rusijos
__________  _ _ ____ ___  PER 28 METUS NESIUIUNT

KAIP UŽSISEN fcj ŪSIOS lr KĖAgYDOMOS JOS YRA 
Speclallškai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užauodtftaeą krau
jo, od-os. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus ftuea- 
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą lr paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia lr persitikrinkite ką Jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų lr Išgydė tūkstančius Ugnelių Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandų. ryt., iki 1 
valandai lr nuo 5—8 valandai vakare. Nedėllomls nuo 11 ryto iki 1 v*j. 

9MO WKST S9«b HT . kampas lenlrr Are. Tel Oravford MTB

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ TR MOTERŲ 
TĮSIOS lr NEIS
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CHICAGOJ

JAU EINA PRISIRENGI
MAI PRIE DIENRAŠČIO 
“DRAUGO” PIKNIKO

Didysis “Draugo” piknikas 
bus liepos 9 d., Birutės darže, 
79 ir Archer avė.

Tikietai jau išdalinti po ko
lonijas veikėjams ir kvieslia
ms platinimui. Perkant iš an
ksto, 25c., darže 35c.

Posteriai, skelbimai didelė
mis raidėmis tuoj bus gatavi 
ir iškabinėti po visas Cbica
gos biznio įstaigas ir viešąsias 
vietas, kad visiems būtų aišku, 
kad rengtųsi skaitlingai atsi
lankyti ir paremti katalikiš
kąją spaudą.

Taip pat kviečiamos visų pa 
rapijų draugijos su savo val
dybomis ir skaitlingais nariais 
eiti “Draugui” į talką. Ta i Į) 
gi visų Chicagos lietuvių pa
rapijų mokyklų 7-8 skyriai ir 
visos Chicagos apylinkės lie
tuvių jaunimas — Vyčiai. Vi
si ruoškitės į pikniką. Dideli 
trokai (ekspresai) gabens pik
nikierius j daržą.

Visose parapijose vadai-kvie

sliai pradeda organizuoti pik
niko darbininkus.

Restoraną ves M. Sąjungos 
55 kuopa. Jos turės ir savo 
pagarsėjusį chorą.

Barą tvarkys pasižymėję 
Bridgeporto veikėjai.

Kilbasukes keps patyrę no- 
rthsidiečiai. Šaltąją košę, sū
rius ir žemaitukus valdys ci- 
ceriečiai.

Skaitlingi marketparkiečiai 
priiminės svečius; bus prie ti
kietų ir tvarkos.

Iš kitų vadų taip pat lau
kiama pranešimų. Gavę vėliau 
paskelbsime.

Prašome visų platinusi!} ti- 
ikietus praėjusio pikniko, geg. 
14 d., grąžinti pinigus ar ti
ki etus. Pasirodo, kad northsi- 
diečiai stovi pirmoj vietoj. Jie 

(dovaną laimėjo. Dabar bus le-t
nktvnės tikietų pardavinėjime. 
Paskirta graži dovana.

Pikniko Komisija

VISUS RĖMĖJUS ŠIRDIN
GAI KVIEČIAME

Birželio pradžioje Tėvai Ma 
ri jonai: kun. V. Kulikauskas, 
Amerikos Marijonų Provinci-

jolas, kun. L. Draugelis, “Lai
vo” redaktorius ir kun. dr. J. 
Navickas, Kolegijos Direkto
rius, išvažiuoja Kongregacijos 
reikalais į Romą, o iš ten į 
Lietuvą. . ;

Marijonų Kolegijos 19 sk. 
ir Chicagos Mar. Kol. Apskri
tis, gegužės 29 dieną, Aušros 
Vartų parap. svetainėje, 2323 
AV. 23rd PI., Chicago, III. re
ngia mūsij nenuilstantiems da
rbuotojams išleistuves — ar
batėlę. Tat, rengimo komisija 
'nuoširdžiai kviečia Kolegijos 
Rėmėjus atvykti i išleistuvių 
vakarei}, kame turėsime gra
žų programėlį ir pagerbsime 
savo dvasios vadus.

Rengimo Komisija

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

X Praėjusį sekmadienį bū
relis mokyklos vaikelių priė- 
mė Pirmąją Komuniją. Šitos 
iškilmės labai rūpestingai bu
vo gerb. Seserų suruoštos, kad 
padidinus tų vaikelių džiaug
smą ir jų laimę. Tėvams ir vi
siems dalyviams graudu buvo 
žiūrėti ir prisiminti savo lai
mingiausias kūdikystės dienas.

X Aštuoniolikiečiams labai 
patogu bus lankyti Čikagos 

j Pasaulinę Parodą, nes ji čia 
pat netoli. Vietinis parodos 
komitetas daro pastangų, kad 
šios kolonijos lietuviai skait
lingai dalyvautų lietuviškoje 
dienoje liepos 16 d. Todėl sten
gsis iš anksto įsigyti įžangos 
tikietų, nes dabar jie yra pi
gesni. Ašt.

tuvių. Bus svečių ir iš Lietu- me ketverge bus puiki radijo 24 d., Aušros Vartų parap. sve
vos. Aptiekorius AV. F. Stulpi- programa su dainininkais ir
nas, 3459 So. Halsted st. gavo 
žinią, kad jo brolis Stasys iš 
Kauno atvyks apie liepos mė
nesio pradžią.

Makalais. Svetys

L. VYČIŲ KUOPŲ 
DĖMESIUI

K. S. Jakubaitis, turįs hard- 
vare ir maliavų krautuvę 
3240 So. Halsted st., sako, kad 
jo biznis dabar žymiai page
rėjo. Pavasariui atėjus, dau
gelis taiso savo namus, o p. 
Jakubaitis yra nepaprastas 
meistras ir suteikia namų sa
vininkams geidausiu patarimų. Į 
Todėl namų taisymo reikalais 
daugelis ir kreipiasi į p. Jaku- 
baitį.

L. Vyčių Chic. Apskr. susi
rinkimas įvyks treč.., gegužės

tainėj, AVest Side, 8 vai. vak. 
Visos kuopos malonėkit pri
siųsti atstovus, nes yra daug 
svarbų reikalų. Artinasi Lie
pos 4 (Vyčių Diena) ir Sei
mas prie kurių turime tinka
mai prisirengti. Koresp.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

n ' B k ’ n ylETKIE.WICZ&Cr
HORTCjfiE BAHKERS

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
laivakorčių agentūra 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

X Apie ką dabar aštuonio
likiečiai daugiausiai kalba? Na 
gi apie savo parapijos metinį 
pikniką, kuris įvyks ateinantį 
sekmadienį Vytauto darže. Vi
si ruošiasi važiuoti į šitą pa
rap. pramogą. Vyrai rūpinasi 
automobiliais, trokais žmonė
ms vežti, šeimininkės gamina 
gardžius užkandžius, kviesliai 
svečius kviečia. Žodžiu, prisi
rengimo darbas eina smarkiai 
pirmyn.

Iš ŠV. JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT

NAUJOJ VIETOJ

A. Pukštienė savo “hem- 
stitching” biznį perkėlė į nau 
ją vietą po num. 3108 So. Ha
lsted st. Vieta erdvi ir patogi 
bizniui. P-nia Pukštienė savo 
darbą gerai atlieka ir turi di
delį “staką.” Ji yra nuolatinė 
“Draugo” skaitytoja.

Lietuvių Moterų Piliečių Ly 
ga (Lithuanian AVomen Civic 
League) susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gegužės 24 d., 7:30 
v. v., Fellowship House, 831 
AA’. 33rd Place. Kviečiame lie
tuves iš visų kolonijų atsilan
kyti, susipažinti su šios Lygos 
tikslais ir siekiais. Čionai nė
ra partijų, nei pažiūrų skirtu
mo. Mokestis 10c mėnesiui bė
gantiems reikalams. Bus duo
damos dykai pamokos dėl ga
vimo pilietybės poperų. Šiame 
vakare bus kalbėtojas.

Valdyba

Phone CANAL 4124 FIRST CLASS WORK

JULIUS J. STORGUL
OVERHAULING and REPAIRING 

Plumbipg — Hcating —- Sewerage — Gas Work 

CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET CHICAGO, ILLINOIS
Estimates f.imJstMSl on retfuest

No job too large — No job too small

Pasaulinės Parodos pamaty
ti Chicagon atvyks daug lie-

BUDRIKO PIKNIKAS

Star Beam Will Open Chicago’s World’s Fair 
Arcturus Iiarnessed for Exposition Premiere

F
OR tlie first time in his- 
tory, man will reach 
into the far expanse be- 
yond tlie solar system to 
harness the energy of a star 

for the opening of a great 
exposition, when Chicago’s 
1933 AVorld’s Fair—A Cen- 
tury of Progress—launches 
its spectacular lighting dis- 
play on the night of June 1.

The theme of the Exposition
—that of man's progress by 
the application of science to 
industry — will thus be truly 
symbolized with history-mak- 
ing ceremonies, in which the 
Star Arcturus, 240 trillion miles 
distant from the earth, or 40 
light years, will actually throw 
svvitches controlling amazing 
combinations of light.

That science can deive into the vault 
of heaven for the impulse necessary, 
will challenge the iinagination of 
tlirongs aascmbled for the opening, or 
who will listen to national radio 
broadcasts. Uore will be dramatized 
the advancement made by science dur- 
ing the past century, and perhaps 
forccast wonders to be revealed in the 
future.

Arcturus wns singled out from the 
heavenly galaiv as the guiding star 
of the Fair due to its historical sig- 
nificance in the march of events in 
Chicago ’s progress. Rays that left 
tho star 40 years ago, at the time the 
AVorld’s Columbian Exposition opened, 
have been traveling jhrough space, 
180,000 miles a second, and will reach 
Chieago at the very time A Century 
of Progress opens its gates to the 
world.

Sclentists Co-operate
Foremost scientists and engineers, 

vvorking with four astronomical ob
servatories in various sections of the 
United States, have made possible this 
amazing demonstration of mankind’s 
triumph over spaee and time. Months 
of research, the construction and ad- 
justment of delicately sensitive Instru
ments, have gone into the vvorking out 
of plans.

Technicians and engineers of the 
General Electric Company and West- 
inghouse Electric and Manufacturing 
Company have been co-operating for 
months in completing arrangements.

Dr. Edwin B. Frost, former director 
of Yerkes Observatory at Williams 
Bay, Wis., one of the greatest of liv- 
ing astronomers, conceived the idea 
that it would be entirely possible to 
capture the rays of Arcturus for the 
unique Fair opening.

Acting upon his suggeetion, spon- 
sors of A Century of Progress called 
together a distinguished group of sci- 
entists and astronomers. Otto Struve, 
novv director of Yerkes Observatory; 
Harlow Shapley, director of Harvard 
Observatory, Cambridge, Mass.; Rob 
ert Baker, director of University of 
Illinois Observatory at Urbana; and 
Frank C. JoTdon, director of the Uni
versity of Pittsburgh Observatory at 
AUegheny, Pa., were enlisted to enaet 
this dramatic event.

Yerkes and Harvard Observatories, 
while Westinghousc wilt take control 
of the demonstration at the AUegheny 
and Urbana observatories. Transmis- 
sion of the star impulse will be over 
the lines of the VVesterų Union Tele- 
graph Company. Engineers have also 
arranged for a nationalŲ radio broad- 
east of the opening ceremonies.

The program is scheduled to get 
under way at about 9:15 p. m., East- 
ern Standard Time, when all four tele- 
scopea vrill point their lenses tovvard 
Arcturus. Thė beam. w01 then be to- 
cused on a tiny photo-eleetrie cell at 
the “eye end’’ of tliį instrumente, 
where it will be amplifled and trans- 
mitted ever communkat&g telegraph 
lines to receiving apparatus on the 
Expo8i£ioh "gtotfhds. ‘

In eacb observatory a photo-electrie 
tube and amplification equipmont will 
be provided to opėrato a retey closing 
Circuit in the telegraph line. A radio 
broadeast reeeiver, tuned in to the 
Ezposition opening program, will no- 
tify the opftratot when to allow his 
telescope to project the star’s light 
on the electric eye, the impulse of 
ivhich wilf elose his local Circuit to 
the wire.

Acting aa liaison officer betvveen the 
various agencies is Br. Philip Foz, 
director of Adler Planetarium.

Location of Star
To locate the star in the summer 

evening skies is a simple matter. First 
find the Great Bipper constellation, 
and follovr the eurve of its “handle“ 
for about the šame distance as the 
handle and there Vrill be seen a bright- 
ly glorving star, Arcturus, vvhich is at 
the lovver end of the kite-shaped con
stellation Bootes.

Facing the north, the gky-gazer vrill 
also observe the brilliant eonjunetion 
of the crescent Moon, Jupiter and 
Marš, to the weat of Arcturus at about 
the šame distance that star lies from 
the top of the Big Bipper.

It vvas the imaginatįpn of the an- 
cient Greeks that gavė Areturus its 
name. The name means “Wateher 
of the Bear” because it is contiguous 
to the constellation of the Great 
Bear, and appears to be guiding the 
course, or acting, in a sense, as a 
guardian of the Great Bear vrhich is

Dr. Edwin B. Frort, former di
rector o f Yerkes Observatory, uiho 
originated the idea to capture 
star ray 40 light years away.

1. N. S. Photo

6000 arba 7000 žmonių su
daro nepaprastą reginį. Tiek 
žmonių dalyvavo pereitam se- 
kmadienyj, Birutės darže, kur 
mūsų žymus biznierius Jos. F. 
Budrikas surengė kontesto už
baigimo pikniką. Tai pirmas 
ir paskutinis šio sezono Bud
riko piknikas.

Kontestantai jauni ir suau
gę, muzikantai, dainininkai ir 
šokėjų grupės per visą dieną 
pildė turiningą programą, ku
rio su nepaprastu žingeidumu 
klausėsi toji milžiniška minia.

Pereitais metais Budriko ko
rporacijos piknikai pasižymė
jo savo skaitlinga publika, bet 
šis piknikas viršijo visus pir
miau buvusius. Bravo. Pasibai 
gus programai, apie 8 vai. bu
vo pranešta, kad visi kontes
tantai aplaikys dovanas ver
tės $500.00.

Dovanos bus įteikiamos tre 
čiadienyj Budriko krautuvėje, 
kur visi kontestantai turės at 
si lankyti. Reikia dar pastebė
ti, kad, nežiūrint tokios mil
žiniškos minios, piknikas pa
sižymėjo tvarkingumu, rodėsi, 
lyg tai būta vienos šeimynos 
išvažiavimas, kas teikia dide
lį kreditą mūsų lietuviams. I

Primintina, kad p. Budrikas 
yra leidėjas lietuvių radijo 
programų sekmadieniais iš sto
ties WCFL 18 vai. ryto ir 1 
vai. popiet, taipgi ketvergo 
vakarais iš stoties WHFC nuo 
7:30 iki 8:30 vak. Tad ir šia-

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už pi
giausias kalnas. Palaukit Lafayette 
i»>o

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor 
glčlus, Namus. Farmas tr Blsnlus vi
sose valstijose Taipgi darom Įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie >0 metų plačiu 
patyrimu blsnyje Ir teisingu patar
navimu. tas Jums bus nsudlnga.

J. NAMON FINANCE CO.
6765 S. Westem Avenue

Chicago, 111.
Tek OROVEHILL 1111

Lengviausias ir grei
čiausias būdas drabu
žiams prosyti, tai su 
pagelba elektrikinio 
proso. Kaina:

*29.00
iki

*69.50
Galima išmokėti po

*1.00
į savaitę

Lengviausias būdas drabu
žiams skalbti. Namie skalbti 
drabužiai būna baltesni, šva
resni ir du syk ilgiau dėvisi. 
Tokios skalbiamosios maši
nos kaina nuo:

*49.50
iki

*69.50

Moderniškas Elektriki
nis Šaldytuvas-Refrige- 
ratorius parsiduoda 
Budriko krautuvėje į- 
mokant tiktai 25 cen
tus. Ateikite mūsų kra- 
utuvėn dėl platesnių 
informacijų ir demon
stracijos. Tokis Šaldy
tuvas Jūsų maistą už
laikys Bveiką ir švaru 
ir parsiduoda tokiu bū
du, kad šaldytuvas už
simoka pats už save.

Elektrikiniai Šaldy
tuvai. NORGE, GENE
RAL ELECTRIC, MA- 
JESTIC, ORUNOW, 
SPARTON, APEX.

Kainos:

*59.00
ir aukščiau

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas — Boulevard 4706—8167

RADIO STOTIS W C F L 970 K.
Lieuvių Programns kiekvieną Nedėldienį; 8 vai. ryte ir 1 
vai. po pietų. Taipgi Ketvergo vakarais nuo 7:30 iki 8:30, 
WHFC 1420 k.
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