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Telefonas: Roosevelt 7790

Audra, ledų kruša Chicagos apylinkėse
PERU RESPUBLIKOJ KARO PADĖTIS 

NUŽUDŽIUS PREZIDENTĄ
Pilsudskis hoi*i būt lenkų prezi

dentu diktatorium

J. VALSTYBIŲ RESPUBLIKO
NAI BIJO DEMOKRATŲ

DIKTATŪROS

PERU PREZIDENTAS 
NUŽUDYTAS

NORI BŪT TIKRUOJU 
DIKTATORIUM

'v

S Z . v.

Connectiout upės klonis tarp Holyoke ir Nortliampton užlietas, 
pastogės. : i ■ i

Daug žmonių neteko

NAMAI SUGRIAUTI, KITI NUO 
PAMATO NUSTUMTI |

CHICAGOJ PENKIOS BOMBOS 
SUSPROGDINTOS

AUDRA, LEDAI CHICAGOS 
APYLINKĖSE

LIMA, Peru, geg. 1. — Va
kar nužudytas šios respubli
kos prezidentas Luis M. Sm- 
c-hez Cerro, kada jis įsėdo į 
automobilį po sumobilizuoti} 
prieš Kolumbiją naujokų pa
rado. ;

Žmogžudys Alberdo Hurta- 
do de Mendoza tuojau nušau
tas. Pasiaukos metu nušauta 
dar kiti du asmenys ir keletas 
sužeista.

Visoj respublikoj paskelbta 
karo padėtis. Nužudyto prezi
dento vietų laikinai užėmė bu-

I

VARŠUVA, geg. 1. — Len
kų karo ministeris maršalas 
Pilsudskis šiandien yra nomi
naliniu Lenkijos diktatorium. 
Tačiau jis nori būti tikruoju. 
Gegužės 8 dienų įvyks prezi
dento rinkimai. Kalbama, kad 
maršalas knis vienatiniu tų die 
nų kandidatu.

KROATŲ VADAS NU
BAUSTAS

BELGRADAS, geg. 1. —
Serbų teismas trejus metus ka 

vusis proviaijonalis preziden- lėti nubaudė kroatų valstiečių
tas gen. O Benevides.

GELBĖS VOKIEČIAMS 
VARGŠAMS

BERLYNAS, geg. 1. — Vo
kietijoj šiandien yra apie 25 
milijonai vargšų, kurie pragy
vena iš šelpimo ir gaunamų 
menkų pensijų.

Šiems vargšams vyriausybė 
išdalins atitinkamas kviteles. 
Turintieji tas kviteles savinin
kai galės pigiau riebumų nusi 
pirkti. i

vadų dr. Vladko Mačekų. Jis 
apkaltintas krašto išdavikišku 
mu. Kitados jis paskelbė atsi
šaukimų dėl autonomijos Kroa 
tijai. Tai išdavikiškumas.

ANGLAI BUS PALEISTI

RYGA, geg. 1. Iš Maskvos 
praneša, kad ten iš kalėjimo 
bus paleisti du anglai, kuriuos 
andlai bolševikų teismas nu
baudė kalėti. Sovietų vyriau
sybė negali atkelti Anglijos 
paskelbto ekonominio embar
go.

19 ŪKININKŲ SUIMTA

NENORI VOKIEČIAMS PRI
PAŽINTI LYGYBĖS

AVASHINGTON, geg. 1. — 
Kas turi daugiau kaip 100 do
lerių vertės aukso ir perviršio 
iki šiandien negražino vyriau-

LE MARŠ, la., geg. 1. —
Dėl teisėjo Bradley pagrobi
mo ir grasinimo jį pakarti ka 
riuomenė suėmė 19 įtariamų "F**1’ tas> bua susekt»s- ga
ūkininkų. Jie bns statomi čia'188 ne vien Wulti 
karo teisman. Daugiau pagro
bėjų ieškoma.

Uet dar gauti didelę pabaudų. 

Vyriausybė pareiškia, kad

MINIA PRIEŠ FAŠISTUS

LONDONAS, geg. 1. — Pi- 
ccadilly cirke jaunųjų fašis
tų grupė įžeidė žydus. Kada 
fašistai apleidlo cirkų, apie 7,- 
000 žmonių minia apsupo juos 
ir kilo riaušės. Policija, vos iš
gelbėjo fašistus.

BOLŠEVIKAI ĮSPĖJA 
JAPONUS

MASKVA, geg. 1. — Sovie
tų vyriausybė paskelbė įspėji
mų japonams, kad jie per grei 
tai nesisavintų kinų rytinio ge 
ležinkelio Mandžiūrijoj. Sako, 
tas geležinkelis tiek priklauso 
Rusijai, kiek Mandžiūrijai.

BOLŠEVIKŲ IR MENŠEVI
KŲ VAIKŠTYNĖS CHICAGOJE

i.

dar apie 700 milijonų dol. ver 
tės aukso negrųžinta.

BEATIFIKUOTA GEROJO 
PIEMENS SESERŲ 
KONGREGACIJOS

ĮSTEIGĖJA

ŽENEVA, geg. 2. — Nusi-1 AVASHINGTON, geg. 2. — 
ginklavimo konferencijoje Į Einant senuoju papročiu va- 
tarp prancūzų ir vokieČii} pasi kar socialistai (bolševikai ir
reiškė nauji nesutikimai. Pran 
cūzijos delegatas pareikalavo,

menševikai) įvairiose pramo
nės centruose turėjo vaikšty-

kad 40,000 vokiečių policijos (nes. Vienur jų buvo daugiau, 
būtų priskaityta prie nuolati-* kitur mažiau. Kas metai šių 
nės kariuomenės. Taip pat rei) jų vaikštynių entuzijazmas ei- 
kalavo, kad Vokietija panaikin |’ na menkyn. Susipratę durbi- 
tų šiandieninę savanorių ka- ninkai be socialistų malonės
riuomenę ir įvestų konskrip- 
cijų su trumpuoju tarnybos 
laiku.

Tai visa vokiečių delega
tas atmetė. Vokietija siekia 
lygybės, pareiškė jis, bet ne 
Prancūzijos diktatūros.

RESPUBLIKONAI BIJO 
DIKTATŪROS

AVASHINGTON, geg. 1. — 
Respublikonai ir jų šalininkai 
ima šaukti, kad kraštas pa
laipsniui slenka diktarūron. 
Kongresas aiškiai išsižada sa 
vo konstitucinės teisės ir kraš 
to valdymų, paveda pildoma- 
jai vyriausybės šakai.

Demokratų vadlai atsako, 
kad tas daroma tik nepapras
tam laikui. Paskui tie visi tei
kiami prezidentui autoritetai 
bus atšaukti.

RASTA NUŽUDYTA

BONNER SPRINGS, Kas., 
geg. 1. — Balandžio mėn. 20 
d. staiga dingusi mergaitė N. 
Vogei Love, 6 metų amž., ras
ta nužudiyta.

100 METŲ BAŽNYČIA 
CHICAGOJ

Vakar pavakarį vakarines 
Chicagos apylinkes ištiko dide 
lė audra, vietomis ledų kruša 
ir stačiai viesulo sūkuriai.

Kai kur ledai vištos kiauši
nio didumo iškrito.

Franklin Parke viesulas vie 
nų trobesį sugriovė. Visa ei
lė garadžių sugriauta. Vieni 
gyvenamieji namai nustumti

Hibbard-Spencer-Bartlett 
Hardware Co., 211 E. N. AVa- 
ter gat.

Sprague AVarner and Co., 
G00 W. E rie gat.

P ‘Bombų sprogdinimo trenks- 
'mas visose apylinkėse daug 
langų stiklų sudaužė. Kai ku
riose gatvėse vietos stačiai sti 
kiais užbertos.

ves.
Ši bažnyčia 1833 metais bu

vo pastatyta State ir Lake
.. . . . gat. gatvių kertėje. Paskiau
Ziniomas is Europos, tenai . , TV,. .. . , . ’ nukelta i dabartinę vietų. Isvakar policija ir kai kur ka- 7 - .. , .. . I pr&dziu bažnyčia buvo medine

riuomenė socialistams vaiks-
tynęs varžė. Tik Rusijoje so
cialistai laisvai visam pasau
liui grasino.

sau gerbūvį atsieks.

SUKILIMAI KUBOJE 
SUTRIUŠKINTI

HAVANA, geg. 1. — Kubos 
prezidento diktatoriaus vy
riausybė paskelbė, kad Orien- 
te provincijoj sukilimai sutriu 
škinti.

GANDHI VfiL PASNIN
KAUS

Šio gegužės mėn. 28 d. 'Chi-'nuo pamato. Žmonės pradėjo 
cagoj bus minimos Šve. Mari-įbėgti į namų rūsius, 
jos P. bažnyčios, 9 gat. ir Wa- [ nuostoliai padaryta, 
bash avė., 100 metų sukaktu-

ir nedidelė. Šiandien gi yra 
mūro ir akmens Dievo namai.

COOKO APSKRITIES 
SKOLOS

Cooko apskritis iki gegu
žės 1 d. yra kalta apie 65,000,- 
000 dol. tarnautojams ir dirbi 
ninkams atlyginimo ir apie 3- 
50 milijonų dol. įvairių skolų. 
Ir iždas yra tuščias. Didelių 

j mokesčių žmonės nemoka.
Tai pinigų barstymo ir eik

vojimo sėkmės.

SUSPROGDINTOS 
5 BOMBOS

Prieš gegužės 1 d. anksti 
rytų Chicago vidumiesty su
sprogdintos net penkios bom
bos. Padaryta apie 60 taikstau 
čių dol. nuostolių.

Ties šiomis įstaigomis bom 
bos susprogdintos:

Illinois Telephone Co., 212 
AV. AVashington gat.

AVillett Bus and! Teaming
Co., 222 E. Grand avė. - Ciceroj gatvekaris susikalė*

Stratford namai, 418 South su automobiliu. Miss Sallv Si-I \ **\Yells gat. rus, 19 m. amž., žuvo
—.......................... ' .i. ■ . .......... .

AUKŠKALNIS PASIEKĖ 100,000 
BALSU “DRAUGO” VAJUJE

Policija iš pradžių spėjo, 
kad tai komunistai pradeda, 
gegužės 1 d. švęsti. Paskui

Dideli >aPie ^mta abejoti* Spėja
ma, kad tai bus rakieterių dar 
bas. Jie deda pastangas uhi-' 
jas apvaldyti.

Teisėjo Prystalskio 
mu sušaukta nauja

įsaky- 
‘ grand

jury” ir jai pavesta šį bom
bų sprogdinimų tyrinėti.
„ Kas įdomiausia, kad tų vi
sų nukentėjusių 
panaktiniai nėra matę įtaria
mųjų bombininkų. Visas svar 
blausias įstaigas policija sau
goja.

POONA, India, geg. 1. —
Kalėjime laikomas Mahatma 
Gand'hi nusprendė 3 savaites 
pasninkauti. Tai, esu, vargšų 
indų gerovei.

7 ŽUVO, 2 SUŽEISTA

ESSEN, Vokietija, geg. 1. 
— M. Stinnes anglių kasyklo
je, arti Carnap, įvyko sprogi
mas. 7 darbininkai žuvo ir 2 
sužeista.

PADARYTA DIDELI 
NUOSTOLIAI

Sekmadienį popiet siautusi 
didelė vėtra, kai kur su ledais,

Kontestininkai vis smar
kiau bįruzda. Eina vajaus pa
baiga, o jų daugeliui vis dar 
norėtųsi daugiau balsų pelny
ti. Balsus gi gali pelnyti tik 
geležiniu savo pasiryžimu.Chicagos vakarų ir žiemių a- 

pylinkėse padarė daug nuosto '.Kurie turi dau
lių laukams ir trobesiams.

KŪDIKIŲ SAVAITE

VATIKANAS, geg. 1. —
Dalyvaujant keliolikai kardi
nolų, daugeliui arkivyskupų ir 
vyskupų, taip pat tūkstan
čiams tikinčiųjų vakar rytų 
Šv. Petro bazilikoj Šventasis 
Tėvas Pijus XI beatifikavo 
(įskaitė į Bažnyčios palaimin
tųjų skaičių) pal. Marių Euf- 
razijų Pelletier, Gerojo Pie
mens seserų kongregacijos įs- 
-teigėjų. Ši kongregacija turi 
net 41 šakų J. Valstybių mies

tuose. šios seserys užsiima 
jaunųjų mergelių auklėjimu ir 
globa.

Palaimintoji Maria Eufra- 
zija yra gimusi Prancūzijoj 
1796 m. ir 18 metų amžiaus įs
tojusi šv. Marijos P. Gailes
tingosios vargšams kongrega
cijom

Popiet kardinolų ir vyskupų 
lydimas šventasis Tėvas nu
vyko vėl į Šv. Petro bazilikų 
ir tenai naujų palaimintųjų, 
klūpodamas prieš jos paveiks
lų, pagerbė. Po to įvyko Švč. 
Sakramentu palaiminimas ir 
apaštališka benedikcija.

VIETOJ PERVIRŠIO 
NEPRITEKLIUS

MANILA, F. S., bai. 27. - 
Buvusis generalinis Filipinų 
salų gubernatorius T. Roose- 
veltas po atsistatydinimo pra
nešė, kad 1932 m. salų iždas 
susilaukė 2 milijonų pesų per
viršio.

Dabar šių salų auditorius 
gen. Hammond praneša, kad 
už 1932 m. ižde yra apie 5 mi
lijonai pesų (pesas — 51 c.) 
nepritekliaus.

Ši savaitė visose J. Valsty
bėse yra skirta kūdikių apsau 
gai ir globai. Tai kūdlikių sa
vaitė. Pirmasis tikslas yra ma 
žinti kūdikių mirtingumų.

UNIJOS VIRŠININKAI 
PALEISTI

Praeitų penktadienį rakiote 
rių gauja pagrobė du Chicago 
Teamster’s unijos viršininkus 
— Fred Saša ir M. Goldberg. 
Vakar jiedu paleista. Policija 
abudu tardo.

r.

:giau pusės milijono balsų, nore 
[tusi dar daugiau. Kiti pasiryžę 
[siekti pusės milijono, kiti ma
žiau. Jie visi iš kalno yra nu
sistatę siekti tam tikrojo bal
sų skaičiaus. Tik tada žmogus 
jaučiasi patenkintas, kada 
jis atsiekia nustatytų sau tiks
lų, kada jo darbas apvaini
kuotas.

Visi šauniai dirba. Lietuviai 
lyra prašomi “Draugo” kon- 
testininkus paremti, nes jie 
yra verti paramos. Platindami 
dienraštį jie dirba kultūros

šauskas ir F. A. Condrot taip 
pat šaunių pažangų padarė.

PIRMAEILIŲ STOVIS:
I'. Labutis, 917 AV. 34th st.,

Chicago, III................. 883,39Ų
V. Stancikas, 1706 AV. 47tk^

St., Chicago, III......... 876,620]
A. Švilpauskienė, 103 N. 20 

Avė., Melrose Pk. ... .754,814
A. Valančius, 1226 S. 50th 

Avė., Cicero, III. . . 725,7531
S. Balčiūnienė, 2212 W. 2$ 

St., Chicago, III. .... 498,257
S. Staniulis, 6651 S. Talman 

Avė., Chicago, III. .. 375,311
A. Stulginskas, 1628 So. 50 

Avė., Cicero, III........... 333,816
A. Gilienė, 3131 Emerald 

Avė., Cbicago, III. .. 284,015
O. Rašinskienė, 1639 S. 50tb 

Avė., Cicero, III......... 281,877
S. Stašaitis, 1413 S. 48th

darbų. O šis darbas yra ne- Ct., Cicero, III. 204,258

ORO STOVIS

PLATINKITE “DRAUGI” lietus; vėsiau.

CHICAGO IR APYLIN. 
KĖS. — Iš ryto numatomas

lengvas. Jis reikalingas dide
lio pasiaukojimo.

J. J. Aukškalnis iš Gary, 
Ind., šiandien įšoko į 100,000 
balsų skaičiaus laipsnį ir dir
ba, kad į trumpų laikų dar 
kitus 100,000 balsų laimėjus.

K. Šerpetis, 1710 N. Girard 
St., Cbicago, III. 195,074

V. Mandravickas, 815 — 45 
St., Kenosha, AVis. 180,252

P. Fabijonaitis, 2231 AV. 23 
PI., Cbicago, III.......... 120,404

J. J. Aukškal 1354 Har-
S. Balčiūnienė, A. J. Janu-|rison St., Gary, Ind. .. 111,350

..'JA
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“D R A U G A S”

kasdien. Uakyrua Mkmadtoala* 
»«DrUMKRATO8 KAINA: Katama — »• ••. Pa*

<| Matų — 91.it. Trima Mėnesiams — ll.tt. Vienam 
masalai — Via Knrepoje — Metanas It.tt. Pasai Ma* 
v - It.tt. KovtM .«»

Bendradarbiams lr korespondentams raMų nesra 
eaa. Jei migliną lai padaryti lr naprlalondtama tam 
Mat salto lankių.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po niet.

tadaktortm irlima - nno Uiti lkl Uitt vai.

O R A U G A S”
U i HUAN1AN DAILY PRIEjnL

Pabllsbed Daily. Baoept Banda?. 
aOMGIUPTIOMB: Ona Tear — M-te. Ma Moptks 

11.11 Tbree Months — It.tt. One Montb — TSa.
turtą* - One Tear — It.tt. Bis Montba — 94.lt. 
"ov - esą

MvartMni ta "PftADOĄB- bekeps best rasaite. 
AVserttiIns vatas aa appltoaBoa.

DRAUGAS” 2334 5. Oakiey Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
KO MES NORIM?

jei ne visų keturių, tai bent trijų valstybių 
sąjungai sukurti. 1921 metais Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris pirmas važinėjo Rygon 
ir Talipan ir drauge su Latvių ir Estų už
sienių reikalų m misteriais paruošė sųjungos 
programą. Latvių ir Estų ministeriai lankėsi 
Kaune ir sąjungos kūrimasis gana sparčiai 
žengė pirmyn. Bet vėliau kažin kodėl šis dar
bas atšalo ir visai sustojo.

1929—1931 metais padaryta nemaža žin
gsnių, pirmyn. Po to vėl lyg sustojo.

Šiandie visiems tur būti aišku, kad Pa
baltijo sąjungai įsikurti daugiausia kliudo
ginčas dėl Vilniaus.

Nemaža yra estų ir latvių, kurie norėtų 
Pabaltijo sąjungon įtraukti Lenkiją. Lietuva 

J jokion sąjungon su Lenkija nenori ir negali 
dėtis, kol lenkai laiko okupavę Vilnių ir Lie
tuvos trečdalį!

Deja, estai ir latviai (gal ne visi) kažin 
kaip nenori šito suprasti. Vienas latvių laik
raštis sako, esą ar verta dėl vieno miesto

S R A V G 'A S

SVEIKATA - LA IMfSSALTINI$
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

DIDĖS&8 ŽARNOS 
UŽDEGIMAS

NEBRANGINAM GABIŲ 
LIETUVIŲ

Antradienis gegužės 2, 1933

AR DARIUS IR GIRĖNAS TIKRAI SKRIS Į LIETUVĄ?

Didė.ės žar
nos uždegimas 
gali būti stai
gaus arba kro 
niško pobūd
žio. U įdegi
mas, papras
tai, paliečia 
vidurinę žar
nos sienos dali 
vadinamą mu- 
cosa, bet gali 
plėstis ir ap-

3147 S. Halsted st. 
Tel. ofiso; 

Caluniet 4039 
Tel. Rez. 

Hemlock 6286

linui, nekalbant apie įvairius 
kitus nusiskundimus, kurie 
labai dažnai turi ryšį su ligo
nio nemotumu, o nekartą ir 
baime.

Kadangi ši liga yra mikro-i

į Čia su keliais kitais savo 
tautiečiais 1921 metais suor
ganizavo Chicagos lietuvių ta
ksi’ų bendrovę, kuri gyvavo 
ligi 1929 metų. Stasys Girė-

(Tęsinys)
Kas tas lakūnas S. Girėnas
Stasys Girėnas gimė 1895 nas buvo tos biznio bendrovės 

metais taip pat Lietuvoje: Vy- kasininku.
togulos kaime, Kaltinėnų val
sčiaus, Raseinių apskričio. Į

binio pobūdžio, todėl labai da-•Jungtines ^,neriko’ Valstybes Taj Stasys Girėnas Cbicago- 
atvyko 1910 metais. r ! je pįnuas įg lietuvių įsigijo

Eilę metų ėjo mokslus, die- 'lėktuvą: 1923 metais jis nusi- 
bo spaustuvėje. ; pirko trivietį lėktuvą. Tais

Prasidėjo didysis karas. Ue|Pažiais metais užbaigė lakū- 
tuvos krašto nelaimė, atsidū- iniJ mokyklą ir nuo 1924 įlietų 
rus tarp dviejų kariaujančiųjų tebėra profesiniu lakūnu.

S. Girėnas savo lėktuvu ve-

znai prie šios ligos prisideda 
komplikacijų įvairių ligų for
mose, kaip tai, sąnarių užde
gimas, rheumatizmas, nervų 
gėla, galvos skaudėjimas va- 

Dr.A.o. Rakauskas dinamas migraine, mažakrau
jystė ir inkstų pilvelio užde-!pusių, ir pagaliau žiaurios vo 
girnas.

Bet noras skraidyti padan
gėmis buvo perdaug stiprus.

imti kitas žarnos sienos dalis 
trukdyti Pabaltijo sąjungos kūrimų. Juk toks beį eįĮes> įr nekartą dėl tos 
pasakymas tai skaudus lietuvių įžeidimas! !prįežasties gali kilti žarnos su 

Pastaruoju laiku, rašo “Trimitas”, vėl Argi Vilnius Lietuvai tai tik “vienas ^arna arba žarnos su vidurių 
pradėta daug kalbėti ir rašyti apie Pabaltijo miestas”? O kur Lietuvos žemių trečdalis,'p|gyg sugvjimai bei suaugimai.

kurį laiko lenkai ? Prancūzija dėl Alzaso Lo-gvarbįaUsia uždegimo prieža- 
reno, kuris sudaro vos apie pustrečio procen- !stįniį yra mikrobinio arba pa
to visos Prancūzijos, keturiasdešimt metų '^ritinio pobūdžio infekcija, 
rengė revanšą, rizikavo baisų karų, paklojo
. .. .... • • - Staigaus bei aštraus didelėskelis milijonus savo geriausių vyrų, pabėrė v. v, .
šimtus milijardų frankų pinigų. Nedaug ūia. imamos uz egirtio simptomai pa
žiau Italijai atsiėjo Triesto ir Trentino at- Pras^ai Pasiy " la greitai, i 

gonis viduriuoja, skundžiasi

sąjungą. Šis klausimas niekad nebuvo visai 
pamigtas, bet dabar vėl pradėta gyvai dis- 
kusuoti, ypač kai Švedų parlamento narys, 
ilgametis Stokholmo burmistras IJndliagenas 
ičkėU ,$Vėdų parlamento sumanymą sukurti 

TO&ę,Pabaltijo sąjungą, kurion įeitų visai 
ięį^inąnęi^s, BąlUjojs jūrą valstybės: Švedijai, 
Mčr*ię^ja,;’pąnįja, Lietuva, 'Latviją, Estija,

Ligonių gydymas iir tinka
ma globa kaip staigiuose taip 
ir kroniško pobūdžio šios li
gos atsitikimuose yra reika
linga be mažiausio atidėlioji
mo. Staigiuose — kad apsau-

kiečių okupacijos sunkumai e-įjodavo keleivius, norinčius 
rzino lietuvių dirksnius. Taiskilti iš triukšmingojo mies

to į ramią, tylių, saulėtą erdvę 
pasilsėti ir visus žemės gyve
nimo rūpesčius užmiršti. Sa
vo triviečiu lėktuvu jis galė
davo vežti po du keleivius. 
Tie pasivažinėjimai vis būda
vo laimingi. Tuo būdu, lėk- 

gesiu ir troško, kad vokiečiai tuvu S. Girėnas yra vežiojęs

visa kėlė lietuvių neapykantų 
vokiečiams, kurie negirdėtu 
žiaurumu ėmė persekioti pa
grobtųjų svetimų kraštų gy
ventojus. Stasys Girėnas taip

. . pat buvo jautrios širdies liegoti ligoni nuo jravojaus ir f . . v.
, • , ... ... ... ..(tuvis: biaurejosi vokiečių eikiek galint, greičiau atvesti jį j t
prie sveikatos, *gi kroniškuose - , . , k<wi -, , . ..... ... būtų kaip nors sudrausti. Tad apie uOOO žmonių— kad jau ir taip Įsisenėjusi *__ * . ■ , ••

italų žemių.
gavimas, nors šitos žemės irgi sudarė vos

liga negautų dar daugiau svei 
katos pamatus pakasti ir kad 
galimoms dažnoms komplika-

į vidurių gėlimu, kai kuriuos išjcijonls būtlJ užkertttlua laiku
, pradžių tąso vėmimas, kursii{P|:nų 

mės galim įssizadeti arba , v . .... i x, dažnai apsimalsma. Nekartų 
usieloti Re kokio nors, pasak ._. , . . .... .. .1 ištinka kraujoplūdis. Prie suį

jaričia 'Pabaltijo valstybėms daug 
inpatijiį' ir1 stengiasi palaikyti sū! jomis kul
tūrinius bei ūkio santykius, bet politinėn są
jungon vargu panorės eiti, Skandinavijos val- 
atybėms negresia pavojus, kuris gresia Pabal
tijo valstybėms. Jos apsuptos iš visų pusių 
jūrų arba aukštų kalnų ir neturi tokių kai
mynų, kokius turi Pabaltijo valstybės. Todėl 
kažin ar atsiras daug švedų, o ypač norvegų 
ir danų, kurie sutiktų pritarti Lindliageno 
pųomenei. Žinoma, mes ir visos Pabaltijo val
stybės mielu noru eitumėm į kiekvieną sąjun
gą su Skandinavijos valstybėmis.

Jeigu Lindbageno sumanymas ras prita
rimo, tai mes tik pasidžiaugsim, bet tuo tar
pą tenką juo paabejoti.

Mūsų šiaurės kaimynai latviai ir estai 
darė rimtų mėginimų sueiti į glaudesnius po
litinius santykius su Skandinavijos valsty
bėmis, tačiau lig šiol nedaug ką laimėjo. To- 
4ėl kol kas galima rimtai kalbėti tiktai apie 
trijų, daugiausia keturių valstybių Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Suomijos, sąjungą. Čia 
reikia pažymėti, kad ir suomiai nelinksta 
perdaug jungtis su savo pietų kaimynais.

Lietuva uuo pat savo įsikūrimo darė pa
stangas sudaryti sąjungą bent su Latvija ir 
Estija.

1919, 1920 ir 1921 metais Lietuva yra 
padariusi nemaža žygių Pabaltijo valstybių,

įątviu-jąiltrąšmo Vyiepą mioąto,”4iet įnūsų 
.įtuūtvrięy 'kultūrinio centro ir treč

daliu žemių atvadavimu? Ką sakytų praneū-

prišįdeda- troškulys, nenoras 
valgyti ir greitas svorio puo
limas. Temperatūra gali kiek 
pakilti arba būti normali. Ka
rtais liga taip gali išsemti Ii-, 
gonio pajėgas, kad jis neištve
ria ir miršta, ypač tokis, ku
rio abelna sveikata yra palie

kąs,jei' jam užimtų jo Paryžių su šiaurės 
Prancūzija, arba jei anglui kas atimtų pietų 
Angliją su Londonu?

Bet gal šitie palyginimai nėra toki aiš
kūs, todėl aš čia padarysiu latviams labai 
aiškų ir suprantamą’ palyginimą.

1919 m. Belmontas užėmė Kuršą ir no
rėjo paimti Rygą. Leiskim Belmontas 'būtų i -g 
Rygą paėmęs ir ten pasilikęs panašiai kai)) 
padarė lenkai. Jei Belmontas taip būtų ir 
valdęs Kuršą su Ryga, o Latvių vyriausybė 
būtų priversta išsikelti kur nors į Valkų,
Valmierą ar kitur, ar latviai nesirūpintų 
Rygos ir Kuršo atvadavimu? Ar jie sutiktų katą ir kaip greit jam tuo pri-
eiti su Bermontu vienon sąjungon? O ką jie 
mums pasakytii, jei mes latviams tada saky
tumėm: “Darykim sąjungą su Bermontu. Ar 
verta dėl vieno miesto ir teritorijos trečda
lio trukdyti sąjungą su Bermontu?”

Žinoma, latviai spiautų kiekvienam akys- 
na, kas jiems taip kalbėtų.

O kuo gi Želigovskis geresnis už Ber- 
montą, arba lenkai už vokiečius, norėjusius 
atimti latviams Kuršų, Rygą, o jei pavyktų 
tai ir visą Latviją!? Ne tik Želigovskis bei 
lenkai nėra geresni už Bermontu ir vokiečius, 
bet dar blogesni. Bermontas nors ėjo tiesiog, 
be peifidijos ir sutarčių laužymo. ,

(Daugiau bus)

TAIP NUSTOJO PLAKTI DVI 
DIDVYRIŲ ŠIRDYS

IS UKRAINIEČIŲ GYVENIMO

(Tęsinys)

Greitasis teismas

Greitasis teismas buvo Lvove perei
tų metų pabaigoj. Teisme kaltinamaisiais 
stojo:

1. Dmitro Dauili«in, 24 metų, bat. iu- 
vio darbininkas, baigęs 3 klases liaudies 
mokyklos, gyvenąs Tru«kavce;

2. Varil Bilij, 21 metų, pardavėja-', 
ba'gcs 7 klases liaudies innkvkb'S. gyve
nąs Truskavce; jau kartą teismo baubtas 
(3 mėn.) už dalyvavimą. “Plastoj ”

f 3. Marta* Žurakovsk'.s. °7 metų, pir
kly-, gimęs Rtani-lavov*.

4. Zettdn Korsakas. 27 metų, nniver- 
ieitito studentas, gyvenąs Drohobiee jau 
kartą teismo baustas už dalyvavin ą ‘ Pla 
BtojeJ’

T'’V'au o' s'us e’vnė' Danilišino,— dr.

Šuchevičius ir dr. Panikovskis; Bilį — dr. 
Sorosolskis ir dr. Maritčakas; Žurakovs- 
kį — dr. Gankevičiūs; Kossaką — dr. 
GluSkevičius.

Tribunolo sudėtis: Jagadzinskis, pir
mininkas; Dvožakas ir Migalė — nariai; 
kaltino prokuroras dr. Mostovskis.

Kaltinamasis aktas kaltino D. Dani- 
lišiną, V. Bilį ir M. Žurakovskį, kad jie 
1932 m. XI. 30 d. įsibrovė į pašto įstaigą 
Jogailos miestely, ir, šaudymu suterori
zavę pašto tarnautojus, pagrobė 3,232,15 
zlotų. Tuo veiksmu nusižengė pagal 259 
baudžiamojo kodekso paragrafą. Be to, 
D. PanilRiną kaltino, kad jis šovė į sar
gybini E Slugock), turėdamas tikslą ji 
nužudyti, b-t tik sužeidė jj. Taip pat Da- 
n’liš’nas kaltinama1-, kad tie.s Beriniu, Ži- 
dačevo val'čmj*, 1932 m. sausio 1. d. šovė 
į And 'Ucbovą, turėdamas tikslą jį nužu
dyt’. bet, tik «užeidė. V, Bilį dar kaltino, 
kad jis Glinnij Navariji revolverio šūviu 
nužudė ‘.argyb'nį A. Kojatą. Zemną Kos
saką kaltinu, kad ,932 m. lapkričio 27 d. 
į kurstė V. Bilį ir D. Danilišiną ir padėjo 
ifeuis dalyvauti Jogailos m. uašto puolime

savanoriu įstojo 1917 metų Be to dar jis mokė kitus 
spalių mėn. 17 d. į Jungtinių skraidyti lėktuvų: tua i būdu 
Amerikos Valstybių karimame jis net 5g žmones išmokė skirai 
•nę. Buvo paskirtas į 136-ją ’dytk įĮš tų. jo mokinių lakū- 
mokomąją eskadrilę* kurioje M du' yra mūsų tautiečiai: 
užbaigė karo aviacijos iAėctfa- ; Klimas ir ristikas Vydžius. 
nikų kursus.' Jau anais laikais S. Girėnas.ne-tikt^j. gražiaiAr šiais ar kitais reikalais

Ai.ado>. kitipkihs yni tikt Girėnas dom<jj.o§į avia-Jskraido,* betrir paikiai daro
pne lietuvių gydyt.;,,.. • V-A: x
Dievui, gerų lietuvių gydyto
jų mes šiandie turime. Todėl 
nesirodykime svetimtaučiams 
gydytojams sveikatos reikaluo 
se esą našlaičiais. Be to, jeigu 
ištinka reikalas važiuoti į li
goninę, visados reikalaukit')

sta kokios nors kroniškos Ii- kad vežtų į gv Kryžiaus li
gos arba kuris yyą arčiau, se-

| balsį
Staigus didėsės žarnos už- reikale mums tarnauja. Vie- 

degimas tęsiasi keletą dienų, nas visus, visi už vieną.
o kartais žymiai ilgiau atsi- j Klausimai ir atsakymai 
žiūrint į pirmesnę ligonio svei' i---- niano gaP

cija ir svajojo padangėmis? su* lėktuvu’ .įvairias--pa*ajm- 
skrajoti. Bet pasauliniam ka- 'gas figūras ore (vadinamąsias
rui pasibaigus ir demobilizuo
jant Amerikos kariuomenę,

mirties kilpas, suktuką ir t.t.) 
Amerikos lietuviai jo gabu-

jis išėjo iš kariuomenės 1919 t mus ore matė per Lietuvių A- 
m. birželio mėnesį. Vėl grįžo j viacijos Šventę Įvairiose di- 
i Chicagų. 1 .desnėse kolonijose (D. b.)

jingos užaugos kai kada pa- tik kūdikiui, bet ir suaugu- 
gonitię. Turėkime sau už o- įįektį išgamomis, pasilceisda-*siam ūegerai-. Taip darant, vi- 
hnlsi: — Kas yrū mūsų, lai'nio8 į pavojingas. Kuri užaU-'durių'inlckad nebus galima pri

gų rūšis puošia tamstos viršu
galvį, be ekzaminacijos, sunku

vesti prie tvarkos. Nors rici
nos aliejus, tiesa, labai gerai

pasakyti. Tačiau daugely atsi- liuosuoja vidurius, bet jo įta- 
tikimų po viršugalvio oda at- kai pasibaigus, viduriai palie- 

„ „ . siranda pūslinio pobūdžio už- ka suerzinti bei įskaudinti ir
buvo gydytojo pagalba. Kar- 'os Y10, uzauS3|slu u guzu ai laUg0S vadinamos sebaceous'dar labiau užkietėja. Ricinos 
tais liga užsitęsia ilgesnį lai- )a *u,noia- Įenu* i< esms, o jcysįs, kurįos kartais pūliuoja,'aliejus vartojama, kuomet rei

kalinga jo greita įtaka, ypač 
staigiose ligose, tik ne nuo-

Klausimas.

ką ir įgauna bei pavirsta į a^as mazcsnis. 1 (i puititi^ ikenkįa grožįuį arba skauda.
kroniško pobūdžio ligą. etilus ai pen is metus Jle^u gįaįp jau jokįo pavojaus ne----- o----  __ — ------

Kroniškas didėsės žarnos už auSlau teužaugo, bet, pinu- gudar0 gįam atsitikime, plau- latos turinčiam užkietėjusius
degimas gan dažnai pasitaiko. 'anis .re . a^’ ^r.a. G a . kams ant galvos suretėjus, jos 'vidurius. Kas nuolatos varto-
Vidurių užkietėjimas beveik Past«biaiai- Skaudėjimo nejau- 

visados su šia liga bendrauja, C1U*
bet kartais pasikeičia trum-1 nonų gerbiamą daktarą
pais viduriavimo laikotarpiais au’^1 a’ 5ra Pa'°j*ngi

, • i • r» t- ar ne> Jr kaip juos galima nu-rr skausmu viduriuose. Be to ‘ ”
, •• • i gydvti? A. J. T.ligoms paprastai nusiskundžia

neturįs apetito ir dažnais at-J Atsakymas A. J. T. — Tu- 
sirūgimais bei riaugėjimais, molai bei užaugos gali būt

visados matytųsi ir, žinoma,'ja smarkiai vidurius erzinau 
išrodytų lyg būtum Mozės į- į čius vaistus, ar anksčiau ar
pėdiniu.

Didžiumoje užaugos gydyti 
reikalauja operacijos, taigi ir 
tamstai greičiausia Teiktų ši 
priemonė pavartoti.

vėliau įsiperša sau vienokią 
ar kitokią vidurių ligą.

Savo kūdikiui, tamsta, būk 
tikra motina ir su kiekvienu 
jo nesveikatos reikalu kreip-

Atsakymas P. M. — Rici-jkis prie savo gerojo šeimos
vidurių išpūtimu ir svorio puo pavojingos arba ne. Nepavo- nos aliejaus duoti dažnai ne gydytojo.

ir sueiti ten kontaktan tu kitais puolimo 
organizatoriais; kelionei iš Draliobičo į 
Lvovą esą davė jiems du amerikoniškus 
dolerius.

Teisme visų dėmesį į save atkreipė 
Danilišinas. Jis tardomas, nors smarkiai 
mušamas ir kankinamas, neištarė nė žo
džio. Panašiai laikėsi ir teisme. .Jo tylė
jimas, kas rodė, jog jam nesvarbu gintis, 
sukėlė visuotinį susidomėjimą ir pagarbą 
jam. Ta pagarba dar padidėjo, kni jis, 
labai trumpam, 3 kartus savo tylėjimą 
buvo nutraukęs. Apie tai taip kalbėjo jo 
gynėjas dr. Šuchevičius: “Tylėjimas teis
me, tokiame teisme, kur sprendžiama apie 
tai “būti ar nebūti,” gyventi ar negy
venti, yra didvyriškumas, didelis didvy
riškumas. Išlaikyti tokį tylėjimą ne bet 
kas sugebės. O juk čia, šiame teisme, 
sprendžiami toki klausiniai, nuo kuriu iš
sprendimo plikiau:o šio žmogaus būtis. 
Kartais tiesiog patys žodžiai skrenda iš 
lūpų, o jis sėdi tylu*4, sukandęs dantis, 
suspaudę', rankas ir iš jo lūpų neišskrenda 
nė vienas žodis. Ar tat neverta nusistebė- 
jimo. .Ąr tąt - ųeliudija charakterį, gerą,

tvirtą charakterį, apie kietą nesu,laužia 
mą valią, apie iš tikrųjų šio vaikino vy- 

į lišką būdų. Bet ir sulaužė savo tylėjimą 
j pirmą kartą tiktai tada, kai kilo klausi
mas apie tai, kas užmušė sargybinį Kaja- 
tą. .Jis pasakė: “Aš šoviau! Ne Bilij šo
vė, bet aš!” Jis pamatė, kad jo draugas 
pavojuje ir nors pats būdamas taip dide
liam pavojuje, drąsiai pasiėmė sau naują 
sunkų kaltinimą; kaltinimą, kuris labai 
ir labai daug gali nusverti jo likimo 
svarstyklėse ir visa tat rodo jo būdo di
dybę. Prabilo jis antrą kartą tik tada, 
kada čia, salėje, visai be reikalo paminė
jo kitą bylą, T. Holuvkos bylą. Trečią 
kartą prabilo, kai liudininkas tėvas Kin- 
dij pasakojo apie tą ;ceną, kai kaimiečiai, 
primušę juos, išgirdo iš jų žodžius: “Mes 
mirštam už Ukraina.” Ir tą akimirką, 
kai liudininkas ištarė žodį “Ukraina.” 
išgirdo ponai salėj verksmą, šio kieto nc- 
bilio Danilišino. Vos išgirdęs tėvynės žo
dį, jis susigraudino ir aps'p lė ašaromis, 
kurios brangesnės: už perlus. Viską pakė
lė, tik negalėjo pakeltUsio momento, tra
giško momento. Milžiniška, neišpasakyta

savo meile, suvo tautos meile, savo šalie? 
ta beribė savo Ukrainos meilė .— štai pm 
žastis viso, ką Danilišinas padarė. Ki 
pradedu galvoti apie šio vaikino sieli 
turiu sakyti apie jį “Der grosse Schwe 
ger.” Taip, nes savo tylėjime jis didii 
gas, taip jaunas dar, bet didingas.”

(Daugiau bus)

POSMELIS IŠ PAVASARIO MOTY V
Kai po žiemos prabyla vandenų bėgimą 
ir kai sapnuojasi pargrįžęs vyturys 
ir miško gyvojo ošimas, 
saulėtos dienos — stov’ akys’, — 
tuomet žinau — ne amžina dejonė 
nors ir gėjos ji kupina:
ją žudo žydinti svajonė, , 
už debesų juk vis giedra!..

Arėjas Vrikius k £

Vienas atstoja dešimtį tūkstančių, jt 
gu jis yra kilnus. Herakliti

• • ♦

Dangu^ ežere — apgaulė! dangus m 
terš akyse — apgaulė. Kukolnik:

3 V:»;
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THOMPSON, CONN,
MOKSLAS

Pirmadienį, balandžio 24 d., 
visi Šv. Marijos Kolegijos mo
kiniai, praleidę velykines ato
stogas, kai kurie atlankę savo 
tėvelius, vėl grįžo padėtų pa
kulinio šių mokslo metų lai
kotarpio. Kai kurie, o ypatin
gai iš truputį tolimesnių vie
tų, į kolegijų sugrįžo sekan
čių dienų.

Mokslas prasidėjo antradie
nį, balandžio 25 d. Iš pradžių, 
Į^^^akant, visi mokiniai te-

magino ir, suprantama, tik-
tfvuž keletos dienų prasidėjo 
ikrasis darbas. Visi mokyto
jai tie patys, kaip kad buvo 
jraeitų semestrų. Trečiasis mo 
sla laikotarpis yra trumpiau

sias ir, bematant, švilpte pra
švilps. 1*71*^
‘Virgilijaus" Draugas (L.K.)

C.F. — Andrius Vilkišius iš 
Lowell, Mass.

R.F. — Jonas Baltrušaitis 
iš Brooklyn, N. Y.

P’s — Vincas Dirsė iš Bri
ghton, Mass.

Tarnas Kavaliauskas iš Phi- 
ladelphia, Pa.

Bronius Voveris iš Brock- 
ton, Mass.

Yra taipgi penki kiti ber
naičiai, kurie, reikalui esant, 
ar taip jau užima tikrųjų žai- 
dikų vietas. Angliškai jie va
dinasi “substitutes.”

2B — Albinas Juodka iš 
Lawrence, Mass.

3B — Stasys Aukštakalnis 
iš AVaterbury, Conn.

1B — Alfredas Knasas iš 
Qunicey, Mass.

F. — Antanas Badaris iš 
Providence, R. I.

C. — Jonas Petkus iš Bro- 
ckton, Mass.

WATERBURY, CONN.
L. I. P. METINIS *BOWL- 

ING’ BANKETAS

Balandžio 22 d. AVaterbury 
lietuviai turėjo lietuviškų ba
nketų. Kasmet apie šį laikų 
Lithuanian Independent Bow 
,ling Club suruošia metinį Mass. 
“bowling” banketų. Banketas 
buvo mūsų didelėj salėj. Pa
tys nariai valgius pagamino.

si prie savo naujo darbo ir ne- į AVe know from the Biblical 
užilgo vyks į Chicagų. jnarrative that there were first

e created but two human beings,
Detektyvas J. Bendleris ke-ĮAdam and Eve. It is from 

lioms dienoms buvo išvykęs į 'them that all the present lang- 
New Yorkų su savo žmona ato- uages derive a common origin,
stogoms.

• • •
M. Orintaitė praeitų savai- 

* įtę buvo svečiuose AVorcester,

direct or indirect, more or less 
remote. Adam and Eve, it may 
rationally be surmised, špoke

SVAIDINYS

Praeitų trečiadienį, baland
žio 26 d., buvo suruoštas svai- 

dinio žaidimas, kuriame buvo 
reikalo dalyvauti Šv. Marijos 
kolegijos bernaičiams. Tačiau, 
blogo oro dėliai, žaidimas bu
vo atšauktas. Jeigu žaidimas 
būtų įvykęs, tai Kolegijos žai-. 
dikams būtų reikėję stoti prieš 

Iv. Marijos Aukštesnės Moky
klos mokinius iš Milford, Mass, 
Bu
dėjęs thompson’iečių 
nio sezonas.

The deep and concentrated 
observer and student, howev- 
er, learned to his surprise, of 
the diagonal difference bet- 
ween Lithuanian and Polish. 
Thus from the pens of ripe,

passed under the influence and 
dominion of the Teutonic Or- 
der and lošt their pristine pu- 
rity of language and became 
Protestants whereas the Lith- 
uanians maintained their lang-

unprejudiced scholars we as- uage and became Catholics.
Here are some similarities 

between Latin, Greek and Li-
certain that Lithuanian is not 
a Slavic or Teutonic language, 

but one language. AVhat that (but a language in a class with jthuanian, drawn more or less 
language was cannot be as- .the Lettic (of Latvia) and Old at random.

Prussian or Boroussian. Lithuanian: vežu, I carry. 
Latin: veho, English vehicle.

Lithuanian: Dievas, God.

certained. But it assuredly was 
the first human speech. This 

gijos studentas, pereitų savai- 'speech naturally underwent 
certain changes. The real di- 
visions came at the Confusion 
jof Tongues at Babel. From'

E. Verbyla, Villanova kole-

A isko buvo užtektinai. Daly- (p sugrįžo į kolegijų po Vely 
vavo apie 100-150 žmonių. Vi- klJ švenčių 
si iki soties pavalgė, o paskui
pasiklausė kalbų. Vakaro ve
dėju buvo adv. E. Bobbinas. 
Kalbėjo gerb. klebonas kun. 
J. J. Valantiejus, šerifas Je- 
nušaitis, kuris sunkiai darba
vosi kaipo pirmininkas Bowl- 
ing League, kun. Kazlauskas 
ir Kripas, daktarai Aukšta
kalnis (Colney), Stanislovai-Svaidinio ratelio valdytojas. . . 

arba “manager,” yra Jonas t,s ,r.Aukštakalnis (Hill),adv.
iBobbinas, Bronskis ir Balan-

Here are some ąuotations. 
The following is one from the

f n n- i -v-vi Latin: Deus, English: devine, pen of Dr. Ripley m his book '
Greek Dios..“Races of Europe”... “Enti- 

,rely distinct from- the Slavs
“Teisybė yra akla” ir darjthere many tongues were or- in ianguage etc.” Eflisee Rec 

kaip. Šių savaitę pas mus trys iginated. This oceasion of jus jn kįs “Ųniversal Geogra-
vaikai, svetimtaučiai, buvo nu 
teisti į pataisos namus dėliai

course, provided for the ori- pliy” a]so brings out this
gin of all present tongues, ev-

Baltrušaitis, o jo pagelbinin-
kas Kazimieras Boguslovas iš >’ Jonas Kairis> kuris ve'
Chicago, III. Svaidinio ratelio įdajas BoJlin^ Alleys ir biz- ______ ,___________
įrankių ir visos nuosavybės Jn,^r.ias. er°nas’ kuris daug sį^ja-ve sekantieji vietiniai lie- 
prižiūrėtojas arba “mascot”|Pnsi (,'° rasydamas nuolat ir įuvįaį. j Arminas, J. Ginišius 
yra Juozas Juodka iš Law- planai anglų laikraščiuose j Povilaitig> j. Skurpku8, S.
rence, Mass. “Score keeper” ox'kn^. ^asku^ siogeris, J. Strakauskas, V.
yra Petras Balinskas iš Mt. l^a svetlmtaučiai laikraš-į Venslovas, J. Virbutis ir K.

vagystės. Jie pavogė riziko en thougli in a remote degree. 
mašinas. Savininkai tų maši- Lithuanian belongs to the 
nų, kad ir peržengę valstybės great Aryan group of lang- 
taisykles dėl laikymo tų ma- uages. To this group belong 
šinų nebuvo suimti ir teisia- many, many more also. But 
mi.

Prezidento Roosevelto suma 
nytam girininkystės darbui pa

point. I need not stress it any 
more. All scholars, botli of

Lithuanian: Traukite, draw! 
Latin: trahite; English (ex) 

'«tract.
Lithuanian: jungiu, I join. 

Latin: jungo, English junction.
Lithuanian: vyras, man. La-

Lithuanian and Polish, realise v*r’ kmglish virile.
Time and space do not per- 

mit me to enlarge upon tliese 
comparisons. I regret to de-

Carmel, Pa. Ratelio lavintojas 
arba “coacb” yra prof. Jonas 
Kundrotavičius iš AVorcester, 
Mass. 1 ! '

Gegužės 4 d. Švč. Marijos 
Kolegijos svaidinio ratelis žais

tininkai Cluney, Calvin ir Ke. yorkevKia 
lley. Vakaras buvo sėkmingas.

JAUNIMUI KALBOS

Praeitų pirmadienį AVater-

AVilby High School baigia
mosios klesos aukščiausius lai
psnius gavo E. Gelgaudaitė 
(96.8) ir E. Koskaitė (94.2).los moKimus is Minoro, iviass, <=>-»---------------- --------- burv’o lietuvio nareni™ i«n 1'—’ ——

•u šiuo žaidimu būtų prasi-1®ū. “P“1™™ Trade S**001” Linini kalba sakė srerh knn .DShai toki°
5ioo tbnmTvmn’ioėbi svaidi- žaidimas bus Thompson’e. pranag s t ra k aus k L 11 ^ems tenka Sarbė būti svet

ur o i- kUS aS v • °We ’ kinimo (salutatory) ir atsi-
Thompson

Gegužės 13 d. bernaičiai žais 
su Putnam ’o Aukštesniąją 

Šis

here we are interested in Lith
uanian.

There has been egregious 
confusion and error as regards 
the affiliation of Lithuanian 
with the Slavic languages, es- 
pecially Polish. In the past 
Lithuanian has been regarded 
as a pūrely Slavic language 
and in a very close class with 
it. Otliers have linked its id- 
entity with Polish. I for one, 
can readlily see and under- 
stand how tliese erroneous co- 
nceptions and opinions came 
about. I could name (to ab-

the distinct difference between 
tliese two tongues.

Thus it belongs to the A 
ryan group of languages, 
which group comprises prac- 
tiaclly all the languages now 
spoken in Europe but about 
three.

Closely related to learned 
tongues

It is plain that Lithuanian 
is not a Slavic language. It is 
closely related to the Latin. 
Greek and Sanskrit. (Please 
remember that its sister lang
uages are Lettic, and Old Pru
ssian or Boroussian). Their 
Lithuanian were, in more re- 
rnote times, called Aestians or

cline any sucli elaboration as 
I could very readily provide

(Tųsa ant 4-to pusi.)

Mass. Salėj buvo labai daug sveįkinįmo kalbėtojomis mok-
__________ „__________  _..|?raz?us įetu'”8ko-kata1llkiSkoslo baigimo metu.

žaidimas įvyks Putnam’e, o ge. ,a^a. Į E Gelgaudaitė žiemos metu rely Lithuanian either in ori 
gūžės 25 d. šiuodu rateliu an-Į n °S a\valstybiniam konkurse laimėjo *gin or grammatical construc
trų kartų žais, bet ne Putna-' v. ’. °ys *r .ir 8 bcoa čempijonatų rašomaja mašinė-'tion), the proximit 
m’e, o Thompson ’e. abu chorai, parapijos k '

mokyklos alumnai, AVaterbu-

Sekantieji studentai buvo iš 
rinkti kovoti dėl Šv. Marijos j^ak/k^a /^j^k School)

Lietuvių Bernaičių Kolegijos
vardo ir garbės; jie sudaro 
svaidinio ratelį ir angliškai 
vadinasi “Varsity”.

C. - Antanas Kacevičius iš (’egužės 18 d- Syč Marijos student 8 k - ki 
Providence, R. I. Kolegijos studentai stos prieš, y ų vr}1 P*-v- a

t o-i -x šv Mariios Aukštesnės Mokv- tOS‘ Jaunimas Yra dėkingas1B — Juozas Seniauskas iš *'• iVianJOb AUKstesnes MOKy
klos studentus iš Milford»0>,8erb- kaa-Makauskui uz gra- 
Mass.. šis žaidimas bns taip- zlą ,r Patarimus- M’

gi Thompson’e.
Šalia šių tikrai būsimų žai

dimų, numatyta turėt žaidi-. , A .
nta pianu. Skautai parodė

slove the guilty ones) such.in Latin, as appears on the 
misleading notions as the seem jancient niaps, Aestii. The more 
ing similarity of sumanies common accepted opini on i s
(which sumanies are not pu- that the primitive idiom of 

the Aestians was lošt at the 
dawn of the Christian era or

Gibson
Refrigeratoriai

Turi dvi didžiausias gva- 
rantijas. A7iena, kad jie yra 
daromi per Gibson dirbtuve 
turinčių 50 metų patyrimo 
šaldytuvų išdirbinie, antrų, 
kad Gibson šaldytuvai yra 
perduodami per didžiausių 
ir atsakomingiausių lietuvių 
įstaigų, Peoples Furniture 
Co. Krautuves.

AVorcester, Mass.
2B — Juozas Sabaliauskas 

iš Lowell, Mass.
3B — Vytautas Bobinas iš 

AVorcester, Mass.
S.S. - Balys Ivanauskas 18 ™ Tourtellote Auk8temia|™ *'™k"slis^7triį

'• 4 jfl Mokykla ir su AVorcester’io ’
Akademijos pilkaisiais svaidi
nio žaidikais.

Sekmadieniais žais Šv. Ma-

■■rĖVy MARIJONŲ ^jos.Klol.e8iiots in^ndeatai-t ► Šie, kol kas, tun tiktai viena
■ MISIJOS žaidimų, būtent su Providence

_______ ^Vyčiais, tačiau, ateityj, gali-
Balandžio 30 d. — Gegužio mas daiktas, susikaus ir su ki- 

7 d. Schenectady, N. Y. (Kun. tų miestų lietuvių svaidinio

Detroit, Mich.
LF. — Stasys Aleksandra

vičius iš Chicago Heights, III.

A. Petrauskas, M. I. C.). 
Gegužės 3 — 9 dd. Hartford,

rateliais, kaip antai, su Low 
ell’io, Lnwrence, AVorcester’io,

Conn. (Kun. A. Būblys, M. I. Boston’o ir AVaterbury bei ki- 
C.).

Gegužės 7 — 9 dd. Eliza- 
beth, N. J. (Kun. J. Navickas,
M. I. C.)

Gegužės 8 — 21 dd. Ams- 
terdam, N. Y. (Kun. A. Pet
rauskas, M. I. C.)

Gegužės 21 — 28 dd. Švenč.
Marijos Kolegija, Thompson,
Conn. (4Cun. A. Petrauskas,
M. I. C.)

programos prisidėjo ir chorai 
savo gražiomis dainomis. Taip j 
pat griežta smuiku ir skambi

lumnai “aerohatie stunts”. 
Naudingos ir sveikos jaunimui 
tokios programos. Vakaro ve
dėjas buvo šerifas Jenušaitis.

RIN KINLAI
Šeštadienį Rriliai, tėveliai 

p. J. Delininkienės, šventė sa
vo vestuvių auksinį (50 metų) 
jubiliejų, kuris buvo palaimi
ntas tam tikromis baižnytinė- 
mis apeigomis ryte. Sveikina
me jubiliatus.

AVaterbury lietuvių tarpe

Liepos 8 — 16 dd. Marian ,mo!! Valio» Sv- Marijos Kole- 
Hills, IU. (Kun. A. Petraus- 8M08 lietuviai bernaičiai!!

tais.
Pernai Šv. Marijos Kolegi

jos bernaičiai buvo laimingi ir
svaidinio žaidime nei vieno Hk giol §is yra tiktai tre^iaR 
žaidimo nepralošė. įtoks įvykis. Valantinavičiai ir

Šįmet jiems grųsina tokie 
rateliai, kurie nemano pasi
duot. Tačiau nereikia nusigų- 
sti. Reikia juos visus suplie
kti. Kuo geriausio pasiseki-

kas, M. I. C.)
Liepos 17 — 26 dd. Šv. O- 

no8 Novena Dievo Apvaizdos 
parapijoje, Cbicago, Hl. (Kun. 
A. Petrauskas, M. I. C.).

Stasys Vaičaitis (L K.)

GARSINKINTES
"DRAUGE”

proximity of botli perliaps earlier, and it split 
nations on the European map, into the two divisions of Bo- 

Abi lietuvaitės yra gabios the similar habits and cust-1 roussian and Letto-Lithuanian. 
ir darbščios merginos; tuo ne-joms and other such particul-,The finai and definite separa- 

ša lietuviams garbę. Sveikina- ars. These all conspired to in- tion of the Lithuanian an l 
me ir linkime joms tolesnių! spire a belief in the almost Lettic languages came toward 
sėkmių. Virėjas 'absolute identify of these two the end of the lith century.

languages. Thus was the ca- Under the crushing influence 
sual student misled with res- of the Teutonic Knights the 
pect to the Lithuanians and Boroussians adopted the Ger- 
their language. man idiom. Later the Latvians

LITHUANIAN PATRIARUH 
IN FAMILY OT 

LANGUAGES

Aleksandravičiai jau keli me
tai kai šventė savo auksinį 
jubiliejų. .

• • •

Baranauskai sekmadienį bu 
vo nuvykę į New Yorkų apla
nkyti dukrelę Julijų, kuri yra 
tenai apsistojus po sugryžimo 
iš Floridos. Girdėt, J. Bara
nauskaitė yra pasirašius su
tartį dainuoti Pasaulinėj Pa
rodoj, Cbicagoj. Dabar rengia-

By Rev. J. J. Kripas
(Tokiu antgalviu tilpo AVater

bury Republican, Bal. 
(April) 23 d.).

More and more, Lithuanian
in the realm of linguisties is
acąuiring a position of strange
renown. A halo of deepest and
seemingly magical mystery
envelopes it. Its antiųuity,
richness of vocabulary, fac-
ility of expression both in
prose and poetry, its unusual
richness of diminutive and ca-
joling, endearing expressions,
its strange vicissitudes of ex-
istence, and most of all the
statement that it is diagonal-*• ' —
ly unlike the Slavic ar Teuto
nic languages, allastound the 
amateur of philology. Because 
Lithuanian has too long been 
the unknown soldier in the 
battle of languages for their 
existence and because many 
new things may be brought to 
light to the average lover of 
letters and languages, I have 
resolved upon this brief ar- 
ticle.

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
be persėdimo

METINĖ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Rengiama vadovybėje
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Gibson Refrigeratoriai (šal
dytuvai) yra padaryti pagal 
vėliausio šaldymo inžineri
jos mokslų, kurie turi viski}, 
ko tik reikalinga turėti. Ge
riausi refrigeratoriai mur
kėte.

Bet kaina maža ir prieina
ma visiems, šeimyniškos mie 
ros modelis. Pristatytas, į- 
rengtaS’ su metų patarnavi
mu, kaina tik

Taipgi turime ir didesnių 
modelių dėl didesnių šeimy
nų už biskutį aukštesnę kai
nų.
MATYKITE ŠIANDIENA

PEOPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400 
4177 83 ARCHER AVE.
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By. Rev. J. J. Kripas

(Tęsinys nuo 5-čio pusk)

any number of interesting co- 
uiparisons, not only of verks 
but of any otlier part of spe- 
ech.

Lithuanian today is credit- 
ed with being one of the old- 
est living languages (Aryan) 
of Europe. lt has, aceording 
to weighty scholarship) some 
of the best claims, if not the 
totai sum, to represent the pn- 
mitive speech of the nunierous 
Aryan or Indo-Buropean lang- 
uages.

Thus Dr. Isaac Taylor, in 
his classic book ‘‘Origin of 
the Aryans” offers the follovv- 
ing ąuotation: “lt vili be 
shown in the next cliapter tliat 
■vvhen any race abandons its 
old language and adopts ano- 
ther, the acąuired speech is 
liable to undergo certain chan- 
ges, both phonetic and grani- 
matical, ovving to the diffi- 
culty of pronouncing unaccust- 
omed sounds and of learning 
the nicities of an elajiorate 
granimar. Ifence a language 
vliich has lošt many of the 
primitive inflections and also 
exhihits extensive phonetic 
changes is more likely to be 
an acąuired speech than a 
language which in these res- 
pects has suffered little clian- 
ge. Judged by this Standard, 
the Lithuanian language am- 
ong all the European langua- 
ges, has the best claiin to re
present the primitive speech. 
More perfectly even than

Greek, far more perfectly than 
(lotliic, it has proservod the 
original inflections as vvell as 
the original sound.”

1 counl adduce other sources 
to prove that tho Lithuanian 
language liūs indeod suffered 
little change. The reason, in 
part, for this is the sacred 
solitude and seclusion that the 
impassable forests affotrde 1 

' the Lithuanians. They werc 
cut off from the ręst of the 
vvorld and lience experience<l 
little or no opportunity to 
have their language influence 
or changed. Before vve aban- 
don this part of our article, 
permit me to produce a signi- 
ficant statement from a mo- 
dern but lipe scholar. Prof. 
Bender of Princeton l’niver- 
sity, in his book “Studies in 
llonor of Maurice Bloomfield” 
statės:” And vvithin this plain 

j lived the Lithuanians vvlio 
have preserved more faithful- 
ly than any otlier people on 
eartli the language and the 
cultural position assumed for 

j the prehistoric Europeans. 
Not a scintilla of evidence... 
liistoric or linguistic... has 
been produced to indicate that 
'the Lithuanians have ever 
stirred from their present dvve- 
,lling place sinee Indo-Euro- 
ipean times. Indeed, it has oeen 
Iniade very probable on the 
įground of linguisties, natūrai 
'Science and geography that the 
jLithuanian stock has dwe.lt in 
į its present position or loca- 
|tion for at least 5,000 years, 
vvhicli vvould approximate the 
duration of the Indo-Buropean 
period, so far as it is knovvn. 
There is perhaps no other part
of Indo-Buropean territory

PASIKALBĖJIMAS APIE PIKNIKUS

Stambūs Kolegijos rėmėjai labai susirūpinę kolegijos reikalais, kalbasi tarp savęs. Sek
madienį, gegužės 7 dienų, Lietuvių katalikų Kolegijos rėmėjų Chicagos apskritis organi
zuoja didelį pavasarinį piknikų su smagia orkestrą, su daugybe sportų ir svečių. Rėmėjai 
atidaro Vytauto daržų, prie šv. Kazimiero lietuvių kapų. Tikimos gražios ir šiltos dienos, 
kad visi turėtų linksmų išvažiavimų-gegužinę. Taip pat tų pačių dienų Westsidiečiai atidaro 
savo parapijos Rūtos daržų su linksma orkestrą ir žaislais prie Jokūbo šulinio.

Visi kviečiami atsilankyti Rengėjai

for vvhicli there is so mucii 
(evidence against autochtho- 
nous, non-lndo-European pre- 
decessors.” I have at my el- 

jbow other authoritative statė- 
nients, but I refrain here to 
issue them as I have ambark- 
ed upon a limited article.

Lithuanian is certainly one 
of the richest languages in 
the entire vvorld for an abund 
ance of vvorlds or richness of 
vocahulary. Fortunatof, the 
Eussian scholar, claimed that

at least 75,000 vvords were to 
be found present in the Lith- 

! uanian vocahulary. Anyone 
reading, for instanoe, the book 
[of a modern Lithuanian aut- 
hor (Mgsr. Vaižgantas... pseu- 
donym Tumas) vvould encoun- 
ter a marvel of vvords. In his 
“Pragiedrukiai” one, even 
vvell tutored in Lithuanian, 
vvould have tremendous diffi- 
culty in understanding all the 
vvords. <iii

In the Lithuanian language

man ‘sings’ (profane inusic) 
dainuoja but birds ‘gieda’ 
(the tena applied to sacred 
niusic). These are but a fevv

vve find an avenut fol tlie 
most delicate and artistic sha- 
des of expression. For this 
reason Lithuanian prose and

t

poetry are very fortunate. For 
ihstance, in English, vve applv 
the word ‘eat’ alike of men 

J and animals. In Lithuanian 
this is not sc-. Ir. Lithuanian 
man ‘valgo’, a hog ‘ėda’, a 
cat ‘laka’, cliickens ‘lesa’ and į 
so on almost indefinitely. In 
įEnglisji the birds sing just as 
man ‘sings’ but in Lithuanian

Metinės Sukaktuvės

ONA SIRUŠAITĖ
Mirė balandž.'o 50 d.. 1933

ni„ 0.50 vai. vak., IT metų 
amžiaus. Gil įė Chicuso 111.

i'ainio dideliame nuliudįino 
tėvą l’ranciškų, malini. Juli-- 
Joną. vieną brolį Joną ir gi
mines.

Kūnas pofiarvclau £720 W. 
4Srd St. Teloionas 1-ifayette 
3055. Laidotuvės Jvyks ketvirta- 
dieni, gegužės 4 1., 1333 m.,
iš namų S vai. ryto bu.-- atly
dėta j Nekalto Prusulė. nuo Pa
nelės Švenčiausios parapijos ba
žnyčią, kurioje jvvki gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldą Ims nulydėta 
į šv. Kazimiero kapn.es.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, .lrai'gus g. s ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvas, Molina, Bro
lis Ir Giminės.

Laidotuvėms patai nau.ii gra
borius Juozapas Eudeikis i'r 
Tėvas. Telefonas itepublle 8340.

linstances of peculiar ridinės-1 
į sės to be found in Litliuanian. 
The šame may be said of ad- 
jectives of color, etc, I would 

j be very liappy just to acąuai- 
nt my readers with some of 
tlie more outstanding strange 

(Tųsa 5 pusi.)

Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
Keletas metų atgal įžymus Gydyto
jas Specialistas išrado kombinaciją 
vaistų, kurie darė stebuklus dėl li
gonių. kurių organizmas buvo suglė- 
bęs ar tik vietomis arkyvus, ir ku
riems reikėjo daugiau kaip tik pa
prastą toniką, ši preskripciją dabar 
yra pardavinėjama visose vaistiny- 
čiose tik už Dolerį už pilno mėnesio 
treatmentą. Jeigu po dvidešimts die- 
nij jus nebūsit© užganėdintas, jūsų 
Doleris Jums bus sugrąžintas. Eikite 

IĮ savo valstlnyčlą Ir paklauskite bu
teli tikro L’GA-TONE — žiūrėkite,

I kad ant laibeio butų užrašyta

Nuga

U2 $37.5'

"Jnžj a 
mauovutauc 

tkafc REALLY
►k)

YOU
SAVE
IN BUYING

h

Jūs galite turėti patogią 
Thor Elektrikinę skalbia
mą mašiną mokant tiktai 
po 75 centus į savaitę.

Dykai Elektrikinis 
prosas

BENEDIKTAS WILCHOWSKI
Mirė Ilrl. 28, 1933 m., 10:10 vai. vak., 04 metų amžinas.
Kilo Iš Kauno Hėil., Hascląių Apskr. Amerikoje Išgyveno £>5 melus

Paliko dtileliaine nu lindime moterį Marijoną. pirmu vyru 
Knelilnskas, č'.i .siutu .hiozapą ir Mykolą, (lukteri .Marijoną Ok- 
s*s, dvi marčias, žentą, du pusbroliu, keturis anūkus ir pintines, 
o Idetuvojo seserj.

Kūnas ijiašrjv olas 2311 VV. 23rd P..
Laidotuvės |vyks Trečiadienyje, Gegužės 3, 1933 Iš namą 8

vai. bus atlydėtas | Aušros Vartą parap. bažnyčią, kurioje Įvyks 
g<*dulliut,;>s iiamaldos ai velionio sielą. Po pel nakiu Ims nulydė
tas Į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visas pintines, draugus ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse. ..................

NtiHude MOTI-'. KIS, SI XAI, IMKTf;, MARČIOS, ŽEMAI, A-
Nt kAI IR GIMINftS.

Laidotuvėmą patarnauja grali. Eaehavviez. Tel. Canal 2515

RAKI MG 
'POWDER
• Ym m i« Uline fc Um < ‘

^25t modi ei ii r«quir«d •f 9om« othnr*.

iTPRICE

IILLIONSOF POUNDS USFO 
BY OUR COVIBNMfNT

*37.50
kaip ant paveikslo 

Kitos Thor mašinos po

’59.5O. *96.50

Jgs. F. Biulrik, htc.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

. A|d
MARIJONA SKRODENIENĖ 

po tėvais V&ičiulaite
Mirt balandžio 30 d., 1933 m., 5 vai. ryto, pusės 

amžiaus. Kilo iš Tauragės apskričio, Kveidainių pa
rap., Stigranų kaimo. Amerikoje išgyveno 22 metus.

Paliko dideliame nuliūdime sūnų Juozapų, seserį 
Petronėlę ir švogeri Juozapų Martinkus ir jų šeimy
nų, brolienę Marijonų Vaičiulienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4543 S. Paulina St. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, gegužės 4 d., iš namų 8 vai. bus 
atlydėta į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pa 
maldų bus nulydėta Į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose riidotuvčje.

Nuliūdę: Sūnus, Sesuo, Svogeris, Brolienė ir gi
minės. • . • 4

Laidotuvėms patarnauja graborius J. F. Eudeikis. 
Telefonas Yards 1741.

FELICIJA SHLEPOVVICZ
Turime garbės pranešti savo giminėms, skaitlingiems draugams 

ir pažįstamiems, kad suėjus metams nuo mirties a. a. Felicijos Shle 
powicz, rengiame už jos brangių sielų iškilmingas pamaldas, kurios 
įvyks ketverge, gegužės 4 d., 7:30 vai. ryto Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj. Bus atgiedotos ekzekvijos, atlaikyta trejos šv. Mišios ir 
pasakytas pamokslas.

Primename, kad Felicija, mano mylima žmona, mano vaikų bran
gi motina, su šiuo pasauliu persiskyrė gegužės 4 d., 1932. Po gedu
lingų ir iškilmingų pamaldų g v. Jurgio bažnyčioj palaidota šv. Ka
zimiero kapinėse. Velionė, paliko labai liūdinčius vyrų Simonų, duk
terį Virginia Tlrust, žentų, anūkus, dukteris Felicijų ir Kristinų 
ir gimines. ........................ .

Per visų savo amželį a. a. Felicija buvo širdingai atsidavusi 
savo šeimyniškoms pareigoms, ištikima buvo Rymo Katalikų Baž
nyčiai. Čionai ant žemės velionė ėjo Kristaus nušviestu taku, kant
riai ir rūpestingai auklėjo šeimynų, mielai šelpė ir rėmė našlaičius 
ir pavargėlius, savo protų švietė ir širdį auklėjo skaitydama katali
kiškus raštus, dėjosi prie papuošimo Dievo namų, rėmė Tėvų Mari

jonų Kolegijų ir vienuolynus.
Per ištisus praėjusius metus atsiminėme brangių a. a. Felicijos 

sielų, siuntėme pas Pasaulio Įkūrėjų savo nužemintas maldas, ušpra 
šinfjome šv. Mišias. Dabar štai rengiame iškilmingas metines mir
ties sukaktuves, kurios įvyks kaip viršuje minėta gegužės 4 d. Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioj, 7:30 vai. ryto. Jo Malonybė pralotas 
M. L< Krušas pažadėjo šias pamaldas prietelingai surengti, o gerb. 
A. Pocius, Beethoveno Muzikos konservatorijos direktorius, iškil
mėms pritaikins giedojimų ir muzikų. • *

Į tas tai iškilmes Širdingai kviečiame savo gimines ir skaitlin
gus draugus ir pažįstamus atsilankyti ir savo maldas jungti su mū
siškėmis ir iv. Mišių auka, kad Gailestingasis Dievas suteiktų velio
nės Felicijos sielai ko didžiausių amžinųjų laimę.

Už atsilankymų į šias pamaldas visiems iš anksto tariame šir- 
<tingų ačiū. ..............................

SHLEP0WI0ZIŲ ŠEIMYNA

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA 
DĖMESIUI

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

‘Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

“Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja šias 
Ekskursijas į Lietuvų: Gegužės 10 d, “Berlin”; Gegu
žės 27 d. ‘‘Gripsliolm”; Birželio 3 d. ‘‘Frederik VIII.” 
Tos ekskursijos tiesiog į Klaipėdą — be persėdimo. 
Birželio 15 d., dideliu ir greitu laivu “Aquitania.”

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų j Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

IU AGENTŪRA
2334 So OAKlET^r

kapn.es


Antradienis gegužės 2. 19°°

IS PILOTO — KAZYS any one word like that into developinent, present eondi- 
tion etc. No small wonder that I 
the great philosopher Kant 
said that this language should 
be preserved because it pos- 
sesses the key to the enigmas

about 50 or mole fonus and 
meanings... and the ivonder of 
it all is that this sy steiu is 
nsed every day. lt is not sur- 
prising tlien, that Gernian,

D R X U G A S

CHICAGOJE ldždausios Širdies Viešpaties
Llėzaus laikys mėnesinį susiri-
i likimų gegužės 2 d., 7:30 vai.
'vak., Chicagos Lietuvių Audi- Ofiso: Tel. calumet 4o;i» 
, ... ,T. . . , . Kės-: Tel. Ucmluck 62S6torųoje. Visų narių susirinki-

DAKTARAI:
Office Phone 

Prospect 1028

Į Frencli, English and other of history and language. Ma- * Fed. Chicagos Apskr 
scholars tramped aini trudged ny students have been eease- linkimas įvyks gegužės 3 d.,'jos labui, 
ithrough the niarshes, s\vamps less and lavish in their study 7:30 vak vak., Aušros Vartų 
and buslies of ldthuania, com- j and praise of the Lithuanian parap. mokyklos kambary. Bus 
niuning with the people and language. Šuoli numes as Ben- svarstomi šie klausimai: 1) 
straining their every faculty jamiu Dwight, Balmont, Tay-Fed. Kongreso rengimas; 2)

mus'yra Imtinas, nes yra daug 
susi- svarbų dalykų svarstymui dr-

Valdyba

UŽUOJAUTA

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2«56 W. «»lh St.

Valandos: 10—12 ryto 
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutartį

Gimimo Panelės Švenč. pa
rapijos didysis choras reiškia

Res. and Office 
2859 So. Leavitt 81 

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

s to 4 and T to » P. M
Sunday by ▲ppolntment

to catch these strange cliara- 
cteristics and other more 
st rango sounds that are so 
akiu to Sanskrit, Greek and 

iLatin!
With respect to diminuti- 

ves the šame process may b« 
referred to not only nouns and 
pronouns but also to adjecti- 
ves. As an exanip.le of the pro
cess of twisting words irom 
their ordinai y meanings into

lor, Bender, Sauerwein, Lat- Pasaulinė paroda, 3) Katuli- didingiausių užuojautų p-lei, 
ham, Sayce, Muoller, Rjpley,' kiškoji akcija ir kiti klausi-j F. Stogiuteį, mūsų veikliai ir 
Fortunatof, and a host of o- niai. Taipgi žada būti prelek- darbščiai choristei dėl mirties
Įkers (all foreigners or non 
Lithuanian) have testifįed to 
its beauty and importance.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITE “DRAUGĄ”

cija bėgamaisiais klausimais.
Draugijų atstovai ir visuo

menės veikėjai kviečiami į
viišminėtų sus-mų.

Fed. Apskr. Valdyba

Bridgeport. — Draugija Sa-

jos mylimojo tėvelio, a. a. Do- 
miiiiko Stogio.

Ieva Lukošiūtė, rašt.

Tol. LAFAYETTE 2087

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St -

(Prla Archer Ava netoli 
▼alandoa: nuo 2 Iki 8 vai- vakaro 
SaradoKnla lr nedėliomis pasai

•utarUM

HEMLOCK 8161

DR. Y. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
• lkl 12 ryto;7 lkl 9 vakare 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea 6468 8. MAPLĘW00D J V®.Ir šiandie dar ausyse skam

ba gražus ”Piloto” baritonas, 
kurį praeitų gavėnių girdėjo
me Knnball Bali ir kai kurio
se bažnyčiose per Kristau^
Kančios kantatų. Kį sykį link
smoj operetėj “U! liakiare!”

•‘Pilotas” loš Kazio rolę. endearing, cajoling and con- 
p. L. Tenzis, jaunas, bei demnatory ones, take the ad- 

ėlių resursų baritonas. Jei jective ‘baltas .. white. 1 iou- 
jis vaidins taip kaip dainuo- nd this word twisted into the

^^is

IR,
Daktaras

Kapitonas 
Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas is 

Rusijos

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47tli Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
ŪKTU VIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien uuo 10 v. ryto tkl 0 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus 
4847 W. I4th St Cicero, ±11.

folio win
klausytis. Oįk^tę^ltato scenoj nary sch°o1 reader. Baltas, bai- 
L. V. “Dainos” choras gegu- tutis, balty tis, baltutėlis, bal- 
žės 7 d., Gimimo P. Š. parap. tntytis, baltututis, baltokas, 
salėj, prie 63 ir So. \\ashte- baltutėlaitis etc. All meaning 
naw Avė. Pradžia 7:30 vai. but in different deg-
vakare rees. One encounters these cha

nges especially in poetry and 
in a niother’s conversation 
jwith hcr child. They are very 
interęsting and certainly lead 
one to belie.ve-that hereins we 
liave a language that is cer
tainly astonisliing in its his
tory as well as in its origin,

ja, malonu bus atplaukusiems ronowing shapes in an ordi-

' -r. ' * ‘
UTHUANIAK PATRIARCH 
į IX FAMILY OF LAN- 

GUAGES

(Tųea iš 4 .e*- .)

*

feątures of the Lithuanian to 
nguc. The dual nuinber is a 
notlier one. This is popularly 
and consistently usea even to
day in botli writing and col- 
loųuy. Another peculiar cha- 
racteristie of the Litliuanjan 
language is that concerning 
expressions of death. In En- 
glish.a man ‘dies’ just as does 
an animal or bird but in Lith- 
uanian a man ‘miršta’, but an 
animal (and here again it de- 
pends upon the kind of ani
mal) eitlier ‘stimpa’ or ‘dvė- 
sta’ or ‘gaišta’ etc.

In Lithuanian we may take 
a word like ‘boy’ vaikas... and 
twist it into so many different 
fonus and meanings that one 
is simply amazed at the pos- 
sibility of it all. For instance, 
‘vaikas’ means simply ‘bųy’.. 
vaikelis... dear boy.... vaikutis 
or vaikytis... dear little boy.... 
vaikėzas or vaikiozas... a good 

for notliing scoundrel of a 
boy, vaikinas... a young man. 

believe it is possible to twist

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4130

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

PETRAS SALESKIS
Mirė balandžio 29 d., 1983

m., 12:16 vai. popiet, 36 metų 
amžiaus. Kilo iš Panevėžio ap
skričio, Spirakių parap. ir kai
mo. Amerikoje išgyveno 20 m.

Palikr didella^ie nuliudime 
moterį Onų, 2 dukteris Bi rna- 
deltų 6 tn. ir Alenų 8 m.; po
sūnius Kazimierų 12 tn., ,Har.'-i- 
tų 15 m., Alfonsų 17 m., Mari
jonų 20 tn. Brolį Antanų lr ki
tus gimines, draugus ir pa,.j- 
siamus ir Lietuvoje gimines.

Kūnas pašarvotas 8. M. Sk>’- 
do koplyčioje, 718 West , 8 h 
St. Izildotuvės įvyks ke*/>r'a- 
dienį, gegužės 4 d.. I» koply
čios 9:30 vai. bus a'r dėtas į 
Dievo Apvaizdos pamp, bažny
čių, kurtoi įvyks rr-dullngos pa
maldos už v llonio si.lų. l’o 
pamaldų b”8 nulydėtas į Stv. 
Kazimiero kapines.

J uo Irdžiai kvi’člpnie t įsu.- 
gintin a draugus-ges ir pažya- 
temus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Simai ir Gimines

Latdotuvima paiarnauia gra
borius 8. M Skųdaa. telefonas 
Koosevell 7582.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTKRŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT 
KAIP ŲZS1SENĖJUSIOS lr NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstų ir pūslės, užnuodijiinų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 WEST 20th ST., kampas Kecler Avė. Tel. Crawford 6578

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS. GĖABORIUS
Patartųjų laidotuvėse kuopigiausia. 
ReikalS meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2615 arba 2518

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
TEL CICERO 6927

Telefonas Varas 1138

STANLEY F. MAŽEIKA
Graboriūy ir Balsamuotojas 
t’uriu autoinubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

J. F. RAŪŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia ir 
pigiau negu kiti todėl, kad prtklau 
sau prie grabų išdirbystės.

OFISAS
668 97EST 18th STREET 

Tel. Canal 6174

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

Tel. Lafayette 8572
J. Liulevičius

Gralstrliu
ir

Halsam uolojas

Patarnauja Chi
eagoje ir apylin
kėje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

40»2 Archer Avė.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 ĮVEST 46th STREET

Tek Boulevard 6288—8418

EUDEIKIS IR SŪNUS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJ4 MAZESNŲ RAIN^

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavfmo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

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

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATED

Henry W. Decker
(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Tel. ČIOBRO 894

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
gąltmaa pi 185.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 & fiOth Avė., Cicero. Iii. J

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS if vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimu. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų 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 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Palaukite IUDB1K1 pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

ag* ’ •

Tel. Canal <122

DR. G. I. BLOŽIS
DBNTI8TA8

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt 8t.) 

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto
Nuo 1 tkl 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

2420 W. Marąuette Road
arti AVestern Avė. 
Valandos: nuo 9 lkl 9

Phone Hemlock 7828

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

TKL. LAFAYETTE 7888

OR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TKL. CANAL 8482

TeL Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.; 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak, 
Office; 4459 S. California Avė, 

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Ofiso lr Rea Grovehill 0617
6 917 S. Wushtenaw Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
VąL: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-1S ryto 

Nedėlioj susitarus

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Dflso T«L LAFAYETTE 7 887
Ofloo vai. kiekvieną dieną nruo • lkl 
12 ryto (išekyrus eeredomla). Taipgi 
nuo 4 lkl g vak vakare utarniukaia 
ir Ketvergala.

Rea. Tel. Hyde Park Uli

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: l—> lr 7—8 vak 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti

. REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

PRANEŠU
DR.MJ. SIRI«OL'IO,M.B.

SUGRĮŽIMĄ
4645 So. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Palengvins akių Betupimų, kuris' Nedėliomis pagal Sutartį 
priežastim galvos skaudėjimo,

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Tel. Canal *267 Rea Prospeot 8868

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Reeldencija 6198 So. Artesian Ava.
Valandos: 11 ryto lkl 4 po pietą 

• lkl 8:29 vakare
esti
svaigimo, akių aptemimo, ncrvuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų regyste 
ir tolimų regyste. , ------------------ ------------------------------

I Prirengiu n-r inr-.i ' PHONE GROVEHILL 0627* 111 nikiu teisingai akinius visuose 
atsitiksimose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau- 

I sius klaidas.
| Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRU- _________________________ _
Mi’,). LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU, pbone ptti J .M ATI 0856

Daugeliu atsiti'kimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainus perpus 
pigesnės, negu būvu. Musų karnos 
pigesnės, kaip kilų.

Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 
Trečiadieuiaia ir sekmad. ausitarua

DR. J. W. KADZEW1GK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

<869 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, Ui.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas į’r Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35tli 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 

i ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
į 8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
Iškirtų valandų. Room 8. 
i Phone Canal 0523

DR. P. F. ZALLYS
DENTISTAS 
30 East lllth Street '

Prie Y. M. C. A., Roseland 
Gaaas, X-ItAY. etc.

Boulevard 7688
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų

Ofiso: TeL Victory 6893
Res.: Tel. Dresel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų tr 
veneriškų ligų

Ofisas 8102 Bo. Halsted SI 
Kampo* 91*t Street 

Valu 19—11 ». ryto, 1—4. 7—9 v. e 
Nedėllomia Ir tventadlenlala 19—11

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virgiui* 0036

DR. MAKGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau 1 erdvesne lr patogesne 

vietą
*895 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų k 
nuo 6 lkl 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 lkl 12 
Phons BOULEVARD 8428

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofi'sų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJAL1STAS

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

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

Telefonas Midway 2880

TsL Grovehill 1196

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak. 

■erodomls po pistų Ir Nsdėldienlalą 
tik susitarus

8422 V. MARtJUETTE ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641

Office Phone 
,Wentworth 8000

DR. A. R, McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET

Office; 
Victory 2 284

Res.:
Beveriy 0081

Vai.:
ROOM 210

2-4 lr 7-9 vai. vakaro

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON 
3046 \Ventworth Avenue 

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 
Ketv. ir Sekmad. pagal sutartj 
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj 

Chicago, IU.
Phons: Hemlock 6700

Tel. Ofiso Boulevard 5913-14 
Res. Victory 2343

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

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 8:80-8 80
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LIETUS PAKENKĖ AVIACIJOS DIENAI
Aviacijos Diena Nukelta į

Šeštadienį, Gegužės 6 d.
tūkstančiai žmonių atvažiavo ir išvažiavo

P ft A «

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
ATVAŽIAVO IR IŠVA

ŽIAVO

Smarkus protarpiais lie
tus, vietomis net su griausti
niu ir ledais, praeitą sekma
dienį pakenkė Lietuvių Avia
cijos Dienai, kuri buvo suruo
šta Asliburn Areodrome, prie 
83 ir Cicero gatvių. Nežiūrint 
nepalankaus oro, tūkstančiai 
lietuvių visgi buvo suplūdę, 
kad pamatytų nepaprastų o- 
re dalykų. Deja, daugeliui at
vykusių neteko nei iš automo-

tadienio į sekmadienį didelis 
lietus ir ant rytojaus visų a- 
reodromų pavertė balomis; vi
sur telkšojo vanduo. Tat tūks
tančiai atvažiavę automobi
liais tik pažiūrėjo ir vėl nuva-' 
žiave savais keliais.

---------- - k'T 7 11 'lietuvių. Čia apžiūrėta, Da
riaus-Girėno lėktuvas, kuris 
dabar išrodo visai ne tas, ko
kį seniau matėme. Lėktuvas 
perdirbtas: sparnai gerokai 
pilginti, panaikintos pasažie-
rių vietos; jų vietoj įtaisyti __________________________
dideli bakai gezolinui; vidus <didžiau8ia iįgoninė. Daktaru, 
su visais vėliausiais tekniškais 's]augytojų ir pacientų bus dau 
įrengimais; priešakys apdeng
tas dideliu aluminiu lanku o-

” PIKNIKAS IR VAIAUS 
UŽBAIGIMAS

GEGUŽĖS (MAY) 14 D„ 1933, VYTAUTO DARŽE

T- - - -
RADIO

Ahtradietiis gegužės .2, 1983
■ ■ ■ ■ i i ii

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va- 
jkare bus transliuojama nuola- 
Itinė antradienio radijo prog
rama, leidžiama pastangomis Į

FARMA ANT RENDOS

Dirbama farma, 60 akerių, 
randasi prie miško ir upės. 
120 mylių nuo Chicagos. Ran
dasi Allegan, Mieli.; Route No.

giamasi prie milžiniško kon-i Peoples Furniture Co. krautu-
11, Box 118 

Atsišaukite

gybė. Tai visų patys pamaty
site atsilankę.

P-lė F. Bukauskaitė, 1 ošda
ma “Silpnienės” rolę ir A. 

tų orų; nudažytas raudona Mazilauskas, “Jono” rolę pri-
spalva. Iš abiejų pusių netoli juokins publikų kuo daugiau- 
motoro didelėmis raidėmis iš- sįaĮe ♦ ■ «
rašyta žodis “Lituanica”. | Choras visus kviečia pama-

rui skirti, ratai taip pat ap
dengti taip, kad lengviau skir

certo, kuris įvyus gegužės 7 
dienų, 3 valandų popiet, Aka
demijos auditorijoj. Girdėti, 
šis koncertas bus nepaprastas 
tuo, kati jame dalyvaus ne tik 
šimtinė akademikių grupė, bet 
ir garsūs artistai — muzikai:

vių iš stoties WGES, 1360 ki- 
locykles. Šį vakarų dainuos 
“Pirmyn” choro nariai ištran 
kas iš operetės “Pepita”. Ka
lbės dr. Rakauskas, M. D., a- 
pie sveikatų; dalyvaus ir juok-

p-lė Emilija Mickūnaitė, ope- ,^ar>s Čalis Kepurė . Be to, 
ros žvaigždė, savo angelišku | bus labai gražios muzikos irPas “Lituanica”

Neįvykus aviacijos dienai,1 Toliau į užpakilį aukščiau du tyti šių dviejų aktų operetę J balsu; Mr. Guy Callow, orke-1 kitokių įvairių dalykų. Todėl 
vienoje orlaivių patalpoje žodžiai “New York-Kaunas” Cim. Pan. švenč. parapijos tros direktorius, smuikininkas,^pamirškit užsistatyti radijo 

savo virtuozine ranka; p-lė A-ą • eldona Briedy tė savo pirštelių

parapijos
prie 63 anupus Harlesm Avė., (klaida turėtų būti pataisyta),' svetainėj, 
kui stovi paruoštas Dariaus , o per vidurį plati juosta, ant i to, gavo atsilankymu pri- 
Girėno lėktuvas tolimam skri- kurios surašyta stambūs skri- Juosite mūsų jaunimui daug 

draugiš-
miklumu; prie to akademikių 
šimtinis cboras ir rinktinis 
studenčių cboras, garsioji aka
demikių orkestrą, charakterin-

dimui, buvo susirinkę ir po- dimo rėmėjai, pavieniai ir smagumo, malonaus 
pietį praleido lakūnai, komite- draugijos, veik visi Cbicagie- kūmo ir ūpo toliau veikti, 
to nariai, American Legion lio Į čiai. Vienu žodžiu, lėktuvas j Dar sykį sakau, kad operetė 

bilių išlipti, nes naktį iš tęs-į tuvių posto nariai ir būrelis daro didingo įspūdžio. Jis at- bus graži ir įdomi, kad atsi- gi lietuviški ir kiti interpre- 
rodo tikras milžinas. įlankusieji galės pasigerėti. , tingi šokiai — ar tai nebus

“DRAUGO” VAJAUS KUNCERTAI

te

g

Iii

Abiejų lakūnų veiduose ma
tosi didelis pasiryžimas nuga
lėti visas kliūtis ir lietuvių tau 
tai atnešti didelės garbės. Pa
sikalbėjime jie nei kiek neabe
joja, kad perskris Atlantikų,’

Ieva Lukošiūtė, rašt. kuomi gėrėtis r pasinerti dai-
---------------- lės ir grožio gelmėse?

J Tikrai šiuo koncertu kiek
vienas bus patenkintas. Tegu 

- 'nebus nė vieno lietuvio cliica-
Akademijoj giečio, kuris turėtų gailėtis

NEPAPRASTAS KON
CERTAS

Šv. Kazimiero

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

S. DAUG IELA

3251 S. Emerald Avė.
Tel. Victory 0728

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonu State 766# 

Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
\Vest Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčlos 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas Canal 0680 
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republic 9800

P-lė Emilija Mickūnaitė
garsi Lietuvos ir Italijos operos artistė iš Philadel- 
phijos, atvažiuos į Chicagų GEGUŽĖS 6 D. ir daly
vaus keliuose koncertuose, kuriuos rengia “Draugas” 
savo vajaus užbaigimui.

Gegužės 5 d. p-lė E. Mickūnaitė dainuos 
Šv. Jurgio parapijos svet., Detroit, Mich. 

Gegužės 6 d. Nekalto Prasidėjimo P. Šv. 
parap. svetainėje (Brighton Park).

Gegužės 7 d. Šv. Petro parap. svet. 7th
Avė. ir 51st gatvė, Kenosha, Wis.

Gegužės 7 d., Šv. Kazimiero Akademijos
Auditorijoje, 2601 W. Marquette Road, 
Chicago (3-čię vai. popiet).

Gegužės 8 d. Paliulio (Meldažio) svetai
nėje (West Side).

Gegužės 9 d. Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje (Bridgeport).

Prie šių koncertų progra
mų prisidės ir vietiniai pa
rapijų chorai.

PROGRAMA PRASIDĖS 8 VAL. VAKARE 
ĮŽANGA 50c IR 35c.

nes, pasak pačių lakūnų, nei(didžiausias bruzdėjimas! Mat, [praleidęs šį nepaprastų kon- 
vienas orlaivis, kuriais iki; visų Akademikių stropiai ren- certų. Bilietai tik 50c. 
šiol perskrista per Atlantikų,
ar I(andvta skristi, nebuvo 
taip priruoštas tolimam skri
dimui, kaip kad priruoštas jų l 
“Lituanica.”

Vakarop atvykęs fotografas fį 
Prečinauskas nutraukė keletu y 
paveikslų: lėktuvų su lakū- i 
nais ir Am. Legion lietuvių U 
posto nariais, su lėktuvu, la- | 
kūnais, publika ir t. p. y

Aviacijos Diena-gegužės G
Ateinantį šeštadienį, gegu

žės 6 d., popiet toje pačioje 
vietoje, t. y. prie 83 ir Cicero 
Avė., bus Lietuvių Aviacijos 
Diena. Programa, kuri turėjo 
būt išpildyta praėjusį sekma
dienį, bus išpildyta gegužės 6 
d. Ženkleliai bus geri >tie pa
tys. Žodžiu, kas dėl nepalan
kaus oro neįvyko praėjusį sek
madieni, įvyks ateinantį šešta 
dienį. Visi lietuviai ruoškitės 
skaitlingai dalyvauti.
Pamaldos už pasisekimą lakū

nams laimėti istorinį žygį
Praėjusį sekmadienį, Dievo 

Apvaizdos bažnyčioje 9 vai. ry 
to atlaikyta pamaldos už pasi
sekimų lakūnams Dariui-Girė-! 
nui laimėti istorinį žygį, t. y. į 
lėktuvu perskristi Atlantikų.
Mišios atlaikyta su asista. Mi
šias laikė pats klebonas kun.
Ig. Albavičius, asistuojant 
kun. Gašlūnui ir kun. Rakaus
kui. Gražų pamokslų pasakė 
kun. P .Vaitukaitis. Giedojo 
parapijos mokyklos vaikų cho-Į 
ras. Pamaldose dalyvavo abu 
lakūnai, konsulas A. Kalvaitis, j 
visas konsulo personalas ir į- Į 
žymūs Chicagos lietuvių kata 
likų visuomenės veikėjai.

K. S. Jakubaitis
SENA HARDWARE KRAUTUVE

Visokios maliavos, maliorių ir karpenterių įrankiai. 
Gausus pasirinkimas namams reikmenų. Nuo senai 
esame biznyje ir turime daug patyrimo. Namų pertai
syme ir pagerinime teikiame naudingų patarimų. Rei
kale kreipkitės, o gausite ko geriausių patarnavimų.

3240 SO. HALSTED STREET

DIDIS ATIDARYMO

Išpardavimas
DABAR EMA VISU SMARKUMU

3222-24-26 SO.

v KRAUTUVĖJE
SIŪLOMA MAŽIAUSIOS KAINOS MIESTE

-Z
HALSTED

(INC)

STREET

šis Nkujanladlngas aukštos rūšies 
Tapcstry seklyčiai setas kitur rei
kėtų mokėti du sykiu tiek, bet 
Progress Furniture Krautuvė slų- 
lija tik užfr»o ac

Naujausios mados Glb- 
son Refrlgeratorlai verti 
daug daugiau. Ola tik

H

Velvet Kaurai 9x12 did
žio gražiausių spalvų 
verti $30.00 po

’14.95
Į. jojė’ |

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 8ULFERINĖS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
Švediški mankštini mai Ir elektros masažas 

Treatmental visokių Ilgų, reumatlrmo, nervų atitaisymo. Šalčio
Ir taip tollaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo elrkulia- 
clją. kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkals nuo 8 iki 12 vai. naktlea.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. ~ ~ . Tel. Boulevard 4552

BRIDGEPORT HARDVVARE
AND

PAINT CORPORATION
J. S. RAMANČIONIS, Vedėjas

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų 
ir visokių geležinių reikmenų.

Štai dabar mūsų krautuvėje keletas bar genų:
Sienoms popiera rolei is ......... 5c ir aukščian
SPAR Varnish, galionas ................ ,25
FLAT Paint, galionas........................$-|

3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEI8INGUMU PAMATUOTAS BIZNI8

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

LINKSMA OPERETĖ 
“0/ DAKTARE!” |

Liet. Vyčių “Dainos” cho-1 
ras nepaprastu uolumu ruošia
si prie sezono baigimo vaka- , 
to, gegužės 7 d., Gim. Pan. 
Švenč. parapijos svetainėje, 
kurioje statys linksmų opere
tę “O! Daktare!”

Visas choras smarkiai dir
ba. Visi pasiaukoję kas vaka
ras iki vėlybos nakties ruo
šias šiai gražiai operetei.

Scena bus pataisyta kaip

6 šmotų Aržuolo medžio Breakfast 
Setai parsiduoda už stebėtinai že
mas kalnas, šis setas lengvai ver
tas >22.00, čia tik

12.95

Pilnas S-Jų Dailų Iiovos įrengimas 
Graži Lova, Coli Sprlngeal, Vali
nis Matrasas. Verta $20.00. Dabar 
viskas tik ui

*9.95

Gvarantuotl ant 20 metų 
dubeltavl lovų sprlng- 
sal verti $10.00 po

°4.95
Progresu Fumltnre krautuvė atdara kaa vakarą iki 9tal valan

dai Ir N<*dėlloj mm 10 vai. Iš ryto Iki 2ral po pli*tų. Eidami gerai 
Jaltėmyklte vardą Ir adresą, kati ne|»adi.rytumėte klaidos.

Progress t urniture Co.
3222-24-26 SO. HALSTED STREET

VIENO AUKŠČIO BALTU PRIEKIU NAMAS

Vedėjai: J. KALE DIN SKAS ir J. ROMANAS

Švarus biznis — lietuviškų 
knygų, gintarų, laikraščių ir 
kitų smulkių daiktų. Tinka
mas vyrui ir moteriai, jaunam 
vaikinui bei merginai. Parduo
sime pigiai, reikale parduosi- 
ne lengvais išsimokėjimais. 
Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku:

Br. Lit. 
Spaustuvė,

3352 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Pianus už pi
giausias kalnas. Pašaukit Lafayette 
8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos iAlsrėą Bonus. Pirmus Mor
gičius, Namus, Parmas lr Blanlus vi
sose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu blsnyje Ir teisingu patar
navimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE GO.
6755 S. Western Avenue

Chicago, III.
Tel. GROVEHILL 1019

. ............... j'______  \ _ ____ _____ ... . .
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