
DRAUGAS 
Thk Lithuanian Daily Priknd 

PVBLIRHED BT MARlAN OUILD. INC.. 
2SS4 So. Oakley Avė., Ohleaco, IlllnoU

Telfcphone CANal 7790

The mort lnfluentlal 
ln America.

LJthuanl&n Daily

Chicago, Illinois, Pirmadienis, Gegužfs-May 1 d., 1939 m.

DRAUGAS.
LEIDCIA MARIJONŲ BENDROVE. 

1334 So. Oaklcy Are., Clil<a<o, HbnoM 
Telefanaa CANal 7780

Vlenlntaila tautinis Ir tikybinis mtbtlea 
lietuvių dlenraMla Amerikoj*.

VOL XXIII 3c a Copy

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Kaina 3c No. 102

HITLERIS KERTASI SU LENKIJA DEL DANCIGO
Lenkai pasiryžę nieko budo nepadnnti 
Dancigo ir perkirsti koridoriaus

Sutraukia kariuomenę 
ir pasirengę ginti

VARŠUVA, bal. 30. — Hit
leriui paskelbus, kad Danci
gas būtinai turi būti grąžin
tas Vokietijai lenkus išjudino 
nieku būdu Vokietijai nepa- 
duoti miesto ir perkirsti kori
doriaus koridoriumi, 'kad vo
kiečiai turėtų laisvą susisie
kimą su Rytų Prūsija be jo
kios lenkų malonės.

Gavusi Hitlerio kalbos iš
trauką Dancigo klausimu 
Lenkijos vyriausybė nuspren
dė visomis galimomis pajė
gomis ginti Dancigą nuo na
cių užgrobimo. Į Dancigo sri
ties apylinkes sutraukė dau
giau 'kariuomenės ir paruošė 
oro laivyną.

Žinovai tvirtina, kad Len
kija šiandien turi įginklavu
si iki 1,300,000 'kariuomenės, 
kurios žymioji dalis pastaty
ta koridoriuje budėti ir sau
goti, kad naciai niekur nesi 
skverbtų ir suiručių ndkeltų, 
taip kad Vokietija negautų
progos (preteksto) savo ka- jos sveikaton 

riudmenę pasiųsti prieš len
kus.

Lenkijos vyriausybė nus
prendė artimiausiuoju lai'ku 
Atsakyti Vokietijai dėl Hitle
rio kalbos Dancigo klausimu.
Užsienių reikalų ministras 
Beckas, akoma, atsakys Vo
kietijai Hitlerio metodu. Jis 
seime paskelbs apie tai dek
laraciją ir Dancigo reikalų iš
trauką diplomatiniu keliu per
duos Vokietijai.

go likimu, Lenkija yra linku
si lygiomis su Vokietija val
dyti Dancigą.

Lenkija nieku būdu neleis 
Vokietijai išvesti koridoriaus 
skersai Dancigo koridorių. 
Bet sutinka pagerinti priemo
nes skersai koridorių Vokieti
jai susisiekti su Rytų Prūsija.

Lenkų spauda vieningai pa
reiškia:

“Lenkija nieko savo nepa
duos Vokietijai, nepaisant Hi
tlerio sielojimosi. Lenkija vi
somis pajėgomis ir priemonė
mis gins Dancigo miestą ir ko
ridorių. Lenkijos susiartini
mas su Vokietija neįmanomas 
dėl jos diktatorinio nusistaty

-v* Brito vyriausybe svarsto Maskvos 
pashdpna sudaryti trilype sąjungą

Bolševikai nori saugą 
užtraukti ir Pabaltijui

LONDONAS, bal. 30. — Lš landijos, Belgijos, Danijos ir 
Maskvos grįžo sovietų amba- Šveicarijoj

Kaip matosi, Sov. Rusijasadorius Maiskis ir atvežė Bri
tanijai konkretinį pasiųlymą

Sov.
bando plačiai užsimoti, kad a- 

sudaryti prieš nacių Vokietiją teityje neleisti Hitleriui nė 
trijulę — Sov. Rusijos, Pran- pasijudinti.
cūzijos ir Britanijos, sąjun-’ Britanijoes vyriausybė nuo
gą. dugniai svarsto šiuos ir kitus

Maskvos sumanymus. .Viskas 
būtų gerai. Bet ministras pir
mininkas Chamberlainas vra 

globon ne tik Lenkiją, Bumu- |grie2tai nusistatęa už taiką, 
niją ir Graikiją, kaip seniau nepaisiant Hitlerio išsišoki- 
buvo Londonu paskelbta, bet mų.
ir Palyaltijo valstybes —j Rytojaus dienai sušauktas 
Suomiją, Lietuvą, Latviją ir britų ministrų kabineto posė- 
Estiją. Be to, neapleisti O- dis.

Maskva pageidauja, kad ši 
trijulė sąjunga paimtų savo

mo.”
Stebėtojai randa, kad Vo

kietija prieš Lenkiją panau
dos visokį naciams žinomą 
spaudimą, bet karaniai nedrįs 
Lenkijos pulti, nes tas sukel
tų europinį karą. Vokietija 
vengia karo, nes tas neišeitų

Hitleris kalba savo parlamento sesijoje balandžio 28 d. Jis vaizduojamas apačioje. 
Aukščiau jo sėdi parlamento pirmininkas fieldmaršalas Goeringas, kurs parlamento sesiją 
atidarė ir po Hitlerio kalbos uždarė. (Acme radiophoto).

Rumunija kol kas su visais yra 
gražiuoju; nežino su kuo

er7edrts«JR?)

LENKAI PASIRENGĘ 
KOVOTI SU HITLERIU 
IR VOKIETIJA

Euras likimas yra Hitlerio 
žinioje, pareiškia Bakhrinas

KĄ NACIAI SAKO DANCI
GO KLAUSIMU

BERLYNAS, bal. 30. — 
Vokietijos autoritetai pareiš
kia, kad Hitlerio paskelbtas 
su Lenkija sutarties išsižadė
jimas Vokietijai atrišo rankas 
.Dancigo reikalu ir ji gali vei
kti taip, kaip jai tinkamiau.

Sako, Dancigas turi būti pri
jungtas Vokietijon taip, kaip 

Patirta, kad Lenkijos vy- ^ra Prijungtos kitos Versalio 
riausybė too reikalu turi pa-, tal'kos ^‘artimi nuo Vokieti- 
sitarimus su Prancūzija ir Žos atplėštos dalys.
Britanija. Reikalauja savo Aiškėja, kad Vokietija be]

VARŠUVA, bal. 29. — Po 
I Vokietijos diktatoriaus Hitle- 
i rio kalbos parlamente čia len- 

bfltų 'patogiau susidėti. Lon- k^ vyriausybės sluoksniuose 
donas ir Paryžius jai žada ge- tuojau pasireiškė reakcija 
lybių. Taip pat Berlynas ir prįe£ Hitlerio reikalavimus 
R°ma- paduoti Vokietijai Dancigo

Grįžęs namo ministras su miestą ir jo išsižadėjimą 1934
karalium ir kitais vyriausybės metais padarytos su Lenkija ir ™ ten atvyko grįžti į 
nariais turės išspręsti, su ku- nepuolimo ir draugingumo su 
ria puse Rumunijai susidėti, tarties. • v
ar laikytis griežto neutralumo, j Lenkai vieningai pareiškia,
Rumunų tarpe kalbama, kad kad Lenkija pasirengusi atkak

NEW YORK, bal. 30. — 
Buvęs Britanijos ministras 
pirmininkas Baldwinas iš čia 
išvykdamas į Angliją laikraš
čių atstovams pareiškė, kad 
pasaulio likimas esąs Hitlerio 
rankose. Jis sako, kad nuo 
Hitlerio priklauso taika, ar 
karas ir nėra žinomas jo nu
sistatymas.

Baldwinas lankėsi Kanado-

Užsienių reikalų minis 
iš Paryžiaus išvyko f Romą

PARYČIUS, bal. 30. — Ru
munijos vyriausybės nusista
tymas kolkas nėra žinomas.

Užs. reikalų ministras Gri- 
gori Gafencu keletą dienų 
viešėjo Berlyne. Iš ten atvy
ko į Paryžių. Po atliktų pa
sitarimų su prancūzų valdi
ninkais dabar vyksta į Romą.

Pasirodo, kad Rumunija numunų tarpe kalbama, kart kart Lenkija pasirengusi atkak | NEW YORK, bal. 30. _
iki šioliai su visomis valstybė-[neutralumas yra geriausias nu-' liai ginti Dancigą ir prieš Hi- gov Rusijos du lakūnai balan 
mis yra gražiuoju Užs. reika-1 sistatymas. Tik visas vargas, tlerio visokį spaudimą atsaky džio 27 d. apie 7.00 vakare

Angliją garlaiviu “AąUita- 
nia.”

Klausiamas apie tuos ir ki
tus klausimus buvęs premje
ras atsargiai atsakinėjo. Pa
žymėjo, kad tarptautiniai san
tykiai yra nepaprastai įtempti 
ir jis turi skubiai grįžti į savo 
šalį.

Anot jo, jei Vokietijos gy
ventojai turėtų apsisprendimo 
teisę ir laisvę, nebūtų jokio 
karo pavojaus.

griežtam nusistatymui para- Dancigo dar siekia atplėšti
mos. Taip pat atsiklausiama ■nu0 Lenkijos Silezijos dalį, 
Maskva, ar ji užtikrina Len- kuri Versalio taikos sutartimi 

Lkijai pagalbą, jei naciai neti- pripažinta Lenkijai, 
sėtai susimestų prieš Dancigą.

Lenkų kariniai vadai vakar 
turėjo ilgus pasitarimus su 
prezidentu Moscickiu ir vy
riausybės nariais. Be kitų pa
sitarimuose dalyvavo užsienių 
reikalų ministras Beckas, mi
nistras pirmininkas Slawoj- 
Skladowski ir maršalas Ed.
Smigly-Rydz.

Sutarta, *kad Lenkijos koo- 
peravimas eu Vokietija Dan
cige ir kitais reikalais neįma
nomas, jei Hitleris išsižadėjo 
nepuolimo ir draugingumo su
tarties.

Pabrėžtas toksai Lenkijos 
nusistatymas:

Lenkija nieku būdu nepa
duos Dancige savo muitinių, 
arba prekybinių teisių, taip 
pat nesutiks ten daryti vadi
namos uosto unijos su Vokie
tija.

Bet, kadangi T. Sąjunga at
sisako rimtai rūpintis Danei-

EUROPOS MAŽOSIOS
VALSTYBES RAMIAU 

ATSIKVĖPĖ

SOVIETŲ LAKŪNUS IŠ
TIKO NELAIME

lų ministras lanko sostines ir 
teiraujasi, su kuria puse jai

ROOSEVELTO TAIKOS 
SIŪLYMU ISTORIJA 
PASIKARTOJO

kad Hitleris neutralumo nepa-'ti Vokietijai tokiu pat spaudi- 
kencia. mu.

Užsienių reikalų 
I sutikdamas tarpininkauti. Tad joje pareikšta: 
Hitleris ir turėjo atmesti pa- į “Vokietija gerai 
siūlymą.

(Chicagos laikas) iš Maskvos 
išskrido į New Yorką ir čia 
turėjo atvykti balandžio 28 d. 
vakare — be sustojimo pras- 

žino, kad kristi apie 4,500 mylių,
ji negali prieš Lenkiją naudo-

ministeri-

BRITANIJA NENORI 
NAUJOS SUTARTIES 
SU VOKIETIJA • • t « •

LONDONAS, bal. 29. —
Hitleris panaikino 1935 me
tais su Britanija padarytą ka 
ro laivynų sutartį. Bet pažy

Kas kita būtų buvę, jei 
prez. Rooseveltas ibūtų buvęs 

WASHINGTON, bal. 30. — [bešališkas, nurodo kai kurie 
Vokietijos diktatorius Hitleris senatoriai,

____ „ atmetė prez. Roosevelto tai-
PARYŽIUS, bal. 30. — Po . e *.......................... , kos pasiūlymą. Senato uzs.

Hitlerio kalbos parlamente pe f komitetaa 8yarstyda-
reitą penktadienį visos mažo- k|ausim<į pažymajo>
aioa valstybes ram.au atstoė-, kfld istorija .
pė. Tik vieną Lenkiją diktatd 
rius sukrėtė ir lenkus pakeldi- 
no _ ant kojų atkakliai ginti 
Dancigą ir koridorių, jei Vo
kietija kėsintųsi pulti.

Pabaltijy įtempimas atslū
go. Ten spėjama, kad Hitleris 
patenkintas Klaipėdos atplėši 
mu nuo Lietuvos.

Balkanuose ir gi ramybė grį 
žus, nes šiandien Hitleris yra 
susimetęs tik prieš Lenkiją.

Tačiau visur vieningai tvir
tinama, kad Hitlerio pasiūly
mai sudaryti su Vokietija ats
kiras nepuolimo sutartis netu 
ri vtrtės. Vokietija negerbia 
jokių sutarčių.

tojo.
Išaiškinta, kad prez. Roose^

ti tokių metodų, kokius naudo 
jo su mažomis valstybėmis sa
vo tikslo siekimui. Tad tenki-

mėjo, ..kad jis sutinka daryti
Skrido dviejų motorą lėktų- Jei britai PaR8ida»-

vn. Viskas gerai klojosi iki pa

naši vien grasinimais.
Vienas valdininkas sako,;

kad Hitlerio išsižadėjimas ne

siekė St. Lawrence įlanką, Ka
nadoje. Tenai lakūnai susidfl

Britų užs. reikalų raštinėse 
pareiškiama, kad jei Hitleris

r® su tirėtais rūkais. Aklasis.fei2ada turtto8 Bri
skridimas pasirodė neįmano

... t vi- mas, o tuo tarpu mažėjo gazo- puolimo sutarties su Lenkija
. ... lino išteklius,yra paprastas jo apsimeti-

mas.

HITLERIS KALBĖDAMAS 
NEMINĖJO LIETUVOS
RįYGA, bal. 30. — Kalbėda

mas parlamente Hitleris nemi-| “Jis bando išgąsdinti Len»-
nėjo kelių valstybių, išvardin- kįją”, sako valdininkas. “Ta

veltes nebėjo ‘siflMi taikos Prez* Roo^elto taikos pa- Kau tuščios jo pastangos" 
siūlyme. Tarp jų yra ir Lie
tuva. Jis išvardino Latviją ir 
Estiją, bet apie Lietuvą nu
tylėjo. Taip pat nutylėjo a£ie 
Jugoslaviją, Bulgariją ir Ru
muniją.

Hitleriui ir Mussoliniui ir ne
galėjo tarp judviejų ir kitų 
Europos valstybių tarpinin
kauti.

Pasaulinio karo laiku prez.
Wilsona8 pasisiūlė tarpiniu*- 
kauti. Bet Vokietija atmetė
pasiūlymą, nes prez. Wilsonas KUR NESISKAITOMA SU

aiškiai buvo nusistatęs už san
tarvę ir prieš Vokietiją.

Prez. Rooseveltas taip pat

ŽMONIŲ GYVYBE

BOMBAJUS, Indija, bal. 30. 
—- Apie 65 asmenys nušauta

yra aiškiai nusistatęs prieš Gangpure, mažoje valstybėje 
Vokietijos ir Italijos diktato-) (rytinėje Indijoje), policijai 
rius ir juos pakvietė talkon malšinant gyventojų riaušes.

VENGRIJOJ NUTEISTA 
11 ASMENŲ

tanija nedarys kitos su Vo
kietija.

Britų valdininkai sako, kad 
1935 metų sutartį Vokietija 
pasirašydama sakė, kad sutar 
tis turi derėti visiems lai-

Bal. 28 d. vakare Floyd Be- 
nnet airporte jų laukta. Nuo 
2:00 popiet (Cbicago lai-
kas) neturėta žinios. Paga- kams’ tai y™- tari Mtl P88" 
,liau apie 7:20 vakare iŠ Mas- toTi ir «al“‘ina- Ir ’ei ®“le- 
kvos pranešta, kad lakūnus iŠ ™ 8av<> kei,!,a> tad 
tiko nelaimė. Netekus gazolino' Pa8i«k«' negalima. Su kiek- 

’jie buvo priversti nusileisti j'"8"8 8Dtartim> j>8 P* ta,P 
~ .Miscou salos pelkes. Lėktuvas pasielgti.

Hitleris sutarties su britais

BUDAPėSTAS, bal. 30.
Karo teismas nuteisė kalėti 11 Nudaužytas ir vienas lakūnų
asmenų, tarp kurių 2 moteris, 'gūlH8tea> ISliko 8veika8
pripažintų kaltais espionažu. jj0 aparatAR ir jie apie nelai- tangų Vokietiją apsiausti, 

mę pranešė Maskvai
ATIDARYTA PASAULINE • ... . x _

Divuni I Miscou sala yra už 120 my-
llių nuo Princo Eduardo salos 

NEW YORK, bal. 30. - Čia,ir apie 675 mylios nuo New CHICAGO SRITIS. — Nu-

išsižadėjo dėl Britanijoe pas-

ORAS
matoma giedra ir šilčiau. 

Saulė teka (vasarinis lai-
šiandien atidaryta pasaulinė lYorko. 
paroda, kurioje ir Lietuva tu-į -
ri savo skyrių. PLATINKITE “DRAUGĄ” kas) 5:46, leidžiasi 7:48.
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Skaudūs Pranašavimai

Turime po ranka tik ką atėjusį iš Lietu
vos vieno gana žymaus veikėjo laišką, ku
riame jis daro tikrai skaudžių pranašavimų. 
Jisai mano, kad karas Europoje jokiu būdu 
neišvengiamas. Jis mėgina nustatyti ir jo 
pradžios datą — gegužės 3 — 15 dd.

Atšventus Hitlerio jubiliejų būsią sujudin-1 
ta visa Vokietija ir po Madrido paradų bū
sianti sujaudinta visa Ispanija. Tada jau bū
sią lengva tą galvas pametusią minią pastū
mėti į brolių žudynes.

Šiame laiške rašoma: “Iki gegužės 15 d. 
Vokietija pasiims Koridorių ir Dancigą ir 
užlies Lietuvą ir Latviją. Italai paims Dal- 
maciją ir pareikalaus Korsikos, Tuniso ir 
drauge su Vokietija — kolonijų“.

Karas prasidėsiąs po to, kai naciai užims 
Koridorių, kurį lenkai jį atiduos pasiprie
šindami. Tai būsią tarp gegužės 3 — 15 d. 
Karo galėtų žmonija išvengti tik kokiu ste
buklu, ar mirtimi tų, kurie labiausia to ka
ro trokštą ir kurie norėtų Napoleoną pra
šokti savo militaristiniais gabumais bei pa
sisekimais.

Šio veikėjo pranašavimas tikrai yra skau
dus. Tačiau, reikia pripažinti, jis nėra vi
sai be pagrindo. Gal neatitikti karo pradžios 
datos, bet kad einama prie didelio konflikto 
Europoje, tai visi matome iš ginklų kalimo 
ir armijų mobilizavimo lenktyniavimų. Iš 
laiško aišku ir tai, kad Lietuva nepasitiki 
nei vienų nei kitų žadama “globa“. Ji sku
biai organizuojasi, kad pirmoje vietoje pati 
galėtų savo likimu rūpintis.

Laiške minima, kad Dancigą ir Koridorių 
užėmę naciai, tuoj puls Lietuvą ir Latviją. 
Jei mes ir būtume įsitikinę, kad karas tuoj 
prasidės, nemanytume, kad taip būtų. To
kias abejones truputį išblaškė Hitlerio kal
ba, pasakyta praėjusį penktadienį. Bet, at
sižvelgiant į tai, kad šiandien Europos val
stybių vadai nelaiko savo žodžių, nesiskaito 
su duotais pažadais, laužo sutartis, visko ga
lima tikėtis. Dėl to reikia budėti ir ruoštis.

kiuose su kaimynais, mes lietuviai turime 
būti realistais ir tiesiog į akis turime žiū
rėti pavojui. Dabartinė mūsų vyriausybė, ne- i 
s'ėpdama padėties, sako, kad toji padėtis 
yra sunki, bet ne beviltiška. Ir dėl to visa 
tauta reiškia tiek subrendimo ir entuziazmo, 
kad rankų nenuleisdama ryžtasi ginklų ne
atiduoti, bet paprašyti, kad juos atsiimtų, 
jei kam jie pasirodytų reikalingi. Mūsų pa
vyzdys taip vidaus persitvarkyme, taip pa
siryžime gintis buvo pirmas pasauly po čekų 
beprasmiško kapituliavimo. Mes ginsimės ir 
galų gale mes laimėsime, nors mūsų kraštas 
— taip atrodo — vėl kaip Didžiojo Karo 
metu skersai ir išilgai bus išvagotas apka
sais ir aplaistytas savųjų ir svetimųjų krau
ju. MES KOVOSIME IK MES LAIMĖSI 
Mė. BŪKITE SU MUMIS, KAIP BUVOTE 
LIGŠIOL, JŪS UŽJŪRIO BROLIAI“.

Dr. Gr. Valančius

Laiškai Iš Klaipėdos

Lietuvos Vidaus Politika
Pagazdinęs greitu karu, to paties laiško 

autorius rašo, kad Lietuvos vyriausybės per
tvarkymas labai sunkiai ėjo. “Bet sykį už
gimęs, auga kaip tasai raganius“. Tautinin
kai nė nepasijutę, kaip staiga trūko tos vir
vės, kuriomis visa jų pragariška mašinerija 
buvo pakabinta ore. “Ore, jis rašo, nes šė
mės jinai nesiekė kojomis ir visuomenėje nie
ko neturėjo. Kada leptelėjo žemėn ir kada 
neteko kazioncs paramos — pasijuto nesu
gebanti vaikščioti, nes per 12 metų atrofija 
vosi ir galvojimo ir judėjimo visi organai“.

Pastebima, kad dar buvę visokių slaptų 
instrukcijų nepasiduoti, dar įvairūs vadai — 
nuo pačio didžiausio iki pačiam žemiausiam 
apmokėtam kaimo seniūnui niekaip negalėjo 
suprasti, kur dingo toji -pataikūnų minia, 
kurios kadrus sudarė visokios atmatos. “ Vi-. 
sa tauta, po tiekos moralinių ir materialinių 
smūgių, jau atsitiesia ir vieningai stoja ginti 
kas liko neužgrobta ir nepavergta vienos 
grupės užgaidoms. Visuomenėje eina sparti 
evoliucinė revoliucija. Net pats netikiu, ar 
gali ‘XX Amžius’ taip rašyti, kaip dabar 
rašo ir ar galima pradėti galvoti kiekvienam 
piliečiui apie savo tautos ir valstybės gara
vę — šiuo atveju apie jos gelbėjimą ir žūtbū
tinę kovą dėl laisvės”.

Laiške rašoma ir tai, kad Klaipėdos ne
tekimas kažkaip silpną įspūdį tesudaręs, nes 
“jau seniai buvome supratę su mintimis, 
kad jinai jau nebe mūsų”. Be galo daug 
turto likę Klaipėdoj, nes nebuvę rankos, ku
ri, be manevruodama, būtų išgelbėjusi tą tur
tą, nesukeldama panikos.
. .Laiškas užbaigiamas taip:

“Tiek daug nustoję ir viduje ir santy-

Dar Apie Žymųjį Jubiliatę
“Amerika“ paduoda papildomų žinių apie 

žymų Amerikos lietuvių katalikų veikėją Ka
zį Ki’uainską, kuris šiomis dienomis mini vi
suomeninio darbo 40 metų sukaktį.

K. Krušinskas gimė 1880 metų balandžio 
20 d. Krušinskų ikaime, Zapyškio valse., Kau
no apskr. Pradžios mokyklą baigė Zapyškyje, 
o vidurinę mokyklą lankė Kaune, kur gyve
no 6 metus ir iš čia 1890 metais atvyko į 
Jungtines Amerikos Valstybes. Apsigyveno 
Brooklyne tais pačiais motais ir tuojau įsto
jo į Ahgelų Karalienės* parapiją, kurioje yra 
buvęs kolektorium, trustisu ir t.t. Tais pa
čiais metais įstojo į pašalpinę šv. Kazimiero 
draugią ir tuojau pradėjo dalyvauti išeivi
jos visuomeninėje veikloje.

Krušins&o visuomeninė veikla ryškiausiai 
žymi svarbiausiose organizacijose — Katali
kų Susivienijime ir Katalikų Federacijoje. 
Abiejose organizacijose per daugelį metų 
Krušinskas buvo atsakingų pareigų viršūnė
se. Organizuojant Federaciją, Krušinskas da
lyvavo pirmame Federacijos kongrese 1906 
m., Wilkes-Barre, Pa. Susivienijime jo veik
la prasidėjo naujos kuopos suorganizavimu 
Naugatuck, Conn. 1906 metąis Newarko sei
me jis jau išrenkamas Susivienijimo sekre
torium, kurio pareigas ėjo iki 1912 metų: 
nuo 1912 m. iki 19U8 metų Krušint&as ėjo 
centro piiknininko, vicepirmininko ir valdy
bos nario pareigas. Taigi, iš eilės 12 metų 
išbuvo Susivienijimo vadovybės priekyje. Vė
liau jam teko dar porą metų būti centro val
dyboje. Už nuopelnus organizacijai, Krušins
kas Susivienijimo garbės nariu išrinktas dar 
1916 metais. Jam tenka ypatingi nuopelnai, 
kad1 Susivienijimas susilaukė savo laikraščio 
“Garso” ir kad Brooklyne įsigijo namą.

K. Federacijoje ir Tautos Fonde Krušins- 
kui teko dirbti atsakingose pareigose pečiais 
reikalingiausiais Lietuvai paramos laikais — 
nepriklausomybės kovų laikais. 1919 m. jis 
buvo Tautos Fondo sekretorius; jam vado
vaujant centre, surinkti keli šimtai tūkstan-

Lietuvių suėmimai ir jų
vargai

I
Dar nespėjus vokiečių ku 

riuomeuei įžygiuoti į Klaipė
dos kraštą vietiniai smogiku; 
pradėjo masiniai suiminėti va
tos lietuvius veikėjus ir šiaip 
jiems nepatinkamus asmenis. 
(Suimamųjų sąrašas, matyt, iš 
anksto buvo surašytas, nei> 
beveik vienu ir tuo pačiu lai 
ku prasidėjo “vizitai“ po lie
tuvių gyvenamus butus. Ka. 
kurie buvo paimti tiesiog iš 
gatvės. Pąčių vokiečių slapto
sios vulstjšSes policijos (Ges
tapo) žiniomis visame krašte 
buvę suimta tik 183 asmenys, 
iš kurių iki kovo mėn. 31 d. 
125 žmonių dar nebuvę pa
leisti.

Tačiau išti’krųjų suimtųjų 
skaičius buvo daug didesnis, 
tik didelė jų dalis buvo sulai
kyti trumpam laikui ir tą pa-H
čią dieną arba kitą dieną pa
leisti.

Paklausti — kam tie suė
mimai t jie pareiškė, esą no
rima juos apsaugoti nuo ga
limo vietos vokiečių keršto 
(Schutzbaft).

Reikia pažymėti, kad su su-

Dr. Gaigalaitis išvengė suė
mimo visai originališku bū
du, “apsirgdamas”. Suimti a- 
tėjusieji smogikai rado profe
sorių begulintį lovoj.

“Et, der Alte soll weiter 
schlafen“ (et, senis gali likti 
miegoti) — pareiškęs smogi
kų vyresnysis ir išėję.

“Svečių” sulaukė ir Mažo
sios Lietuvos patriarchas se
nelis Martynas Jankus savo 
ūky Bitėnuose. Bet matyt jų 
turėta tiek žmoniškumo ne ta
mpyti 82 metų senuko, dėlto 
pasitenkino pasiteiravę jo nuo 
monės apie įvykius.

Paklaustas Jankus ką ma
nąs apie naują padėtį, šis te
pasakęs “kiekvienas militari- 
zmas randa galą, o mažoji 
Lietuva vėliau ar anksčiau 
būsianti laisva”. “Eh, kwat- 
scht der alte Kehrkopf!“ (e, 
tauška senas apsuktgalvis) — 
pasakę “svečiai” ir išvažiavę.

Kai kuriems iš suimtųjų bu
vę pareikšta, kad tai atsitikę 
per nesusipratimą, o Borcber- 
tui net pasiūlė užmokėti už 
sugaištą laiką. Bet tai ti'k su
ktumas, nes tas pats Borcber- 
tas buvo suimtas antrą kartą. 
' Kai kuriems iš suimtųjų per 
tardymą patiekti klausimai

Vokietijos karo laivai Graf Spee ir Deutschland plaukia į 
Ispanijos pakraščius ruošiamiems karo laivų manevrams.

(Acme telephoto)

imtaisiais vietos kilmės lietu-, taip pat savotiškai įdomūs, 
viais elgiamasi daug griež- Pavyzdžiui Sliesoraičio paklau
čiau ir kiečiau, kaip su tais, 
kurie kilęo-iš Didž. Lietuvos. 
Kai pastarieji, pavyzdžiui: Uo 
sto Valdybos pirmininkas inž. 
Sližys, Lietuvos Banko Direk
torius Statkus, seimelio na
riai dr-Ūflįkjaųjįs ir dr. Tra- 
kanas, aktlvistų sąjungos pir
mininkas A. Sliesoraitis, šių 
eilučių autorius ir daug kitų 
buvo sukutį ir išlaikyti vos 
vieną diegą, pusdienį ar tik 
kelias valandas, visi vietiniai 
lietuviai buvo žymiai ilgiau 
išlaikyti, o dauguma dar ir da 
bar (balandžio įnėn. 1 d.) “te
besėdi”. ų

Kai kurie iš jų, pavyzdžiui 
seimelio narys E. Borchertas, 
buvo paleistas ir vėl antru- 
kart suimtas.

Iš žinomų vietinių lietuvių 
veikėjų suimti: “Baltischer

sė “ar tamsta įdomavai si į 
Klaipėdą įžygiavusia vokiečių 
kariuomene!” Sliesoraitis at- 
akęs ‘ ‘ taip, kaipo atsargos ka
rininkui man tai buvo įdo
mu”. — Kitas klausimas jam 
bimęs—-4ėi?‘ar .-tamista sakei, 
kad ši kariuomenė skirta ne 
vien tik Klaipėdos kraštui už
imti!”

Iš šitų klausimų matyti, 
'kaip puikiai veikė jau pačias 
pirmąsias dienas vokiečių ‘Ge
stapo’, nes Sliesoraitis eida
mas gatve su kitais keliai- 
lietuviais tikrai apie tai kal
bėjęs.

Smarkiai čiupo ir vietos 
spaudos darbuotojus. “Vaka
rų” dienraščio vyr. redakto
rius Rastenis buvo keletą die
nų kamantinėjamas, kol penk
tą ar šeštą dieną nuvežė jį

Lietuvos Policijos 
Šunys Suranda 
Paslėptę Naminę 
Degtinę

Prieš šventes paprastai deg
tindariai imasi smarkiau ga
minti naminę degtinę. Taip ir 
šiemet prieš Velykų šventes 
kai kurie užkietėję degtinda
riai buvo prisigaminę šven
tėms naminės degtinės. Sau
gumo organai prieš šventes 
kai kuriose vietose panaudo
jo kovai su šiuo piktu naują

Lopšinė Daina
Nuo dangaus meilingo veido, 
Jau saulužė nusileido.
Temsta laukas. Snaudžia šilas 
Dvasioj tvirtas, širdžiai mielas.

Ramiai užmik ir tu,
Ilsėk su juo kaitų.

Miega paukščiai, lygios pievos 
Ir javais užsėtos dirvos.
Juos vėjelis užlingavo 
Begiedodams dainą savo.

Oi, čiūeia-liuli tau, 
Dienelė baigės jau.

Kol širdis dar nedejuoja,
priemonę — šunis seklius. Kri Po pasaulį neklajoja;
minalinės policijos šunys spe
cialiai paruošti degtindariams 
sekti. ; l

Balandžio 5 ir 6 d. Krimi
nalinės Policijos šunyno tar
nautojai, A. Panemunės vak.gau jėgas tvirtumo seniki; 
policija ir Mokesčių Departa. Beiks į kovQ eie,4 ruošti;
mento pareigūnai dalė patiu . įodj darbu puošti,
rinimą A. Panemunės vaisė.
Dvareliškių, Kampiškių ir 
Mozūrų kaimų gyvenamose vie 
tose, apylinkėse ir miškuose. viltis subels į sielą,
Minėtose vietose buvo surasti sukurs sapnų šventyklą;
3 bravorai su įrankiais. Vie- ' Tave Jauna nehsupuosiu, 
cas bravoras rastas įmestas an^ rankk nebnešiosiu. 
į prūdą Mozūrų kaimo Jasi-

Kol vargelio ašaroto 
Ant veidelio nesimato 

Saldžiu miegu užmik, 
Sapne džiaugsmus sutik.

Gražų dangų vien sapnuoki,

Dabar užmik saldžiai, 
Miegok ilgai, ramiai.

čių dolerių Lietuvai. Tautos Fondo sekreto- i Be„bacllter” „daktarių. J™- prie naujosios sienos ir palei 
num jis buvo iki įstaigos darbo sustabdymo. zupuiti!. “Eltos” skyriaus ve-

1923 ‘metaLs Krusinskas stoio i tiesiogini . . ...
. 1 a v- • J U rn • a • • * • I dejas Grigolaitis, DuonelaičioLietuvos valstybini darbą. Tais metais isteig- ,. , . .. ... f..................... . ,

tas New Yorke Lietuvos konsulatas. Krušins-1 ,letuvių n,(>kyklos vede^ Sl‘ "ns tokiu pat būdu pasielgto 
kas pakviestas konsulato .pirmuoju sekreto-1 n,aitls’buv^_DircktoT,j<)s Pir‘ ir su pirkliu Rašavičium, kū
rimo, (kurio pareigas ėjo per pusantrų metų. wdninkas Brūvelaitis, pirklys rį būk tai taip pat ištrėmę j

do į Lietuvą.
Dar nepatikrintomis žinio

iki 1925 metų birželio mėnesio. Iš Lietuvos 
konsulato vėl grįžo į Federaciją, kurios cen
tro sekretorium buvo iki 1932 metų. Už yi>a- 
tingą pasidarbavimą išrinktas K. Federaci
jos garbės nariu.

Čia dar pažymėtina, kad didžiojo karo lai-

Rašavičius, ūkininkų vadas Lietuvą, nors jis yra vietinis

Žvilius, gimnazijos mokytojas, lietuvis ir turi stambią Fordo
Šlaza, Santaros veikėjas Sau
ga, Stikliorius, Purvinas ir vi
sa eilė kitų.

Simonaitis, Vanagaitis, Ky- 
brancas (Kl. krašto lietuviukųkais buvo Amerikos Lietuvių Tarybos nariu, 

dirbo Cen tralini anie Lietuvių Dienos Komi-| organizaci ją komiteto pirmi 
tete ir kituose panašiuose sąjūdžiuose. Teko ^„.1^ gubernatūros (patarė
jam lankyti lietuvių kolonijas su prakalbo
mis, renkant aukas Lietuvai per Tautos Fon
dą, .platinant'Lietuvos Laisvės bonus. Su pra
kalbomis yra aplankęs New Yorko, New Jer- , , ,. . . .
sey vaisi., Naujųjų Angliję, Pėnnsylvanijų 
Teko lankytis ir Michigan, ir Illinois ir ki
tose vietose.

Organizacijos ir jų spauda ypatingai arti
mos jo širdžiai. Yra dalyvavęs ir L. Vyčiuo
se. Liet. Kat. Darbininkų Sąjungos nariu yra 
nuo pat jos įsteigimo dienų; “Amerikos” 
leidėju — dalininku yra jiuo pat įsteigimo 
pradžios. Vietinėje Angelų Karalienės par. 
jis vadovauja Susivienijimo kuopai. Daug 
dirbęs New Yorko Federacijos apskrityje ir 
t.t. ir Lt

jas Anysas suspėjo laiku pa
sprukti į Lietuvą. Pastarasis 
paspruko paskutinį momentą

ris, kai jau smogikai buvo 
bute. Sako, nespėjęs net skry
bėlės užsidėti ir batus apsiau
ti.

Esama pagrįstos baimės, 
kad vokiečiai galį nuskriausti 
Kybranco šeimą, kuri liko 
Klaipėdoj, ir net nusavinti jo 
ūkį Jakuose. Šia žmogus, kaip 
vietos lietuvių vadas, žinoma, 
negali būti simpatiškas jiems.

automobilių prekybą ir porą 
didelių namų Klaipėdoj.

Greičiausia tuo ištrėmimu 
norima sudaryti pretekstą nu 
savinti jo. įmonę.

Žurnalistai Pranokus, Tra- 
mišius, Šležas, Kulakauskas, 
Kudrickas jau kuris laikas 
“sėdi” ir nežinia kaip su jais 
pasielgs. Ypač žiauriai elgia
masi su tais, kurie įtariami 
dalyvavę 1923 metų sukilime.

Pasienio policijos rajono vi
ršininkas solistas kapitonas 
Bruckus buvo apdaužytas už 
tai, kad iper žinomus įvykius 
1938 m. birželio mėn. 21 ir J? 
dienomis jo policininkai “ap- 
kūlę” vokiečius triukšmada
rius.

(Daugiau buO

nausko lauke, antrasis Kam
piškių kaimo Igno Jasinaus- 

’ko šlaite, o trečio bravoro j- 
rengimai rasti išmėtyti Mozū 
rų kaimo laukuose.

Penljiose vietose rasta dide
liais kiekiais (po 100—150 li
trų) degtinei varyti užraug
tos brogos.

Toliau rasta 12-oje vietų pa
gamintos naminės degtinės į- 

i vairiais kiekiais nuo 1—20 lit
rų.

Charakteringa tai, kad bra
vorai, degtinė ir broga laiko
ma laukuose, miškuose ir ne-I ,
gyvenamuose trobesiuose, ir 

, visa taip paslėpta, kad be sek
lių keturkojų pagalbos daug 
kur nebūtų surasta, Štai, pav., 
bravoras įmestas j prūdą. Jo-

Pasups tada vargai, 
Ramins dienos darbai.

Čiūčia-liūli meilė mano, 
Čiūčia-liuli saulė mano;
Reiks į laisvės kovą joti, 
Savo (kraštą išvaduoti.

Iš rankų svetimų,
Iš priespaudos namų.

Eglės Saka
Bal. 19, 1939

♦
ieškojęs sodybą, {atkelia gal-

I vą ir uodžia. Vadovas, gerai 
suprasdamas šuns laikymąsi, 
sukomanduoja: “Parodyk
kur!” Šuo kaip strėlė neria 
per balą, perplaukia į kitą 
krantą ir iš vandens su ko
jomis išritina bačkutę numi
nės degtinės.

Dar vienas atsitikimas, šuo 
kių pėdsakų nėra. Šuo, apieš- pribėga prie daržinės, uosto 
kodamas plotą, užuodė speci- lentų sieną ir loja. Palydovui, 
fi&ką naminės degtinės kvapą.1 supratę, kad šuo tenai atrado, 
atbėgo prie prūdo ir šoko į ko ieškoma, apžiūri užkaltas 

į vandenį, tuo {^rodydamas, Į lentas ir randa, kad jos yra
kad prūde yra arba įrankiai 
arba degtinė. Patikrinus ras
ti įrankiai.

Kita* atsitikimas. Šuo, ap-

atplėšiamos. Atplėšę lentas, iš
peša šiaudus, pašalina pelus 
ir atranda 150 litrų bačkutę 
užraugtos brogos.

♦ 4 ,k\ W
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VYSKUPAS MERKELIS GIEDRAITIS GINA LIETUVĄ
Lietuvių krikščioninimas ė- vyskupai: Vilniaus vyskupas 

jo sunkiai. Sukurę savo reli- .Valerijonas Protasevičius ir 
gijų, lietuviai negalėjo pritil- 'ypač Žemaičių vyskupas Pler
pti prie nuujosios, kad ir kaip kelis Giedraitis
juos lenkė vadui. Po 1387 m. 
krikšto j Lietuvų atvyko ne
maža dvasininkų iš svetur, 
daugiausia lenkų. Nemokėda
mi lietuviškai, jie dažnai ir 
šiaip jau maža tesirūpino kri
kščioninimo dalykais, palikda
mi religijos dirvų apleistų.

M. Giedraitis buvo didelių 
gabumų ganytojas. Rūpinda
masis visa širdžia katalikyste 
Lietuvoje, jis drauge nepa
miršo esųs lietuvis aristokra
tas, turįs nemaža pareigų sa
vo tėvynės atžvilgiu. Jis pa
sikvietė į Lietuvų garsųjį anų

Vis dėlto būta jau anais laikų istorikų, mozūrų Motie- 
laikais dvasininkų tarpe ir jų Strikauskj (1547-1582) ir 
tikrųjų lietuvių. Tuo reikalu pavedė jam surašyti Lietuvos
pirmasis rūpinosi Vytautas 
Didysis. Jo pastangų dėka že 
maičių vyskupu buvo paskir
tas ir popiežiaus patvirtintas 
Trakų Motiejus, vėliau (1421- 
1453) tapys Vilniaus vyskupu. 
Vyskupas Motiejus giliau su
prato savo uždavinius ir, pla- 

|tindamas krikščioniškųjį mok- 
blų Lietuvoje, stengėsi kiek 

įgalėdamas suderinti jį su tau
tiniais siekimais. Tačiau vė
liau dvasininkų darbas Lietu
voje ir vėl apsilpo.

Ypač atkakliai laikėsi savo 
senovinės religijos žemaičiai. 
Jie buvo atgaivinę net Šven
tųjų Šatrijos ugnį. Šitokio
mis sąlygomis lengva buvo 
skverbtis į Didžiųjų Lietuvų 
ir reformacijai. Prūsų Lietu
vos protestantiškieji veikėjai,

istorijų. Toji istorija buvo 
išspausdinta 1582 m. Be to, 
jis organizavo kunigų veiklų, 
betarpiškai sueinant su žmonėi 
mis ir rašant bei spausdinant 
speeiales knygas.

Jo pastangų dėka, 1579 m. 
Vilniuje buvo įsteigta akade
mija ir kunigų seminarija. Že 
maičiams 1616 m. buvo įstei
gta mokykla Kražiuose, kuri 
išgarsėjo švietimo darbais, 
dirbdama tuos darbus iki 18- 
40 m. Kražiuose, o vėliau Var 
niuose buvo įsteigta ir kunigų 
seminarija.

Bajorai ir kunigai prie 
vyskupo stalo.

Kartų pas vysk. Merkelį 
Giedraitį įvyko gausus kunigų 
ir kai kurių liajorų suvažiavi
mas. Nors vyskupas visuomet

KVĖPAVIMO SISTEMA

Vladimir Kokinaki, Sovietų Rusijos lakūnas, pasiryžęs 
transatlantiniam be sustojimo skridimui iš Maskvos į New 
York. Tačiau po 23 valandų skridimo, padarius 4,600 mailių, 
bal. 28 d. jo lėktuvas “Maskva” susikūlė Miscou saloj, Ka
nadoj. Taigi, tikslo nepasiekė. Su juo skrido ir majoras Gor- 
denko. (Acme telephoto)

IARSINKITKS “DRAUGE”

leisdami raštus ar kitais atvė'gyveno kukliai ir didelių su- 
jais, turėjo galvoję, ir Didžio- eigų nemėgdavo, liet tų kartų
sios Lietuvos lietuvius. Abra
omas Kulvietis apie 1538 m. 
buvo grįžęs į Lietuvų protes
tantiškųjų idėjų skiepyti. Ka
ralienės Bonos (Zigmanto Au 
gusto motinos) padedamas, 
jis 1539 m. buvo įsteigęs 
Vilniuje aukštesniųjų protes
tantiškųjų mokyklų, kuri buvo 
skiriama lietuvių didikų vai
kams. Abraomas Kulvietis, 
naudodamasis geromis protek-

visus duosniai vaišino .ir tarė
si, kaip sėkmingiau daiginti 
katalikybės mokslų Žemaičių 
Žemėje. Tarp kitko vyskupas 
išsitarė, kad kunigai, o taip 
pat ir bajorai elgtųsi su liau
dimi tikrai krikščioniškai ir 
kalliėtų ne lenkiškai, bet lie
tuviškai — (žemaitiškai). Vie 
nas luijorų Survillo nebeišken 
tė ir vyskupui paprieštaravo:

— Jūsų Eminencija, ta že-
cijomis, gavo teisę sakyti pa- maičių kalba burnoj girgžda, 
mokslus Šv. Onos bažnyčioje. Man regis, kad šičia jau lenkų 
Tačiau netrukus prieš A. Kul karalystė, tad ir lūšnininkus 
vietį pradėjo akcijų katalikų reikia greičiau išmokinti len- 
veikėjai, ir 1541 m. uždaręs kiškai. Ir Dievui lenkų kalba 
savo mokyklų, Kulvietis išvy
ko vėl į Prūsus.

Šiaip ar taip, reformacija
pradėjo skverbtis į Didžiųjų 
Lietuvų, ir katalikų dvasinin-

Kino artistas John Barrymore su žmona. Pažymėtina, kad 
abu lošė vienam veikale, kas labai retai pasitaiko kino sce-maloųesnė...

Visi nutilo. Vyskupas atsi-jn(>j. (Acme telephoto)
grižo į bajorų ir jam šitaip!--------------------------------------
atsakė: 'vyskupas, bet ir Žemaičių ku-

— Dievui, brangus bajore, nigaikštis. Vac ponas, turbūt,
kai rimtai susirūpino katali-jne kalba patinka, bet dori dar j istorijos žinai, kad tik vienas 
kybe Lietuvoje. Ta kryptimi J bai. Sis kraštas yra Žemaiti- Lietuvos kunigaikštis užsidė-
energingiausiai ėmė veikti du J ja, gi ir aš pats ne tik jūsų

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

I

Kvėpavimo sistema suside
da iš nosies, burnos, kvėpavi
mo gerte lės ir iplaučių. šitie 
visi kvėpavimo organai, išski- 
rus plaučius, tarnauja tik dėl 
perėjimo oro iki plaučių ir 
atgal. Taigi užtvenkus oro

, Plaučiai oxvgenuoja kraujų. Į“ 
Maži kraujo sudynėliai, apsu
panti oro klėtkutes kurių į-, 
kvėpuotas tyras oras pasie
kia tamsų kraujų, kuris cir
kuliuodamas per kūnų, nusto
jo oxygeno. Šitas kraujas gau- J

PERSIKĖLIMO
IŠPARDAVIMAS

daėjimų link plaučių, žmogus na nuo tyro oro oxygenų ir grį
žta atgal prie širdies kaipo 
šviesus arterijų kraujas. O- 

l ras, kurį mes iškvėpuojame,

turi mirti.

Viršutinėj geiklės dalyj ra
ndasi koserė, arba, kaip mes nef,j{ kij yra nustojęs plau- 
paprastai vadiname, Adomo o-. savo oxygeno, bet dar
buolis. Kvėpavimo gerklė ra-
ndasi iš priešais, o valgomoji

pilnas yra visokių nevalumų.

Virškinimo sistema priima 
valgį ir jį perdirbus, perduo
da visam kūnui juomi naudo
tis. Iš burnos valgis pasiekia 
gerklę, per kurių daeina iki 
pilvui, o paskui iki didžiųjų 
ir mažųjų žarnų, iš kurių kas 
atsilieka, tampa išmesta.

FLIS

užpakalyj jos; taigi valgis, 
prieš pasieksiant valgio gerk
lę, turi pereiti per viršų kose- 

1 rėš, ir jei pastaroji nebūtų 
pridengta tam tikru dengtu- 
ku, valgis papultų į jų. Tas 
dengtukas yra iš raumenų ir 
vadinasi gomurio vokas; jis 
randasi ant viršaus koserės 
ir į jų papuola valgomasis 
daiktas, kurs iššaukia smarkų 
kosėjimų, tokiame atsitikime, 
mes sakome, kad valgis pa
puolė į kvėpavimo gerklę. Jei
gu mes duosime valgį ir gė
rimų be sųmonės žmogui, tai
jis pradės kosėti, tas reiškia, 7 • • y. . , _, . . . , v iki šiol visai nežinotų krūmų,
kad jo gomurio vokas neuz

Augalas, Kurio Vaisiai 
Saldesni Už Sachariną

Šiuo metu Afrikos atogrąžų 
krašte darantieji tyrinėjimus 
botanikai surado nepaprastų,

Budriko Krautuvė Iš 3417 
South Halsted Street yra 
perkeliama į naujų didžiulę 
krautuvę, kuri randasi — 
3409 So. Halsted Street 

Pirkėjai sutaupys daug pi
nigų, pirkdami per šį išpar
davimų.

dengė koserės.

Plaučiai susideda iš dviejų 
dalių, iš kurių kiekviena turi 
išvaizdų krepšelio; jie suside
da iš daugelio oro klėtkučių 
ir turi daug kraujo gyslų; ta
nkiai jie esti panašūs į pun
delį vynuogių. Plaučiai yra 
aklai uždaryti krūtinėje ir to- 

l'dėl kvėpuojant sykiu su plau- 
Ičiais kilnojasi ir krūtinė. To
dėl gi raumens šiame dalyke 
lošia svarbių rolę, nes be jų 
toks krūtinės ir plaučių kilno
jimusi būtų negalimas. Rau
menų judėjimas susideda iš

kurių nedidelės, raudonos uo
gos turi nepaprastų saldinimo 
ypatybę. Botanikai praminė 
jas ‘stebuklingaisiais vaisiais’. 
Ir iš tikrųjų, tie augalai turi 
tiesiog stebuklingų ypatybę: 
pasaldina viskų, net rūkščių 

„rūkščiausios ir sūrių sūriau
sius valgomus daiktus ar gė
rimus. Pvz., su jais valgoma 
citrina pasidaro visai saldi ir 
nepaprastai skani.

Atrastajam augalui skiria
ma didelė ūkinė reikšmė. Šiuo 
metu specialistai jau daro ba
ndymus, ar nebus galima si- 
stematiškai auginti tuos auga-

1 kilnojamos! krūtinės ir judi- lūs, o taip auginant būtų ga- 
įnimo rankų ir kojų. Išpučiant Įima kuo geriausia juos ste- 
■ krūtinę dalyvumų tame ima boti ir ištirti.
[taipgi nekurie rankų raumens,
' kadangi pastarosios yra pri
kabintos prie krūtinės raume-

šė. Ypač, nuoširdžiai atsiprašė 
Survillo, kuris pats buvo tik 
sulenkėjęs lietuvis.

Lietuvos kunigaikštis užsidė
jo Lenkijos karūnų. Kito ne- Tas yra niekšas, kas, vai 
buvo ir nebus nė vieno! Čia dcno galybę turėdamas, savo 
mūšų, žemaičių karalystė! j.sidraugavau su dviem lieįu- 

Bajorai susigėdo ir atsipra i pageidimams vergauja.

Jnų. Todėl norint labai išpūsti 
krūtinę, reikia pakelti aukš
tyn rankas aukščiau galvos;Į 
raumens, kuriais jos yra pa-i 

.kabintos prie krūtinės sienų,
! pakels grobus, i,r tos dapadės 
krūtinei išsikelti iki didžiau- 

i šiam laipsniui. Krūtinė yra 
Į tampri ir todėl spaudžiant ji 
labai susimažina ir išvaro iš 
plaučių orų.

t

1 Kvėpavimo laipsnis yra 16 
! sykių į minutę.

Atyda Motinoms!
Mes duodame Soecial Perma- 

nentų, be jokių mašinų Ir be elek
tros. valkams nuo vienoj melų 
amžiaus Ir anksčiau.

RegulIarB kaina >3.60, — Alą 
savaitę >2.76.

BEBOTOS’S BEAUTT 
8 H O P

1725 WE8T 47TH STREET 
Kamp. Hermitaga. TeL Yards 2771 

1S metų patyrimo.

7 tūbų radijos, gražiuose 
kabinetuose, vertos $45.00,

p° 018.50
11 tūbų radijos, gražiuo

se kabinetuose,
po 02800

3 šmotų geri Parlor Setai,
po 02850

5 šmotų Bedroom Setai,
po 039-50

Didelės, gražios skrynios 
— Cedar Chests,

p» 018 50
Naujos Skalbiamos M aši

mis. po 027.50
Naujos 1939 m. Elektri

nės Ledaunės, su 5 metų 
garancija,

po 087.50
Poreeleniniai Gasiniai Pe

čiai. po #29-50
Dideli, gražūs, balti por

eeleniniai pečiai, angliniai ir 
gasiniai, gerai kepa, verti 
nūs. po #8500

Angliniai ir aliejiniai pe
čiai 4 kambariams,

po 016-50
Geri vatiniai matracai,

po 03-95
Innerspring matracai,

po 06-95
JOS. F. BUDRIK

FURNITURE HOUSE
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3088
Žymus radlo programas 18 sto

ties WCFL.. — 970 k. dabar nau
ju laiku. ned«llomls 9 vai. vakare.

ILLINOIS
INDIANA

WISCONSIN
IOWA

MICHIGAN

KAS VAKARĄ

SALTMIERO
Nuo 7:00 Vai. 

Kas Vakarą

1480 K.

ILLINOIS

KLAUSYKIME
LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ

Iš STOTIES

W-H-|-

KAS VAKARĄ

SALT1MIER0
5000 Watts

1480
Kilocycles

INDIANA WISCONSIN — IOWA MICHIGAN
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*ŪHE \NO«LD'S BEST 
SELUNG SOOK IS 

THE BIBLE '
IT 3SLLS AT 

THE RATE OF 
3000 COPIES 

AN HOUR Z//

By Bob
^IKATERZIC «« NOW 50 yfcAc?3 old„ ir rw-» IVCIV J0GOSLAVIAN AMA7ON V V A, <3 A 

SERGEANT (N THE S6«BlAN AfiMY AMU FOOGUT IK 
THttEC VJAPS.'i' JOIN1NG THE ARAAV IN ORDER. TO FlUc.

HER HUSO AND, R E PORT ED AAlSSlNG A! Tgt. 
BATTLE , -riKA BRAVEUV DEFENOt.? A 
NARROSM PASS AGAlNSl 300 BULGAUc lAN*. 

IN |£>I5 AND L ATER LEO A SUCCE-SFVL 
BAYONET ATTACk ON AN AU3TR1AN

f -v MACHINE GUN NEŠT ON NCTTORIC JS 
. H,LL 1212 ! SHE LATER nOUND HER 

MI9SINC HOS3AND IN ANOTHER
REGIMENT AND STUL LIVES 

HAPPILY IMTU HIM.....

— ltaiaa Giuvauui Sucei 10 
metų keliavo Europoje ir į- 
vairiose vietose rodydavę, 
kaip ilgai jis galėjo būti be 
maisto. Iš viso jis išbūdavo
100 laikotarpių: 80 laikotarpių, 428,800 klui. per parų. 
po 30 dienų ir 20 laikotarpių

greitis orbitoje yra apie 7,- 
488,000 kini. per parų. Tolimas 
mūsų sistemos narys Neptū
nas keliauja 5-kių klm. per 
sekundę ir nukeliauja tiktai

po 40 dienų. Viso jis badavo GARSINK1TĖS “DRAUGE” 
8 metus ir 9 mėnesius.

LIETUVIAI DAKTARAI

į WISCONSINO UETUVIŲ ŽINIOS
Kai kurie darbui galės būti legalis, be jokio abejojimo ga- je. Natūralizacijos viišininkai

Dirmavonė
SHEBOYGAN. — Baland

žio 23 d. į mūsų parapijų bu-

Gegužės 5, 6, 7 d. pas mus 
įvyks 40 valandų atlaidai. Se
kmadienį vyrų ii* vaikinų Šv. 
Vardo draugijos eis bendrai

vo atsilankęs J. E. arkivysku- įpri-e §v< Komunijos. Bus pri 
pas Stritch ir suteikė Sutvir- įmamį nauji nariai. Po apei- 
tinimo.Salkrainentų vaikučiams gų bažnyčioj bus bendri pus- 
ir suaugusiems; 50 asmenų,' ryčiai ir programa, 
per šv. Dvasios malones, tapo
padaryti Kristaus kareiviais.
Per visų valandų vysk. klau
sinėjo jaunuolių iš kate'kirmo 
bei pats aiškino apie Katali
kiškųjų Akcijų. Vaikučiai, pa
ties klebono per du mėnesius
buvo rūpestingai priruošti, la-.. . 7 . . . . v, , . uis pagerbtuvesbai gerai atsake į užklausimus. r °
Savo kalboje į parapijiečius

atlyginami.

Ministrams arba jų paskir
tiems atstovams numatoma 
teisė dalyvauti Tautos Ūkio 
Tarybos posėdžiuose ir svars
tomais klausimais daryti pra
nešimus.

Tautos Ūkio Tarybai duo
dama teisė gauti žinių iš val
stybinių įstaigų, savivaldybių, 
ūkinių organizacijų ir įmonių. 
Tas žinias

Ii prašyti Amerikos piliety
bės. Faktas, jog tėvas nelega
liai gyvena ir jog jis vis atei
vis nieko bendro ne*tnri tame 
reikale.

KLAUSIMAS. Gyvenu Jun
gtinėse Valstijose nuo 1908 
m. Bet tik neseniai nutariau 
prašyti pilietybės popierų. Ma
no pirmos popieros jau virš• # 
penkių metų senumo. Ar kaip

pradeda manyti, kad seniems 
gyventojams reikėjo seniai ta
pti piliečiais. FLIS.

Įvairenybės

Praeitų savaitę Šv. Vardo laiko slaptomis, Tarybos na- 
draugija ir Sodalicijos jauni- riai gali naudoti ne viešai ir 
mas turėjo bendrų susirinki- tik Tarybos darbo reikalams 
mų. Nutarta suruošti jaunimui
piknikų. Šiemet Motinų Die
noje vaikinai rengs mutiiiėlė-

— Mūsų saulės sistemoje a- 
plink saulę greičiausiai apsi
suka arčiausiai prie jos esanti! DR. F. C. W1NSKUNAS 

.planeta Merkūras. Jis bėga! 
tuvo orbitoje po 46 klm per j 
sekundę, arba apie 4,008,000 
klm. per parų. Mūsų žemės

Ofiso teL CANal 2345 
Res. tel. CANal 0402.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road

Vai.: 2—4 ir 7—B vai. vakare 
Trečiadieniais pagal sutartį

2305 So. Leavftt Street

— Krokodilai pasiekia mū
sų supratimu labai ilgo am
žiaus. Bet yra ir tikrų senu
kų krokodilų tarpe. Taip 
pav., “Floridos aligatorių fur

į organizacijų ir įmonių. gaiį1Ha pagreitintį moj” Džeksonvile, šiaurės A-
inias kurias jų davėjai ! merikoj, randasi krokodilas,

KLAUSIMAI IR ATSAK.

KLAUSIMAS. Atvykau į 
šių šalį liepos 'mėn., 1924 m., 
su motina ir abu legaliai bu-

arkivyskupas pagyrė, kad taip Praeitų.mėnesį įvyko rankų voine įleisti nuolat čia gyven
gražiai išpuošė bažnyčių ir ra
gino, kad trumpoj ateity pasi
stengtų pastatyt naujų klebo
nijų. O klebonui išvažiuoda
mas pareiškė, kad jis vėl ne- 
poilgam atvyks į naujos kle
bonijos įkurtuves.

Kokia Bus Lietuvos 
Tautos Ūkio Taryba

KAUNAS (VDV). — Nau
jai steigiamos Tautos Ūkio 
Tarybos statutas numato, kad 
<.a Taryba bus vyriausybei pa
tariamuoju organu tautos ū- 
kio reikalams. Ji bus prie Mi
nistrų Tarybos.

Tautos Ūkio Taryba aptars 
tautos ūkio politikos linkmes 
ir svarstys sumanymus bei 
ruoš planus tautos ūkinei ge
rovei kelti. Šių darbų ji im
sis pati. arba Ministrų Ta
rybos ar atitinkamo ministro 
klausiama, Taryba turės »pu- 
reikšti nuomonę jų iškeltais 
ūkiniais klausiniais.

Tautos Ūkio Tarybos sudė-

išdirbinių paroda Kat. Jauni
mo Organizacijos Milvvaukee 
arkivyskupijoj. Mūsų sodalie- 
tės šauniai pasirodė. Sesers 
Anastazija ir Ona Stauskiū- 
tės laimėjo po antrų dovanų 
— medalius. T. P.

tis numatoma ftokia: pirmini
nkas, antrininkas, sekretorius 
ir kiti nariai. Pirmininkas, an
trininkas ir sekretorius suda- 
rys Tautos Ūkio Tarybos pre
zidiumų. Iš viso Tarybos na
rių nebus daugiau kaip 15.

Pirmininkų, antrininkų, sek- ! 
retorių ir kitus Tautos Ūkio^ 
Tarybos narius skirs Ministrų 
Taryba iš ūkio žinovų ir kitų ( 
asmenų, kurių žinios reikalin- j 
gos Tautos Ūkio Tarybos dar- j 
bui. Skiriama bus dvejiems 
metams. Tautos Ūkio Tarybos 
pirmininkas, antrininkas, sek
retorius ar kitas kuris narys 
gali būti atleistas ir nesuėjus 
dvejiems metams.

Tautos Ūkio Tarybos nario 
pareigos bus garbės tarnyba.

KID5

fabrike atstato visus nepilie.1 kuris Jau turi 800 »^tų am- 
čius, todėl man pilietybės po-'^aU8- amžių mokslininkai
įpieros būtinai reikalingos. nustato 16 davmių,

1 kurių žymės randasi pas kro-

ti. Alano tėvas jau ilgai prieš ' 
tų laikų gyveno. Jis buvo jū
reivis. Jo laivui įplaukus j 
New Yorko uostų, jis laivų ap
leido ir čia nuo to laiko ir 
gyvena. Dabar sulaukiau 21 
metus. Ar aš galiu tapti Jung. 
Valstijij piliečiu

ATSAKYMAS. Jeigu atva

ATSAKYMAS. Nežinome 
būdo, pagal kurį gavknas ant
rų popierų gali būti pagrei
tintas. Nevv Yorko aplikantas 
turi laukti nuo 6 iki 8 mėne
sių kol jį pašaukia kvotima
ms ir kuomet peticija jau pa 
duota jis turi laukti apie 90 
dienų prieš paskutinį išklau
sinėjimų. Tai yra beveik nie į 
tas laiko. Pilietybės prašyto-j 
jai, ypatingai seni šios šalies 
gyventojai, klysta manydami, 
kad natūralizacijos viršinin
kai kreips ypatingos svarbos

kodilus tani tikram metų skai 
čiui praslinkus. įdomu tai, kad 
šis krokodilų pavijurkas A- 
merikoj laisvai gyvavo 400 
melų prieš Amerikos atsira- 

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M., 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL

Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30

DR. P. J. BEINAR
( BE J N ARAI; S KAS ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612

Res. — Y arda 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd. 
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto 
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
S lis įtari lis

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyrus Seredą 

Seredomis ir Nedėk pagal sutartį

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994 

Res. TeL PLAza 2400

N uo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

žiavimaa liepos 1924 m. buvo į jų ilgų gyvenimų šioje šaly.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IAMOKfiJlMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” BiNCE 1904

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069

DR. VAITUSH, OPT.
SFECIAUSTAS 

OFTOMETIUCAIAY AKIŲ
LIETUVIS

Sutini 20 indy prakllkavinio 
Mano tiarantovinaas

Palengvina akių į tempimą., kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karšt), atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prlren-

Ofiso TeL Canal 6122 
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. Tai Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

Tek YARds 5921
Ras.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vak nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

gta teisingai akinius. Visuose atsill-| 0;30 įįi 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
Rimuose egzaminavimas daromas bu 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreives akys ati
taisomos

I1 Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak. 
NedėlioJ pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mo*) be akinių. Kainos pigios kaip 

|| pirmiau.

4712 S0. ASHLAND AVĖ. 
Telefonas YARds 1373

6 iki 8 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal Butartį

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth Tel. Yards 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

Tai yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai Iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi Išmokėjimai,

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U wiij, ūke us"

4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios mados, nuo 118.80 j 
ir augščiau.

NAMVJ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųkiee naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų bs jokio cash {mokė
jimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgauna geriausį atlyginimų iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 90 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

LIETUVIAI DAKTARAI

Res. 6958 So. Talman Avk 
Res. ToL GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

2423 W. Marųuette Road

TeL OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: ,

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal mnartĮ

TeL Calnmet 6974
OFISO VALANDOS:

S ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

DR. STRIK0L1S
PHYSIC1AN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office Tek YARds 4787 
Namų Tek PROspect 1930

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Prognun

EVERT SUNDAY FROM 1-2 F. M.

TeL Pulimaa 7236 
Res. Pullman 0263

DR. A. W. JACOBS
DANTISTAS

10756 S. Mlchigan Avė.
Chicago, Illinois 

OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAI 

4631 So. Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvvell Street

Telefonų REFablic 8723

Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

REZIDENCIJA
6631 S. Cahfornla Avė. 

Telefonas REFubUc 7868

Office Phone Res and Office
PROspect 1028 2859 8. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KO W AR S KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 93rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadieniaia 

pagal sutartį.

TeL LAFayette 8016

DR. C. J. SVENGISKAS
DHHTI8TAS

4300 So. Fairfield Avenue 
OTISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vai. vakare 
Sekmadieniais ir Trečiadieniaia _ m. Sstodi. _ ____

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Reaideucijoa TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. 

Rezidencija
8939 Sa. Claremont Ava.

Valandee 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Tai OANal 0267
Rea. TeL PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

TeL YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
TeMonaa Lafayette 3660

ė n tridieni sis, Ketvirtadisniau it 
Pemktadieme.is

4631 South Ashland Avė. 
TaL Yards 0994

Pirmadienuos. Trečiadieniais u
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CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS]
Rūpestis, Rūpestis, Ir

Jau Po Rūpesčio
Balandžio 18 d. buvo Šv. 

Kazimiero Akad. Jaunamečių 
Rėmėjų “bunco palty”. Mer-

Padeka
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų jaunametės šiuo nori 
išreikšti padėkos žodį:

“Draugui” ir Šv. Kazimie-
... - • „ • „„ ro “Aidų” redakcijoms už ta-gaites rūpinosi padaryti ya- . J

lpnmiių' aprašymų; “Margu- i 
čiui” ir Budrikui už pagar-,

karų įdomų. Ir tikrai.
Po “bunco” žaidimo buvo

graži programa. Jauna/metės, 
šokėjos buvo F. Dovidauskai-Ičllitei “* ‘“kojim, tiek daug, 
tė ir A. UestautaitS, dainium-|8r,žil» "“““■’biy, taipgi J.,

ginimų per radio; M. Petrai-

kės L. Faiza ir D. Muraška. 
Paskui sulošta trumpa kome
dija. F. Deveikiūtė labai ge
rai atliko tarno Jokūbo rolę, 
taipgi E. Garmiūtė labai gerai 
atliko rolę nepatenkintos po
nios. Kitos lošėjos buvo: Po
nas — B. Aleksūnaitė, Sve
čias — J. Rotskiūtė, Pardavė 
— B. Muraška. Vakaro vedėja 
A. Rotskiūtė.

Vakaras baigėsi padėkos žo
džiu visiems nuo mūsų pirmi
ninkės E. Ganniūtės.

Žmonių buvo nemažai. Do
vanos buvo gražios, ir, rodos, 
visi buvo pilnai patenkinti.

Jaunametės džiaugiasi, kad 
viskas gražiai pasisekė.

Korespondentė

Rotskiūtei; Burinskienei savi- 
ninkei ‘Francee Beauty Shop’, 
už paaukojimų “ Permanant 
Wave”; bridgeportietėms, ku
rios atsilankė pas mus; kun. 
S. Valuckiui ir kitiems, kurie 
kokiu nors kitu būdu prisidė
jo prie vakaro bal. 18 d. pa
sisekimo. E. O. .pirmininkė

Jau namie .

St. Bakutis, 1406 So. 50th 
Avė., po sunkios ir pavojinF 
gos operacijos jau parvažiavo 
iš Loretto ligoninės. Dabar 
stiprina savo sveikatų namuo
se. s. 1

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

Generalinio Konsulato 
New Yorke Aukų 
Pakvitavimas Nr. 3

Vaduoti Sųjungos skyrius per 
M. Jok ūbai tę už parduotus Vi
lniaus pasus ir ženklelius — 
$14.95.

Rochesterio lietuviai balan
džio 21 d. vienbalsiai nutarė 
Klaipėdos pabėgėliams šelpti 
paaukoti $59.13, kuriuos at
siuntė per Pranų Sv etikų — 
$59.13.

Laisvės Bendrovės Dalinin
kų suvažiavimą® per Ę. M i ža
rų paaukojo Klaipėdos pabė
gėliams šelpti — $25.00.

Adv. F. J. Bagočius Klaipė
dos pabėgėliams šelpti paau
kojo — $25.00.

Inžinierius Bronius F. Si- 
mons - Simokaitis iš Fitch- 
burg, Mass. Klaipėdos pabė
gėliams šelpti paaukojo $10.00,

Waterbury, Conn. Vaizbos I 
Butas Klaipėdos pabėgėliams I 
šelpti paaukojo per Jonų Ta-' 
reilų - $25.00. I

Marija Aukštaitė iš Mont 
realio už parduotus Vilniaus 
ženklelius atsiuntė — $10.00.

New Haven, Oonn. lietuviai 
per M. Jokūbaitę Apsigynimo 
Fondui aukoja — $52.00.

New Haven, Oonn. Vilniui

DON’T BE GREY
Doo’t tokrate grey hair. Grey hak 
makee yon look oW and foel old. 
Try the Modern* Mttbod for Col- 
oring Hair . .. CLAIROL. YouTl 
appredatt the ųulck, pleaunt treat- 
■aaat. No bleaching reųoired ta 
aoften the hair whan yoa ūse 
CLAIROL. YouTl lova the rasulta 
on your hair — beautiful, natural- 
looldng color that dalies deteetion. 
Saa yourself as you would likę ta 
h*. Sėt your bairdresaar tada? ar 
•aad tbla eoopon N0W.

Natūraliu... with

Klaipėdos Krašto 
pabėgėliams šelpti:

Kanklių choras

/SK i. «w» te tteh ttzlM»narbW 
CINUMVCMrtfaaS

• Th. tanMoaSaa W rfah «*. Sm
•eap nt dtUc.t. ceter thM cta't ha copM 
•. . . a kUnd thM Mdy CUlrM

UI W«M U«h u. Ne* Ytfh. V. 
imu

AS*>

William O. Douglas, naujausias Amerikos Jungt. Valstybių 
Aukščiausio Teisimo narys, su sūnum. (Acme telephoto)

Paieškojimas Nr. 100 gyveno Worcester, Ohio, o Ka- 
<zys Philadelphijoj.

Lietuvos Konsulatas Gks- ! ICnu1[Stalt& paulinos, kUu 
sios iš Nugarės km., Telšių agoję paeiško sekančių asme

nų: : : j >! 4
Augustauskio Stasio, sūn. 

Stanislovo. Amerikon atvyko 
1910 ar 11 metais, gyveno Chi 
cagos mieste. Neva miręs.

Avižinio Prano, kilusio iš 
Šilinų km., Kauno apskr. A- 
tnerikon atvyko prieš didįjį 
karų, gyveno Chicagoj ar a- 
pylinkėse.

Černiauskio Jono, gyvenu
sio Chicagoj. Atvyko Ameri-

Noreikų Kazio ir Jokūbo, 
kilusių iš Kvėdarnos apylin
kės. Amerikon atvyko prieš 
didįjį karų. Gyveno įvairiuose 
miestuose. Jiems priklauso 
brolio Liudviko palikimų da
lis.

Šalkausko Adomo. Apie 68 
m. amžiaus. 1902 m. atvyko 
Amerikon, gyveno Chicagoje. 
Sakoma vėliau persikėlęs į St, 
Louis miestų.

Savicko Vlado. Amerikon 
atvykusio 1913 m. Apie 50 m. 
amžiaus. Kilęs iš Piliakalnio 
km., Trakų apekr. Gyveno 
New Britain mieste ir vėliau 
Clinton, Indiana. Dirbo anglių 
kasyklose.

Stankevičių Felikso ir Juo
zo. Prieš karų atvyko Ameri
kon. Abu gyveno Chicagoje.

Ūso Antano. 1914 m. atvyko 
Amerikon. Gyveno Devils 
Lake, North Dabota.

Veželio Andriaus, gyvenusiu 
Lowell, Mass. 1922 m. persi
kėlė į Woreester, Mass.

Aukščiau suminėtieji asme
nys arba apie juos žinantieji 
prašomi tuojau atsiliepti.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Ii angliško vertė

Kna. Ant M. Kaniiikia

ae nebūtumei piktesniu, kurs
žino, kas yra žmoguje.

Nesiliaujanti ramybė yra nu
sižeminusiojo širdyje, o pasi
pūtėlio širdyje dažnai yra pa
vydas ir rūstybė.Gegužės 1 Diena

I J
MŪSŲ Panelė .pristatė -avo p™™—-—-. 

Snnu Nu.nylM.mu,, kad j.s I v sk petro pjįį. 
pabucu^lu Jo kojas ir kad ! Bfla
jis parašytų jo knygoje apie 1.
Mūsų Panelės dorybes. 3

. 5 PAMOKSLŲi Kaina 01.75
‘ “DRAUGAS” 

2334 So. Oakley, Avė. 
Chicago, III.

| 400 puslapių knygą.

Nesįgjrk turtais, jei juos 
turi, nė draugais, jei jie yra 
igplingi; bet kreipkis Dievop, 
kurs viską duoda ir labiaus už 
viskų trokšta save patį tau 
atsiduoti.

Neturėk savęs geresniu už 
kitus, idant kartais Dievo aky-

SScratching
//BtLISVE ITCHINC SKIM Qu/ckJy

E ven the mogt stuhbom Itching of eezema, 
blotcheR, pimples, athlete’s foot, rastras and 
other eztemally caused ekiu eruptlona,
• lieki y yields to pure. coolini. antiseptic, 
ūiuld D.O.D. PttctCRiPTiOM. Clear. greate- 
less and Htainleas—drkis fast. Ita gentie 
oili eoothe the lrrltatlon. Stopa the raust 
inteoae itching in a hurry. A 35c trial bot- 
tie, at all drug storus, proves lt—or your 
money back. Auk for D J>.D. Prescription.

Jei turi kų nors savyje ge- 
I ro, manyk, kad kiti yra už ta
pė geresni, idant užsilaikytu
me! nusižeminime.

$30.001kon Priež did«i kar*
N. N. Tūlas profesi jonalas, į Grigaliūno Jono. 1927 m. gy Veno Detroite, 

kuris nenori, kad jo vardas'veno 10159 S. Michigan Avė., - 
būtų skelbiamas $10.00. ,Chicago. 1931 m. adresas bu-'

Visos gautos aukos tuoj pa- vo ®ox ar
kvituojamos ir pervedamos į Chicago. 
atitinkamus fondus. Kybartų Prano ir Kazio, iš

Liet. Kons. Chicagoj Telšių apskr. Pranas pirmiau

pskr. Amerikon atvyko apie 
1912 m. Gyveno Chicagoje, 
West Pullmane ir 18th Street 
kolonijose.

Krištanavičiaus Juozapo. 
1909 m. atvyko Amerikon. Da
bar apie 65 m. amžiaus. Gy
veno Worcester mieste. Sako 
ma vėliau persikėlė Chicagon

Neinčiauskų Anftano ir Ipo
lito, kilusių iš Kaltinėnų vai. 
Tauragės apskr. Amerikon at 
vyko prieš karų. Antanas gy

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue.Place, 

Chicago, Illinois

— Anglijoje gyveno jūrų 
kapitonas James Blanchardas. 
Jis turėjo septynis sūnus, vi
si jie buvo jūrų kapitonai ir 
visi paskendo su savo laivais 
jūrose. Iš jo anūkų keturi taip 
pat buvo jūrų (kapitonais, ir 
vienas paskendo su savo lai- j 
vu. Tai bene buvo rekordinis 
įvykis vienoje šeimoje!

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN 

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. I6th Are.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St Tct YARDS 1278

Res. 4943 South Pauto Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Safrfleld Avemie

_________ Tel LAFAYETTE 0727________

pV Y Y Ą J koplyčios visose 
* Chicagos dalyse

KlanflyHte mfisų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarai^ 
7:00 vai. vakaro ii WHT0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas

P. BALTDIIKBAS

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 

PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA 
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Western Avė. Chicago, Illinois

Telefptiaa SEELEY 6109 
io Hely BBkyrias randasi skersai ano Sepnfchre Kapinių. OMO West Uiti Straet

Sweeps away surface deposits...
breaks up dūli, ūgly tooth filiu
likenagic. You'd never bellove how fast 
the NEW Llsterlnc Tooth I'aete cianą 
and poUahcs teeth. lis uew, miracle-cleats- 
lng ingredient, Luster-Foam detergent. 
Rhiaks away ūgly surface depclta ln a jiffy.

Thelnstant brush and sali va touch amnz- 
Ing Luster.Foara detergenl, lt surges into 
a roani of tlny, actlvo buoblcs. whlch sweeps 
Into and cloans pits and eraeks so iiiinuto 
•t en water may not enter them . . . leaves 
your whole mouth tingling with Ufe , . . 
starta your teeth sparkluig wltli uew lustcr.

Get the big 25< tube, or better štili, tho 
double-alze 40^ tube containing more than W pound at aoy drug counter. Lambcrt 
Fharmacal Co., S t. Louis. Mo.

THI NEW rOIMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
X X supereharged with

LUSTER-FOAM
z z z ,

*—
\w\xx\.

Irba Flower Shoppe 
4180 Archer Avė.

Pbone liAFAVKTTS BMM

iGttea Mylintiems — VeBtUTfcna — 
— InldotaTCms —

VALGIU GAMINIMAS 
’ IR

NAMy PRIŽIŪRĖJIMAS
Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 
Žeimininkėma.

šią knygų galima gaati per pak
tą arba rastinėj*:

KAINA SU PK&8IUNTHIU

£1.10
RASTINĖJE

$1.00
“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Ava.

CHICAGO, ILL

NARIAI OHIOAGOS, CIOKROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASO0IACU08

AURIU AII P E PATARNAVIMAS H Rl D U L H n U L DIENĄ IR NAKTĮ
n V Y A I KOPLYČIOS VISOSE 
JL> X IX r\ 1 MIESTO DALYSE

Anttony B. Petkus
Lachawicz ir Snai

6834 So. Western Aveu 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 168 St 
Phone PULlman 1270

1. Lintemis 4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 8572

S. P. Mazda 3319 Lituanica Avenm 
Phone YARda 1138-1189

AitausM-ftilIips
t 1

3307 Iitnaniea Are.
Phone YABds 4806

1.1 Zolp 1646 Weet 4flth Street
Phone YABds 0781-0782

4704 S. Western Avanue 
Tek LAFayetU 8024Albcrt Y. Petkus

P. J. Rijikas 8354 So. Halated St 
Telefonas YARda 1419
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RETAI RASINE PANAŠIŲ duktė Elena yra žmona Wm.
SEIMŲ J. Kareivos, plačiai žinomo

Pirmadienis. rrctrnžės 1. 1939

MARQUE1'TŪ PARK. — 
Tarp daugelio Chicagos lietu
vių yra pasižymėjusių įvai
riais būdais. Bet viena pla
čiai žinoma šeimyna yra pasi
žymėjusi ypatingu būdu. Yra 
tai Jurgio ir Barboros Bra
zauskų šeimyna, 2743 W. 59 
St.

Ta šeimyna yra pasižymėju
si daugeliu atžvilgių. Jurgis

sėkmingo biznieriaus, olselni- 
nko sviesto, kiaušinių ir sū
rio, 4644 So. Paulina St. Sū
nus Kazimieras yra Buick 
Parts Departmento nianedže- 
rius Boselande. Sūnus Boles
lovas yra spaustuvininkas, gy
vena su tėvais. Duktė Jadvy
ga yra ištekėjusi už p-no Te- 
belskio. Sekantis sūn-us Vik
toras yra ypač pasižymėjęs 
avantiūromis. Sūnus Edvar-

ir Barbora Brazauskai užan- da ,anko Purdue univereitet#
gino aštuonetų vaikų — ketu 
rias dukteris ir keturis sūnus. 
Visi baigę parapijines moky
klas ir po to visi išėjo liigh 
sehoolių kursus. Visi kaip sū
nūs, taip ir dukterys pavyz- 
dingai išauklėti. Tai vis geri 
(pasižymėjimai. Bet vpatin-

ir mokinasi ant mechaniško in
žinieriaus. Dukterys Floren
cija ir Elvira tebegyvena su 
tėvais.

P-nia Elena Kareivienė y- 
ra apkeliavusi pusę Amerikos. 
Pusę metų yra išgyvenusi Te- 
xas valstybėje prie Meksikos

Englewood lietuviai demo- 
kratai labai draugi&ki ir la-1 
bai nori padėt savo tautie- I
čiams įvairiuose reikaluose.

F. Y., koresp.

Pranešimai
AVEST SIDE. — 6v. Kaži-1 

iniero Akademijos Rėmėjų 10 1 
skyriaus mėnesinis susirinki
mas įvyks antradienį, gegužės 
2 d., mokyklos kambary, 7:30 
vai. vakare. Visos rėmėjos pra 
somos susirinkti, nes bus iš
duotas raportas iš “bunco pa
rty”. Prašoma ir naujų narių 
atsivesti. Valdyba i

KLAUSYKITE

Ne* City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 V AL. įš stoties WSBC 
— 1210 kilocycles.

Programe dalyvauja St. Louie-Lonie Komedižka Grupė, 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

REMK1TE IR PLATINĖK 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

NEURITIS

Billy Petterson, žymus futbolininkas Baylor universiteto, 
Waco, Texas, rinktinės, atvykęs į Chicago pasirašyti sutartį 
su “pro team”. Čia ji pasitinka Bears rinktinės coach Red 
G range (dešinėj). B. Petterson ypač pasižymėjo per pasta
rąjį East-West All-Star žaidimą. Jis buvo visų žiūrovų dė
mesio centras. (Acme telephbto)

giausia tas, kad ši visa sei- , v. . „ v. , . rubeziaus ant farmos pas svo-myna pasižymėjo 'kelionių mė- . „
girnų. Visa šeimyna yra daug * .. . , . , „° . • Praėjusi rudeni abu Brazau-

eTta^US? ,• i- A • -i • , 'skai su sūnais Viktoru ir Bo-
Kad kelmuti, tai Teikia ibe , , .. .... . .. . ... zx , leslovu automobiliumi keliavo

totų dalykų ir pinų ,. O ka- Ye||owsfa)ne Pal.k lmk5 
daugi tėvai, sunūs ir duktė-į
rys yra gabūs, darbštūs, tai 
ir pinigo netrūksta nei gra
žiam gyvenimui, nei kelio
nėms. ii

Jurgis ir Barbora Brazaus
kai yra kilę iš Šilalės. Jie di
džiuojasi, kad iš tos pat pa
rapijos yra kilęs Jo Malony
bė pralotas M. L. Krušas, šv. 
Jurgio par. klebonas, ir Leo
nardas Šimutis, “Draugo” re
daktorius.

Jurgis Brazauskas į Ame
riką atvyko 1899 m. Atvyko

garsius Colrado kanjonus, Big 
Horn kalnus, Black Hills, Bad 
Lands, Pike’s Peak ir daug 
kitų įdomių vietų.

Praėjusį vasario mėnesį p- 
nia Barbora Brazauskienė su 
sūnais Boleslovu ir Viktoru 
ir dukterimis Florencija ir

pasileido automobiliumi į Los Pataisymas 
Angeles, Cal, Ten jis apsistos 
pas giminaitį Stanislovą Ar- 
moną, kurs jau 8 metai kai 
ten sėkmingai gyvuoja. Jei ne
pavyks Viktorui įsistiprinti 
Kalifornijoj, tai leisis toliau 
į vakarus. Sės laivam ir ke

Užvakar “Drauge” tilpo ko 
respondencija apie rengiamą 
“bunco party” Lietuvai Gel
bėti Fondo naudai. Korespon
dencijoj diena klaidingai pa
skelbta. Buvo rašyta, kad ‘bu-

IILIIVI PAIN IN PIW MINUTIS
To relieve the torturing pain of Neuritte, 

Rheumatism, Neuralgia or Lumbago in a 
(ew minutes, get the Doctor's formula 
NURITO. Depeinlable—no opiates, no nar- 

„ . eoties. Does the work ąuiekly—mušt relieveBRIDGEPORT   Draucu- "T**1 pain’ 10 yo“r "t'^actlon in a (ewurm/vui Vilt. tJiaiiį,! minutes or money back at Druggiats. Don't

jos Šv. Petronėlės susirinki-', "**“•u“NURlTO°"“,utoday-
mai per vasarą bus laikomi'------------------- ■
kiekvieno mėnesio pinmą pir
madienį. Tat ir gegužės mė 
nėšio susirinkimas įvyks pir
madienį, gegužės 1 d., 7:30 
vai. vakare, parapijos svetai
nėj. Visos narėd malonėkite 
atsilankyti. Rengiama išvažia
vimas, turime pasidarbuoti.

A. Laurinavich, rast.

I6RENDU0JAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street

A. A. NORKUS, sav.
Tel. Victory 9670

CLASSIFIED

ri pažįstamą Vladą Norkų, 
kurs ten sėkmingai verčiasi 
fotografavimo bizniu.

Viktorui kova už būvį ne- 
Elvira keliavo į pietines val-(^a’s^ ’^isai prie visako prisi- 
stybes. Užgavėnias praleido (rengęs. Jisai nebijo jokio dar- 
New Orleanse, matė visame Bet jisai gabus yra ne 
pasaulyje pagarsėjusią Mardi viename amate. Yra gabus fo- 
Gras, tai yra senovišką pra- tografas, moka imti ir juda- 
ncūzų maskaradą, kurs yraimuosius paveikslus. Yra lan- 
užsilikęs ten n-uo senų laikų aviacijos kursus ir yra i;» lakūnas. Pats buvo msistates I

liaus j Havajų salas, kur tu- iTJks 3 d - b<!‘
turėjo būti gegužės 10 d., 7:30
v. v. Liet. Konsulato patalpo
se.

Komisiją sudaro sekančios: 
S. Brenzienė, B. Mackevičienė, 
O. Kirienė, U. A. Pakštienė, 
C. P. Kalienė, S. Balzekas ir 
A. Steponavičienė.

WILL0W SPRINGS, ILL. 

p-nas Butchas, sav.

Iš Lietuvių Demokratų 
Klubo Veiklos

tiesiai į Cliięagą ir apsigyve-jir rengiamas kasmet užgavę- .lakūnas. Pats buvo pasistatęs J ENGLEWOOD _  Lietuvių
no ant Town of Lake. Buvo,nių laiku. Iš New Orleans vy-l^/ęlaidei-į” ir jno sklandyda- Demokratų Klubas laikė ne
vienas iš pirmutinių tos ko
lonijos lietuvių. Buvo vienas 
iš veikliausių Šv. Kryžiaus 
parapijos steigėjų, apie 12 me
tų išbuvo parapijos trustisu. 
Uoliai darbavosi draugijose. 
Buvo nariu penkiolikoj drau
gijų ir visose užiminėjo ko
kias nors vietas valdybose. 
Per 20 meti) darbavosi spul- 
koje “Lietuva”. Į ketvirtus 
metus po atvykimo Amerikon 
pasistatydino namą. Paskui į- 
stojo į valgomųjų daiktų biz-

vo padangėse per du metu. . . a , ,„ , . ,. .y, , nešini sns-mą bal. 21 d., adreBet vieną sykį įskilo į padan
ges, kada buvo labai vėjuota. 
Tai su “glaideriu” krito že
mėn. “Glideris” sudužo”, o 
lakūnas lengvai buvo sužeis-

ko į Floridą ir tą garsiąją 
valstybę apvažinėjo nuo kraš
to iki krašto ir matė didžiau
sias įdomybes.

Iš visos ip-jių Brazauskų, 
šeimynos cigoniSkiausias ir
labiausia avantiūromis pasižy- ^as- 
mėjo Viktoras. Užpraeitais me 
tais jisai motorcikliu nudūmė 
į New Yorką, o iš ten pasi
leido skersai Amerikos, per 
lygumas, per kalnus, per klo
nius, per pakalnes į Pacifiko

Pastarnoju laiku Viktoras 
dirbo Armouro- kompanijai, 
Ikaipo “candleris”.

Toks gabus, keletą amatų 
mokantis darbo nebijantis jau

pakrantes, į San Francisco. ,nas vyras, visokiose aplinky-
nį, tame biznyje ir dabar te- Aplankė 35 valstybes, buvo įbėse prasimuš gyvenimo prie-
bėra. Visą lailką turėjo ge- Kanadoj. To viso jam nega-
riausią pasisekimą, sekasi jam na. Dabar sumanė vykti į Pa- 
ir dabar. Jau penkiolika me-'cifiko (pakrantes, ten laimės 
tų, kai gyvena Marąuette Pa- ieškoti ir apsigyventi. Balan-
rke, bet tebelaiko ryšius su 
senąją kolonija. Tebepriguli 
prie Šv. Kryžiaus parapijos, 
tebepriguli prie vietinės LRK 
SA 85 kuopos, kurioj yra pir
mininku ir prie D. L. K. Vy
tauto Gvardijos, kurioj yra iž
dininku.

1931 m. abu Brazauskai bu
vo Lietuvoj. Ten išbuvo ke
turis mėnesius ir išvažinėjo 
visą Lietuvą nuo krašto iki 
krašto.

Vyriausioji p-nų Brazauskų

džio 15 d. visa Brazauskų šei
myna susirinko pas tėvus ir 
iškėlė Viktorui išleistuves. O|

šakin.
Tai mat kaip daugeriopai 

yra pasižymėjusi p-nų Bra
zauskų šeimyna.

Jeigu darbo jėga yra pri-
šisai sekmadienį, bal. 16 d.:£ul™nga nuo skaitliaus, ru- 
išklausęs ankstybąsias šv. Mi- Pin^je® turėti kudaugiaus pa
šiau, priėmęs šv. Komuniją ir ^e^ininkų.

su 352 W. 63rd St. Susirinki
mą atidarė klubo pirm. Stan 
kowicz. Lee Sutkaitė sekreto 
riavo. Valdybos komisija dė
kojo nariams už skaitlingą su
sirinkimą ir atsivedimą nau
jų narių. Kada sueina daug 
narių, tada esti ir daug su
manymų.

Nutarta rengti pavasarinį 
pasilinksminimo vakarą. Tru
mpu laiku bus apie tai pas
kelbta; taip pat bus rengia
ma ir piknikas.

Ne tik baliai ir piknikai, 
kas yra paprasta, rūpės klu
bui, bet jei kam bus labai rei
kalinga darbas ar pašalpa ir 
negaus, klubo pirm. Stanko- 
wicz stengsis per politiką pa
gelbėti. Tik klūbiečiai nepri
valo pamiršti klflbo susirinki
mų ir parengimų.

VAPORIZE TO NORMALIZE
The Skin Unimpaired In Its 
Natūrai Function Brings Beauty!
MISS O’ MIST VAPOR 
FACIALS assist nature so ef- 
fectively in the important func
tion of skin elimination that 
improvement can be seen in 
one treatment .... bringing 
immediately lovclicr complez- 
ions.
Ali akina need this most tbor-
ough cleansing........... especially
recommended for dry, scaley, 
coarse and oily skin, enlarged 
pores, blackheads and other 
skin blemishes.
Come in today...........................a
treatment will convince you.

FOR BEAUK . . . INSIST ... 
ON MISS 0' MIST

Call for first treatment at:
Ona’s Beauty Shoppe

1820 West 47th Street
Tel. LAF. 8038

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorpomted

Tel. Prospect 0745-0748 
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas m ui galima gauti tikrai Ua- 
tuvlftka Importą Valstybinę Deg

tinę.
Mes Ir Visi Mūsą Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dslmldaa 

8avlnlnkal

Turtas viršŠ3.1M.SM.Š

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Ronlevanl 0937

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT

Feel full of pep and poaseas th« 
alnnder form you erave—you can’t 
If you listen to goaaipera.

To take off excess fat go llgbt on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
aiy svveets— eat more frult and 
V«<etabl.a and take a half teaspoon- 
ful of Kruachen Salta In a glaaa of 
h««t water every mornlng to atimi
nate excesa taraate.

Mra. Elma Verllle of Havre da 
Grace, Md„ wrltee: *T took off 20 
Ibs.—my clothes flt me fine now.”

No draatlc cathartlce—no constl- 
patlon būt bllsaful dally bowel ac- 
tlon when you take you r llttle dally 
doae of Kruachen.

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North Kast Comer Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

ISmokėiom ja 
Už padėtas

pinigas '
Duodam Paskolas ant 1-mtj 

Morgičit}
Safety Deposit Dežntea Galima 

Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Snbatom nuo 9 ryto iki 
8 vai vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAH ASSOCIATION

of CHICAGO
JU8TIN MACKIEW1CH 

Preeident
HELEN KUCHINSKAS, See,

MACARONI- 
-AND-CHEESE 

READY IN 9 MINUTES

NEW CITY FURNITURE MART
— rengia —

2rą Metinį Pikniką
Birutes Darže — 79th ir Archer Avenue

Sekmad., Birželio-June 14, 1939
$1,500.00 — DOVANOMIS — $1,500.00

Šokiams gros New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigž
dės ir juokdariai.

Taipgi, New City rinks populiariausią mergaitę iš Liet. Vyčių kuopų. 
Klausykite mūsų pvognuno; Antradieniais Iš stoties WSBC, 1210 kll., 8:20 iki •

REIKALINGAS SIUVĖJAS 
Reikalingas siuvėjas prie senų ir

naujų drabužių, taisymui ir p rosi Ji- 
mui. Atsišaukite: 4540 So. Caltfor-; 
nia Avenue, Chicago.

PARDAVIMUI
Pardavimui bučernS ir grosemS; pil
na eiektrlkinė refrigeracija; gera vie
ta; nėra kompeticijos.
Atsišaukite Telefonu Hcmlock 0257

PARDAVIMUI NAMAS 
6 kambarių namas; furnacu apšildo
mas; didelė pastogė; arti parkų, mo
kyklų, krautuvių; geros transporta- 
ctjoa. Turime parduoti. AtsiSauklte; 

5704 South Arteslan Avi nue.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui tavernas, pigiai; gera 
vieta. Priežastis pardavimo — liga. 
Atsišaukite; 38081$ WEST O.trd St.

PARDAVIMUI BUNGALOW
6-kambarių bungalow; furnacu 

apšildomas; uždaryti porėtai; gara- 
džius; 30x125 totas; Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi

giai, — tiktai $4100. Savininkas ant
vietos; 3252 S. Sprlngfleld Avė.

PARDAVIMUI PIGIAI
Gaslnis pečius, 3 šmotų parlor se
tas, komodės, lova Ir rašomas ata- 
lolls Tololonnoklte PROspect 2207.

PARDAVIMUI
l-fletų namas parsiduoda pigiai.

Šiltu vandeniu šildomas, po 5 kam
barius. viskas naujausios mados. 
1828 8. 47th Cdnrt. Cicero. Tlltnota.

PARDAVIMUI NAMAS 
Mūrinis namas; 4 kambariai vir

šuj. 1 apačioj; furnacu apšildomas; 
garadžiua. Atsišaukite: 2421 South 
Knrlngflcbl Avr. Tel, Lavrodale — 
8291.

ATYDA1
Pataisom, Išvarom, suproslnam vy
riškus Ir moteriškus drabužius. Pa
vasariniam drabužiam (dedame pa- 
mašalus. Toliau gyvenantieji pašau
kite: VIRglnla 1093. — Overllngto
Valymo. Prosljimo Ir Taisymo Krau
tuvė. 4802 SO. Wood St.. Olcago.

PARDAVTMUI
2 krėslų barzdaskutyklos setą par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 8421 So. 
Ha'sted Street, Chicago, UI. 2-tras 
aukštas. .. 

PARDAVIMUI NAMAS 
4004 So. Maplewood Avė., geras 1 
fletų medinis namas; 5 Ir 6 kamba
riai. Mūrinis pamatas; yrabeismon- 
tas; 30 pėdų lotas; kaina tiktai — 
$4200.00. Galite apžiūrėti namą Iš 
lauko pusės, bet prašome netrukdyti 
gyventojų. Arthur -Rlnelt, 3711 West 
83rd Street, tel. PROspeet 0288.

RENDON KAMBARIAI 
Didelis miegamas kambarys Ir vir
tuvė; su šiluma, šviesa Ir gasu. Tin
kamas vedusiai porai, ypač jei abu 
dirba. Marųuette Parke. Atsišaukite 
Telefonu: Reuublle 0835.

PARDAVIMUI NAUJI NAMAI
2 fletų mūrinis namas, 5 Ir 5 kam
bariai. 2-karų garadžius; karšto van
denio-šiluma; netoli lietuviškos baž
nyčios Bridgeporte; kainavo $14,000. 
Parduosiu už $7,200.00

Marquette Parke mūrinis namas 4 Ir 
4 kambariai; parsiduoda už pus; 
kainos. Del Informacijų kreipkitės J: 
Peter Kranrzunas, 5852 S. Rtchmnnd 
Street. Nedėlioj visą dieną; kitomit 
jdienomls_2Įuo_J__vab_2>opiet____

Geriau laiku pradėti, negu 
darbe skubėti.
padidina mano nuopelnus ir 
mano laimę”.

^SSfc^BUICK
AGENTŪRA

Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių | 
Prienamomia Kainomis.

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st Street, Chicago, Illinois 

Domininkas Kuraitis, Savininkas 

Telefonas VICtory 1696


