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METAI-VOL XXI

POTVYNIAI SURĖMĖ DVYLIKA VALSTYBIŲ
130,000 ASMENŲ NETEKO 

PASTOGĖS

Keliolika asmenų žuvo; reiškiasi 
plaučių liga

Šiurpūs potvyniai ištiko jau 
dvyliką valstybių ir dar nesi
žudo galo. Kai kur didžiųjų 
upių vanduo nuolat aukščiau 
veržiasi ir kaskart užlieja vis 
didesnius plotus. Vakar vaka
rų gautomis žiniomis, jau a- 
pie 130,000 asmenų neteko pa
stogės, turėjo nusidanginti 
kur j aukštesnes vietas, pali
kus namus ir visų mantų.

Tuo tarpu šios nelaimės iš
tiktuose plotuose vis dažniau 
ima, lyti, arlia snigti ir šaltis 
didėja. Kas blogiausia, kad 
tarp nukentėjusiųjų pradeda 
reikštis ligos, ypač plaučių už
degimas ir silpnesnieji žmo
nės iš tiknj.’jii turės labai nu
kentėti. i

Raudonasis Kryžius mobili
zuojamas nešti pagelbų nuken- 
tėjusiems. Skubiai organizuo
jamos gelbėjimo pajėgos. 
Siunčiamas maistas, drabu
žiai, palapinės ir vaistai. —

Kai kurie miesteliai pau
piais visiškai panardyti.

Obio upė su savo šakomis 
didžiausi,us nuostolius daro. 
Pradėjus Oliio St. Francis u- 
pių santaka, potvyniai drie-

vvnių nebūta per 25 metus. 
1913 metais buvę įvykę dideli 
potvyniai, bet dabartiniai, 
matyt, pasirodys dar didesni.

Žiniomis iš nukentėjusių 
plotų, keliolika asmenų prigė
rę.

Štai koks stovis potvynių 
ištiktuose miestuose:

NEAV RICHMOND, O. — 
Kone visas užlietas; 1,800 be 
pastogės. Newtown, Addyston 
ir Elizabethtoiwn — izoliuoti.

L0UISVILLE, Ky. — 2,- 
500 be pastogės.

TAYLORSVILLE, Ky. — 
3,000 be pastogės.

LAAVRENCEBURG, Ind. 
— 6,000 nukentėjusiųjų.

MEMPHTS, Tenn. — Dau
giau kaip 12,000 nukentėju
siųjų. Plinta influenza ir plau 
čių liga. Greita pagelba reika
linga.

CINCINNA.TL — Dau
giau kaip 20,000 asmenų be 
pastogės išilgai Ohio upės. 
Numatomas didesnis vandens 
kilimas. į1

PORTHSMOUTH, O. — 
Čia ir apylinkėse apie

SUNAIKINTI NEJKAINOJAAĮII MENO KORINIAI

Tas yra kunigaikščio Diria rūmų vienas kambarys Madride. Su 
niais sunaikinti neįkainuojami ten buvę sudoroti meno kūriniai.

bombomis ir šovi- 
(Acme Photo.)

KATALIKU SPAUDOS PIR
MININKAS KALBĖS PER 

RADIJĄ

A. A. VYSKUPO GALLA- 
GHERO LAIDOTUVES 

ANTRADIENI

DETR0IT, Mich., saus. 22. 
— Mirusio Detroito vyskupi- 

NEAV YORK, saus. 23. — jos vyskupo M. J. Gallngbero 
“National Calholie AVaJfare” laidoUrvėjrįwM^’'antradienj: 
konferencijos spaudos depar
tamento pirmininkas JE. vys
kupas J. M. Gannon (Erie 
vyskupijos) kalbės per radijų

PREZ. ROOSEVELTUI 
ĮTEIKTAS ISTORINIS 

MEDAUS
AVASHINGTON, 

-■m

National Broadcasting Co. 
13,000 tinklais Šv. Pranciškaus Sale- 

kiasi Obio paupiu net iki Pi- asmenį} skubiai apleido savo zieČio, katalikų spaudos globė- 
valsty- namus. I jo, šventėje — sausio mėn.ttsburgbo, per kelias 

bes.
Potomac upės vandenys taip 

pat plačiai išsilieję Cumlier- 
lando apylinkėse.

Žinovai pasakoja, kad J. 
Valstybėse tokių didelių pot-

NEAVPORT, Ky. — 50 blo- 29 d. 
kų šiame mieste užlieta.

PITTSBURGH, Pa. — 
Vanduo kyla Monongahela, A- 
llegbeny ir Ohio upių santa
koje.

Prez. Rimta nenori kištis i 
pramone

AVASHINGTON,1 saus. 22.
- Prez. Rooseveltas šiandien 

Fspaudos konferencijoje parei
škė, kad jis neturi pasiryžimo
kištis į organizuotų darbinin-j 
kų kovų su General Motors 
korporacija. Suprantama, sa
kė prezidentas, kad automobi
lių pramonėje taiko yra lobai 
geistina. Bet tuo klausimu jis 
neturi kų veikti.

General Motors prezidentas 
išvyko į New Yorkų. Jis. ža
dėjo iš ten išleisti pareiškimų 
apie savo korporacijos nusis
tatymų darbininkų unijos 
klausimu.

AVASHINGTON, saus. 22. 
— Suiro ir čia turėta darbi
ninkų vairių konferencija su 
General Motorg viršininkais.

General Motors korporaci
jos prezidentas Sloan išsisuki
nėja nuo taikos. Jia reikalau

ja, kad prieš pradėsiant dery
bas streikuojantieji darbinin
kai apleistų fabrikus. Be to, 
jis atsisako pripažinti bet ko
kių darbininkų uniją. Jis pa- Į 
reiškia, kad General Motors 
fabrikai negali būti darbinin
kų vadų diktatūroje — fabri
kai atviri unistams ir neunis- 
tams darbininkams.

C.I.O. (Comittee for Tndus- 
trial Organization) vaidas J. 
II. Lewis pareiškė, kad strei
kuojantieji darbininkai negali 
apleisti fabrikų ir kad Gene
ral Motors korporacija turi 
pripažinti organizuotus darbi
ninkus. Kitaip gi bus vedama 
griežta kova. Teks ir kitoms 
automobilių pramonės kompa
nijoms, kurios iki šiandien ne
sukalbamos darbininkų unijos 
klausimu.

Jau kelinti metai vasario 
mėnesi s Amerikoje yra paš
venčiamas katalikų spaudoB 
platinimui. Ir kaip kartas

i spaudos globėjo šventė apipuo
la su vasario mėnesio išvaka
rėmis. Tas yra didis paranku- 
mas paraginti katalikus, kad 
jie atitinkamiau pasirengtų 
katalikiškai spaudai patarnau
ti, kad ji ko plačiausia būtų 
paskleista tarp pavienių ir šei 
mose, .kad visi įsisąmonintų 
remti ir platinti katalikiškus 

I laikraščius.

HITLERIS ATSAKYS 
EDENUI

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

POPIEŽIUS STAČIAI ALPO NUO 
NEPAPRASTU SKAUSMU

VAKAR PALENGVĖJO, BUVO PAKILĘS 
IŠ LOVOS

VATIKANAS, saus. 22. — mažėjo. Tas leido Jo Švente- 
Paskutinėmis dienomis dėl ne- nybei kokį laikų miegoti, 
paprastų kojose skausmų ir' ®ytą Jo Šventenybės dva- 
menko širdies veiklumo sta
čiai apalpimas porų kartų iš-
liko Šventąjį Tėvų Pijų XI. 
Gydytojas buvo priverstas pa
naudoki specialius vaistus šir
dies veiklumo palaikymui. Rei 
kšta baimės, kad baisūs skau
smai gali visiškai parblokšti 
cenelį Popiežių.

Šiandien po pusiaunakties, 
ačiū Dievui, skausmai kiek su

šia labiau praskaistėjo ir reiš- 
kė noro pasigrožėti Romos 
saulėtumu.

Po pusiaudienio įkeltas spe- 
cialėn kresėn, kuri išritinta i 
pašalinę audijencijų salę. Te
nai Jo šventenybė trumpai 
pasikalbėjo su kardinolu Pa- 
celli ir Vatikano rūmų aseso
rium mons. (A. Ottaviani. Po 
to greit ir vėl grųžintas į mie
gamąjį kambarį., >

saus. 22. 
Rortšė Veltas vakar 
Rūmuose priėmėPapildomomis žiniomis, ve- baltuose 

lionis vyskupu konsekruotas j^un- Paulių A an Houtte, Švč. 
1915 metais, dš pradžių buvO|^’*r(^es ordino Louvaine, Bel- 
Grand Rapids vyskupijos vys-18’J°je, provincijolų.
kupu koadjatorium, o 1916 tos 
vyskupijos vyskupu. 1918. m. 
paskirtas Detroito vyskupu.

PREZ. ROOSEVELTAS 
ĮSIGILINO Į SAVO

BERT,YNAS, saus. 22. — 
Sužinota, kad sausio 30 d. su
šauktame parlamente kalbėda
mas diktatorius Hitleris atsa
kys Anglijos užs. reikalų se
kretoriui Edenui į jo iškelia
mus kaltinimus prieš Vokieti
jų Ispanijos reikale.

NACIONALISTAI SULAI
KĖ PUOLIMĄ

Kun. Van Houtte įteikė 
prezidentui vienų iš keturių 
medalių, nukaltų pagerbti as
menis, prisidėjusius ir gellė- 
jusius iš Molokai, Hawaii sa
lų, nukelti į gimtinį kraštų 
Belgiją kun. Damieno palai
kus. Kun. Damienas yra žino
mas ia,upsuočių apaštalas. Jis
gvvybę paaukojo tarnaudamas 

AVASHINGTON, 22.; raupsuof iams
- Po įvykusios inauguracijos i Kiti trys mwlaiisi tok„ Po. 
antrajam terminui presiden- piežiui rijni XT>
tas Rooseveltas įsigilino į sa
vo pareigas.

Vakar prezidentų atlankė 
senatorius Black, senato dar
bo komiteto pirmininkas.

Svarstyta darbo klausimas. 
Prezidentas pageidauja, kad

GIBRALTARAS, eaus. 22. 
— Ispanijos nacionalistai su
laikė puolimų prieš Malagą. 
Tas padaryta kariuomenės 
pertvarkymui.

kara
liui Leopoldui ir Malinęs kar
dinolui. j

Diktatorius Hitleris atkakliai kovoja 
prieš krikščionybe

AVASHINGTON, saus. 22. į Sbuster sako, kad naciai 
— Savaitraščio Commonweal prieš katalikus panaudoja ne

žmoniškus metodus ir polaips- 
niui laužia katalikų priešini
mąsi. Vokietijos katalikai kol 
kas turi dar pakankamai stip
rias pozicijas. Jie galės dar ii 
gai laikytis. Tuo tarpu, rasi, 
įvyks koki perversmai Vokie
tijos vidaus politikoje, tada 
tikrai kova bus laimėta su na-

vyjįųnsias . vedėjas G. AV. 
Sbuster sakydamas prakalbų 
čia Nekalto Prasidėjimo para
pijos salėje pareiškė, kad įsi
galėjus naciams A’ofcietijoje 
Hitleris vykdo atkaklių kovų 
prieš katalikybę ir, abelnai, 
prieš krikščionybę. ,

ATokietijos protestantai turi 
gailius vadus, kurie, rodos, 
gaėtų sustabdyti nacių šėlimų 
prieš krikščionybę. Bet ir jie 
neturi pajėgi) sėkmingai kovo
ti su Hitleriu. •

SAVANORIŲ SĄJUNGAI 
10 METŲ

su

ciais.

Sbuster porų meti) gyveno 
Vokietijoje ir susipažino su 
nacių žiaurumais.

SUSTREIKAVO CHICAGO
MIESTO ElEKTRI- 

KININKAI:
850 Chicago miesto elektri- 

kininkų vakar 8 vai. vakaro su
streikavo. Jie sukėlė streiką 
dėl to, kad miestas negrąžino 
jiems visų dienų darbo. De
presijos laikais darbininkų 
darbo- valandos buvo sutrum
pintos taip, kad per metus a- 
timamns 39 dienų darbas. Jie 
reikalauja darbo visomis die
nomis.

Vakar vakarų 8 vai. visos 
Chicago miesto gatvių šviesos 
tapo užgesintos.

Plėšikas puolė smuklę, 1859 
AV. Chicago avė. Nušovė smu
klininkų ir kitų vyrų. Ir pate 
sunkiai sužeistas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas; šal
ta. Vakar rytą žymiausia tem
peratūra buvo 9 1. aukščiau 0,

KAUNAS. — Šiemet 
kanka 10 metų Lietuvos 
riuomenės kūrėjų — savano
rių sąjungai. Sukaktį savano
riai .numato paminėti pavasarį 
drauge su metine tradicine kū 
rėjų — savanorių švente. Tuo 
metu numatyta ir didelis są
jungos skyrių atstovų suva
žiavimas. Sukakčiai rengia- 

I susėsią, Kau unijos įHunumas „ . , ...1 ’ ’’ , mas ir specialus iliustruotas
sekretorių Leon Senti, yra _ ,5 lpnk|J 
Corporation Auxiliary tar-

DARBININKŲ ORGANIZA
CIJOJE SUSEKTAS ŠNIPAS

DETRO1T, Mich., saus. 22. 
United Automobile AAror-

ši kongreso sesija būtinai pra- , . • , , .. ...® 1 kers vienoj lokalinėje unijoje
vestų Įstatymų, kuriuo visose, ,, . , .. .v.. . ,* 1 . ... (Susekta, kad unijos iždininkaspramonėse turėtų būti nusta
tytos darbininkams trumpes
nės darbo valandos ir didesnis 
atlyginimas. Jei tas nebūtų ga 
Įima atsiekti įstatymu, prezi
dentas yra linkęs pravesti kon 
stitucinį priedą.

NUBAUSTAS IKI GYVOS 
GALVOS KALĖTI

ti autoj as ir korporacijos ap
mokamas šnipas.

Jis prisipažino. Kiti unijos 
viršininkai jį privertė tuojau 
apleisti Detroitą. Jis tai pa
darė savoi gerovei.

ka- i

ŽUVO 7 ANGLIAKASIAI

MONROE, Mich., saus. 22. 
— Žudikas lAlcide Benoit, 
kurs nužudė valstybės polici
ninką, teismo nubaustas iki 
gyvos galvos kalėti.

Michigano valstybėje nėra 
mirties bausmės.

17 BOLŠEVIKŲ VADŲ 
BYLA

MASKVA, saus. 22. — Ry
toj prasideda byla 17-ai bol
ševikų vadų. Kaltinami už su
moksią prieš Staliną. Spauda 
šaukia, kad jie turi būti baud
žiami mirties bausme.

CHESTERFIELD, Angli
ja, saus. 22. — Martbam an
glių kasykloje įvykus sprogi
mui 7 angliakasiai žuvo ir 4 
sužeista. •

AVASTTTNGTON, saus. 22. 
— Prez. Rooseveltas iš naujo 
paskyrė Farleyų paštų depar
tamento sekretorium.

Nepaprasti šalčiai Kajifor- 
nijoje sunakino daug citrinų.
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BAŽNYČIA IR ISPANUOS REVOLIUCIJA

Kokių pozicijų užima Ispanijos civilinia
me kare Katalikų Bažnyčia?

Tai yra toks klausimas, kuris yra labai 
įdomus ir į kurį daug kas mėgino atsakyti, 
tačiau tikslaus atsakymo ligšiol niekas dar 
nėra davęs.

Tiksliausių tuo klausimu pareiškimų da
vė p. AVilliam F. Montavon, Amerikos Ka
talikų Nacionalės Gerovės Konferencijos le
talinis patarėjas ir Ispanijon reikalų žino
vas, kuris labai aiškiai pasakė, kad Kata
likų Bažnyčia griežtai stovėjo už “konstitu
cinę reprezentatyvę demokratijų Ispanijoj”. 
Jis griežtai užginčijo, kad Bažnyčia būtų 
rėmusi sukilėlių vadų gen. Francisco Fran
co, kad sutriuškinti tenai demokratijų. Jis 
taip pat užginčija gandus, kad Bažnyčia j- j 
traukė tų kraštų į civilinį karų, kad išvengti 
Bažnyčios atskyrimų nuo valstybės.

Anot p. Montavon, abudu Ispanijos kar
dinolai: ir kardinolas Segura ir kardinolas 
Yidal, vyriausias Ispanijos hierarchijos na- 
178, darbavosi tikros demokratijos Ispanijo
je naudai, kuomet demokratiška tvarka bu
vo įsteigta, bet jų patarimai buvo ignoruo
jami. Jis prisiminė ir popiežiaus Pigaus XI 
enciklikų, išleistų 1936 m., kurioj Šventasis 
Tėvas pareiškė, kad Bažnyčia pripažįsta re
spublikų ir jai bus ištikima ir kad yia pasi
rengusi kooperuoti, kad išlyginti tuos šurkš- 
tumus konstitucijoj, kurie nustatyti prieš 
Bažnyčių. Prasidėjus civiliniam karui, vys
kupai savo ganytojiškame laiške prašė ti
kinčiųjų nesidėti nė su viena puse, bet pa
rinkti neutraliais.

Didžiausi kaltininkai dėl civilinio karo 
Ispanijoj yra kairieji. Alės apie tai nekartų 
čsanie rašę. Tų patį tvirtina ir p. Alontavon, 
kui is to krašto reikalus gerai pažįsta. “Jie 
įrašė neapykanta į savo krašto konstituci
jų ir įstatymus, nežiūrint protestų gerinusių 
demokratybės draugų, kokius Ispanija yra 
turėjusi — sako p. Alontavon. Jie pasėjo 
pasidalinimo sėklų, bet ne vienybės reikalų 
ir dėl tos klaidos Ispanijos žmonės turi ken
tėti.”.

darbų, kurį pati Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenė jiems uždėjo, dėl to ji negali nuo 
tos paramos išsisukti. Auklėti ir šviesti mūsų 
jaunuomenę, ruošti ateičiai kunigus vienuo
lius, leisti laikraščius ir knygas, tai ne vienų 
vienuolių reikalas. Tai yra visos visuomenės, 
sakytume — visos tautos reikalas.

Marijonų Rėmėjų Draugija yra lyg ir 
tarpininkė tarp mūsų visuomenės ir gailin
gai ir sėkmingai besidarbuojančios vienuoli
jos. Per tų draugijų visuomenė teikia savo 
paramų Alarijonų Seminarijai ir Marianapo- 
lio Kolegijai.

šiuo tarpu svarbiausias reikalas lr tai 
skubus reikalas yra užbaigti statyti Alarijo
nų Seminarijos koplyčių, kurios pašventini
mas turės įvykti būsimųjį pavasarį. Marijo
nams, kaipo tokiems, ta koplyčia nereikalin
ga, btt ji būtinai reikalinga jų užlaikomai 
seminarijai, jos auklėtiniams, klierikams. Tad 
ir reikia, kad kiekvienas sąmoningas lietuvis 
šiam reikalui sulyg savo išgalės paaukotų. 
Savo aukų gali teikti ar per draugiją ar siun
čiant tiesiog į Seminariją.

Kadangi šio mėnesio 27 d. minėsime a. 
a. Arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus 10 me-

PIRMAS METAS SOCIALfiS APSAUGOS 
J. A. VALSTYBĖSE

Suvirš metai, kai abu Kon- jos prideda savo paskirtą da- 
greso> Butai priėmė Socialės J lį.

Daugelis kitų valstybių gu
lės pasinaudoti tuom Socialės 
Apsaugos Įstatymu kaip tik 
jų legislatūros pribus bedar
bės kompensacijos įstatymu- 

darbo vedėjai, praleido net'ir Pabirs tinkamas sumas į- 
šešis mėnesius betyrinėdami vairiems gerovės patarnavi 
šį klausimą. įstatymas, kalp^ioms. Ypatingai interesingas i Sveikos, tavorškos!
galutinai Kongreso užgirtas, y™ •_------------
apėmė daug komiteto siūlo Į
mų punktų.

PARAMOS VERTAS DARBAS

Apsaugos Įstatymą.
Prieš priimešant įstatymą

“Committee on Economic Se- 
curity”, kurios nariais buvo 
garsūs ekonomistai, biznio ir

Socialės Apsaugos Įstaty
mas aprūpina apsaugos sis
temą prieš didelius moderni
nio industrialio gyvenimo pa
vojus. Jis apima visą šalį. Į- 
statymas siūlo bedarbės ase- 
k ura ei j oš planą, kuris valsti
joms paliko atsakomybę įves- 

tų * niirties“ sukaktį*,°tod^* ta* būktaV “ ir vykdinti, « bedari>ė’ ko

duosnesni, tiems darbams kuriuos pradėjo 
Didysis Arkivyskupas. Juk tai jis atgaivino 
Alarijonų vienuolijų, jis įsteigė Alarijonų pro
vincijų Amerikoje, jis padėjo įsteigti bernai
čių kolegijų. . ,i , it,

Nebūt pro šalį, jei Chicagos ir kitų mies
tų lietuviai sausio 27 d. (ar kitą dieną) su
rengtų bažnyčiose pamaldas už Arkiv. Matu
levičiaus sielą, o salėje psekaitas, įvertinant 
jo nuopelnus Bažnyčiai ir tautai ir ta pačia 
proga suteikti paramą, kad labiau išplėsti 
Garbingojo Arkivyskupo pradėtus darbus.

DAR TUO PAČIU REIKALU

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

vooational re-habilita- 
” darbas, nes 45 vaisi, 

dabar turi tokias programas 
ir jau veikia su federale pu
galba.

Visi mes norime būti gra
žūs. Ypač gražiomis norit bū-

jaus” pagerinimu, tokia caro 
Stalino malone. Jei darbinin
kui reiklia dirbti ištisas mė
nuo, kol jis gali nusipirkti 
porų paprastų čebatų, kaip

ti jūs moterys ir jau sens- gi jis gali įsigyti automobilių,
tančios lelijėlės. Kati būti gra
žiomis, prisjperkate visokio 
pauderio, pento ir jais graži

namų? Šitos rokundos, tur 
būt, neištlumočytų nei pats 
Pruselka.

Taigi, lietuviški balšavikai 
dabar girsis, kad Rusijoj ge-

mpensacijos įstatymus. Aprū
pino federalį vedimą senatvės 
pensijos sistemos, pagal ku
rią darbininkai senatvėje gaus 
pašalpą. Paskyrė pinigų val
stijoms dėl viešos pagalbos 
seniams, vargšams, akliems 
ir vaikams, ir įvairioms tar-

Socialės Apsaugos Įstaty
mas uždeda vienodą taksų su-jnat Bavo veidus. Toks savęs 
mą ant visų darbdavių, kurie Kražiaima^s» žinoma, jums
samdo aštuonis arba daugiau1 brangiai kaštuoja. ,Ale viena riau: piliečiams duota turėti 
darbininkų. Tas reiškia, kaū!unKelska gązieta paduoda bū-1 nuosavybėj tas, ko jie negali 
bedarbės kompensacija veiks dų, kuriuo labai pigiai galite j įsigyti.
kiekvienoje valst. unijoje. Ži- įsigyti gražų veidų. O būdas 
ngeidu patėmyti, kad abi di-Įyra labai paprastas. Darykit 
džiulės politinės partijos rė-! šitaip:
mė bedarbės asekuraciją, ke> 
reiškia, kad, nepaisant kuri 
partija būtų laimėjus rinki
mus, Socialės Apsaugos Įsta
tymas pasiliks.

Senatvės pensijos planas la
nysčių gerovėms, pratęsimą bai plačiai kritikuojamas, 
viešos sveikatos agentūrų,' kaipo “nepraktiškas” ir ‘biu 
kaip ir motinų, vaikų sveika- sokratiškas’. Ši įstatymo aa-* >• . . t- •* *• 4nn*»
tai ir vaikų gerovės patarna
vimų.

Kokios yra sėkmės pirmų 
metų socialės apsaugos!

Dar matome reikalą priminti, kad visos 
lietuvių kolonijos sušauktų masinius susirin
kimus ir išneštų prieš lenkų smurtą Vilniaus 
krašte panašius protestus, kokį išnešė Chica
gos Lietuvių R. K. Federacijos apskritys., ^’a> iniindami apie aštuonis 
Reikalas yra labai svarbus, nes, kaip mato- milijonus darbininkų. Užgir

Bedarbės asekuraeijos įsta
tymai jau veikla trylikoj vai 
stybių ir District of Colum-

Nusipirkit nedidelę, kad ir 
10 centų store cream’o džeru- 
kų, ir nunešusios jį už kokių 
trijų mailių — į parkų ar 
į kitų kurių gražios gamtos 
vietų — • ten jį paslėpkit. Po 
to, kas rytų, nežiūrėdamos 
koks oras — geras ar blogas,

Vakar reikalu užėjau pas 
kaimynų Benį Patauškų. Be
ilis rengiasi į miestų ir bara 
žmonų.

—Kas tau po šimts karaby- 
nų yra? Du sykius jau sakiau, 
kad kelnėse trūksta dviejų 
guzikų, o tu dar jų neįsiūvai.

— Beni, — sako žmona, — 
kaip taiu nesarmata mane bar-

Šiomis dienomis Tėvų Alarijonų Rėmėjų 
Draugija laikė metinį susirinkimą. Susirin
kimai, paprastai, yra panašūs į viens kitų, 
<iėl to nėra ko daug apie juos ir rašyti. Bet 
jei yra draugijos, jos ko nors siekia, kokias 
nors idėjas stengiasi įgyvendinti; jei jos lai
ko susirinkimus, vadinasi, jos ką nors vei
kia, planuoja. Dėl to dienraštis “Draugas” 
besigaili vietos draugijų susirinkimams ir da
rbams skelbti.

Kų veikia ir ko siekia Alarijonų Vienuo
lijos Rėmėjų Draugija ?

Daug kas į šį klausimų net nė nepugal- 
vojęs atsakys: vienuolynui ir vienuoliams pa
ramos ieško. Tai, žinoma, yra tiesa. Bet juk 
Vienuoliams, kaipo tokiems, medžiagiška pa
rama nėra taip jau reikalinga. Juk sau duo- 
ną jie uždirba. i j.

Taigi, mes apie tai čia ir norime pakal
bėti. į i,

Tos draugijos, apie kurią čia kalbame, 
riekia toliau negu Marijonų Vienuolynas. To
ji draugija, stengdamosi sukelti medžiaginę 
paramų šiai vienuolijai, dirba neįkainuojamai 
didelį darbų. Ji remia taip mums reikalingą, 
taip gražų ir naudingą darbų dirbančią AIa<- 
rianapolio Kolegijų, remia dvasinę Semina
rijų, remia spaudų, remia misijas. Jei Mari
jonams nereiktų tų visų įstaigų užlaikyti, 
joms vadovauti, nereiktų nė Alarijonų Rėmė
jų Draugijos. Dėt kad Alarijonai dirba tokį

me iš spaudos, lenkai vis dar nesustoja per
sekioję mūsų brolius Vilniuje.

Nors Chicagoj vienas masinis susirinki
mas jau buvo praėjusį sekmadienį, tačiau ne
bus pro šalį, jei ir kitas panašus įvyktų. Štai, 
rytoj Šv. Jurgio parap. salėj kalbės Vilniui 
Vaduoti Sųjungos atstovas V. Uždavinys. Būt 
labai gera, jei į tas prakalbas susirinktų ne 
tik bridgeportiečiai, bet ir iš kitų kolonijų, 
kad pripildyti salę, išklausyti kalbų apie Vil
niaus lietuvių padėtį ir išnešti tinkamą pro
testų.

Prieš porų dienų buvo gauta žinios, kad 
ginkluoti lenkų kareiviai veržiasi į Nepri
klausomų Lietuvę. Nors tai gal ir nėra taip 
jau didelis dalykas — lenkų valdžia susi
lauks dėl to protestų ir sudraus savo karei
vius, tačiau vis tik tuo daroma mūsų tautai 
nemalonumai ir nuostoliai. Tad, mes turime 
rinktis į susirinkimus ir tarti savo stiprų ir 
griežtų žodį.

Alės manytume, kad ir atskiros draugijos 
gali priimti protesto rezoliucijas dėl lenkų 
smurto ir jas siųsti visur, kur jos turėtų savo, 
reikšmę: šio krašto vyriausybei, Tautų Sąjun
gai, savo valstybių senatoriams ir kongreso 
atstovams, taip pat spaudai.

Ir vėl ištiko nelaimė didelius šio krašto 
žemės plotus. Išsiliejusi į krantus Ohio upė 
paskandino daug laukų, apie šimtą tūkstan
čių žmonių iš namų išvijo, milijoninius nuos
tolius padare. Ohio upė patvino dėl lietaus, 
kuris tęsėsi per keletu dienų. Ir gyvybių pot
vyniuose būtų daug žuvę, jei ne skubus Rau
donojo Kryžiaus ir kitų jam artimų organi
zacijų darbas. Išgelbėti žmonės ir net gy
vuliai. Jungtinės Amerikos Valstybės tuo yra 
laimingos, kad turi puikiai suorganizuotą 
Raudonąjį Kryžių, kuris potvynių ir kitų pa
našių katastrofų metu ateina žmonėms į pa
galbų.
r « * ai JL »

Prancūzijos vyriausybės laikraštyje pa
skelbta žinios apie praėjusiųjų metų Pran
cūzijos gyventojų surašymą. Pasiremiant to 
surašymo daviniais 1936 m. vasarą Prancū
zijoj buvo išviso 41,905,968 gyventojai, iš 
kurių 2,453,000 svetimšalių. Pastebėtina, kad 
nuo 1931 metų tame krašte svetimšalių skai
čius sumažėjo 437,418 žmonėmis. ,

ti senatvės pašalpos planui 
veikia net 36 valst., District 
of Columbia ir Hawaii. Už- 
girti planai dėl vargšų vaikų 
veikia 21 valąt. Užgirti pla
nai teikti patalpų biedniems 
akliems veiknt'20 valst. Tie 
viešos pagalboj planai jau at
nešė pašalpos daugiau kai 
milijonui senųį aklų ir varg
šų Vaikų, valdžios dalis tam

lis pradės veikti 1937 m 
Bus reikalinga laikyti re

kordus kiekvieno 26,000,000 
darbininkų. Tas skaičius gali 
pasiekti net 35, ar 40,000,001. 
Dar reikės išgalvoti sekmin 
gus būdus rekordams laiky
ti. Kiekvienas darbininką-, 
kuris gauna algų, gaus tin
kamą kortelę su jo sąskaitos 
numetu, lyjįai kaip bankos 
knygų fe su nidneru.

eikite pėsčios iki los vietos, ti. Alatai, kad aš negaluoju.
kur paslėpėte tų cream’o dže- Kas tau svarbiau: aš, ar kel-
rukų, ten, prie to džeruko pa- nės ?
sėdėkit penkine minutes, pasi-' — Nešnekėk man, kas svar-
dairykit ir vėl pėsčios grįž
kit namo. Tada pavalgykii 
pusryčius ir važiuokit (o ku
rioms arti, pėsčios eikite) į 
darlių. Jūs pastebėsite, kaip 
po kiek laiko nuo tokio pasi
vaikščiojimo pradės žydėti 
veidas gražia, natnrale spul- 
va ir būsite man dėkingos ,už 
ištlumočijiino šio pigaus re

biau! — suriko Benis. — Be 
tavęs aš juk galiu į miestų 
važiuoti, o be kelnių — ne!

tinant įstatymu, kvalifi- 
kuoti darbininkai gaus pašai '"pt0 g/ni'uu.ui.
pos nuo tos dienos, kada jie
pasiekia 65 metus, ir išmoko 
jimai prasidės sausio 1 d.
1942 m. Išmokėjimo suma 
priklausys nuo to kiek jo už
dirbta ir kaip ilgai dirbo, be', 
mažiausia mėnesinis išmokėji-

darbui siekia bet $48,000,000.
Bet išleista stirna yra daug! pašalpa nesulaikys jo nuo se 
didesnė, nes fėderaliai pasky- ’ natvės pensijos valstijoj, kū
rimai duoti tik kada valsti-Irioj jis kyvena. FLIS

siejuj jau geriau: balšavikų 
caras jau duoda teisę pilie
čiams turėti nuosavybę: auto- 

■nu bus $10. Toji valdžios mobi|ilfc naIn4> Ti|( pa.

Apie šv. Tėvą Pijų XI Į laikui, t. y. gruodžio 11 die- 
* mums susirinkus į paskirtų
Viso pasaillįo akys atkrei

pto® į Vatikaną ir visas krik
ščioniškas pasaulis susirūpi
nęs sergančio Šv. Tėvo Pi
jaus XI sveikata.

Šv. Tėvas Pijus XI yra vie
nintelis popiežius, kuris yra 
buvęs Lietuvoje, pažįsta mū
sų tautų ir net truputį moka 
lietuviškai. Gyvendamas po
rų metų Romoje turėjau lai
mės net keletą sykių su įvai
riomis žmonių grupėmis būti 
audiencijose pas Sv. Tėvų. Iš 
visų audiencijų įdomiausia ir 
brangiausia buvo prieš įšven
tinimų į kunigus, būtent 1930 
m., gruodžio mėn. 11 d.

Kas yra buvęs Romoje ir 
audiencijose pas Sv. (Tėvų, 
žino, kad, norint gauti audi
encijų, iš anksta reikia už
prašyti ir užsirašyti tam tik
roje kurijoje, kur paskiria
ma laikas ir suteikiama įėji
mo ženklai. Taip ir mes, 10 
amerikiečių klierikų, norėda
mi gauti Šv. Tėvo palaimini
mą prieš įšventinimą, turėjo
me prašyti audiencijos.

Atėjus paskirtai dienai ii

Užėjus ant Čikagos staigiai 
žiemai, Justas Tabakierka ir 
Damazas Kapšiukas nušalo po 
vienų kojų. Nugabenti į ligo
ninę ir paguldyti vienam kam
bary. Kas rytų ateina dak
taras su medicinomis tritmefi- 
to daryti. Kai Tabakierkai 
trina kojų, tas rėkia kai mu
šamas o kai Kapšiukui trina,

i

Tavorščius Pruseika, tavor- 
ščiaus Andriulio gazietoj per 
misteikų apznaimino, kad Ra- tas nei viauk!

— Damazai, — sako Taba
kierka, — kaip tu gali ištri- 
voti. Skausmas neapsakomas,

m išlykit, koks balšavikų Rusi
joj buvo “rojus,” kad žmogui 
nevalia buvo nuosavybėj tu
rėti net daržo, knygos... Ale 
nemislykit, Rusijos gyvento
jai nesidžiaugs tokiu “ro-mums susirinkus į paskrtų 

kambarį prieš įeisiant Jo Šve 
n^enybei už kokios minutės 
vienas Šv. Tėvo palydovų pra 
lotas įėjęs mus sustatė į eilę 
ir liepė klauptis. Tik spėjome 
atsiklaupti, kai kitų dviejų 
pralotų lydimas įėjo į kam-Į1^
barį Šv. Tėvas. Pirmiausia l SENOVIŠKOS BALA- 
visiems davė žiedą pabučiuo- J BAIKOS
ti, paskui liepė atsistoti, kie- Į -----------
kvienų atskirai sveikino, ka-1 Atjojo bernelis per laukų,

o tu nei burbt.
— Jei tu būtum razuninas,,

— atsako jam Kapšiukas, — 
tai ir tu nerėktum! A, biesam’ 
♦ u duodi daktarui trinti nu
šalusių kojų?! Tegul trina 
sveikųjų.

KAIP MŪSŲ BOČIAI DAINAVO

Senovės Dainos, Užrašytos Bėgilo

v

lbino, klausdamas iš kur. ir 
kokios tautos, paskui kiek
vienų laimino ir atminčiai da- 
vė po medalikėlį, ant kurio 
vienoje pusėje buvo Jo Šven
tenybes, o kitoje — Nekalto 
Prasidėjimo Šv. P. Alarijos, 
atvaizdai. Priėjęs prie manęs 
Šv. Tėvas irgi paklausė, iŠ 
kur esu ir kokios tautos? At
sakiau, kad esu iš Lietuvos 
Jo Šventenybė pasakė buvęs 
Lietuvoje ir jų pažįstus, l’o 
to vėl manęs paklausė, kokios 
diecezijos? Aš atsakiau Kai
šiadorių. Tada Šv. Tėvas sa
kė: “Pažįstu jūsų vyskupų, 
taigi laiminu jus, jūsų vys
kupą ir diecezijų sykiu ir vi-

Devyni berneliai per laukų. 
Sujojo berneliai į dvarų, 
Surišo žirgelius prie zogrių.

Sulaužė žirgeliai zogrelius, 
Sulaužė žirgeliai vartelius.

Išmynę žirgeliai vyšneles, 
Išmynę žirgeliai rūteles.

Bėgsiu per kiemų tekina, 
j Skaržysiu matušei verkdama.

Nebėk per kiemų tekina, 
Neskaržyk motušei verkda

ma.
Atžels vyšnelės iš šaknų,
O žalios rūtelės iš grūdų.

sų Lietuvą”. Palaiminęs lie 
tuviškai pasveikino: “Garl>ė 
Jėzui Kristui”, o duodamas 
medalikėlį ir žiedą bučiuoti, 
atsisveikindamas, du r lietuvi
škai pasakė “Sudiev”. Tas 
momentas man buvo bran
giausias visame mano gyve
nime. Jo neužmiršiu iki mir
ties.

Kun. Jenas Zabulionis

Auga ant kalno berželis,
O po tuo berželiu bernelis.

Beržo lapeliai blizgėjo,
Šyva kepurėlė lingavo.

(Šias dvį daineles mums, 
vaikams, dainuodavo mūsų 
tetutė - ciooė. Kad ji gyven
tų dar ant svieto, tai šiandie 
būtų 120 metų senumo. Ji 
mums vaikams daug daine
lių padainuodavo ir daug iš 
baudžiavas laikų žinių papa
sakodavo. Noriu, kad tos dai
nelės nebūtų užmirštos).

I
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DIENRAŠČIO U DRAUGO

KONCERTAS
Seku., Saoiio-Janarj 31d

LIETUVIU AUDITORIJOJ
3133 South halsted Street

Įsigykite 

Tikietus 

Iš Anksto

ŠV. JURGIO PARAPIJOS CHORAS, PO VADOVYSTE PROF. A. POCIAUS, IŠPILDYS DALĮ PROGRA
MOS, KURIOJE TAIPGI DALYVAUS SOLTSTAT.

Visi

Kviečiami

Atsilankyti

Kastas Sabonis 

M. Janušauskienė

Koncerto Pradžia 5 Vai. Vak.

Justas Kudirka 

Ona Piežienė 

Šokiai Po Koncerto
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RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Sausio Dvidešimts
Diena

Trečia

Sausio Dvidešimts Ketvirta 
Diena

“Palaiminti įnirusieji, ku
rie milžta Viešpatyje! Jau 
nuo dabar, sako l>vasia, jie 
turi ilsėtis nuo savo vargų; 

: nes jų darbai juos seka’’
— Apr. XIV, 13.

Dievas nušluostys nuo jų 
mir-

Braižiny juodu juosta parodoma Oliio upė, kuri išsiliejus 
apsėmė stovinčius palei ja miestus. Kai kuriose potvynio vie
tose vanduo yra iškilęs iki 70 pėdų.

Kairėj Chicago Meno Institutas, kuris turi 75 pėdas aukš
čio. Jeigu jis stovėtų potvynio vietoj, jo būtų matyt tik sto
go viršūnė. Potvynio juosta eina per 10 valstybių.

“Aš siekiu dovanos — au- akiV kiekvienų ašarų; 
kata Dievo pašaukimo Jėzuje ties daugiau nebebus, nei de- 
Kristuje” į javinio, nei šauksmo, nei skau

į smo nebebus daugiau; nes
Aš siekiu dovanos, kuri ten j.&g ,)UV(J pįnna< išnyko’’.

randasi, ir Pats Viešpats jų i __ ^pr 4.
duos, — šis gyvenimas yra!
skaistus ir šviesus, jei mes j Aliegok minkštai, mylimo-
tik žinotume, kaip jį gyventi; Ji! mes kartais sakume’ 
bet gyvenimas aukščiau yra,™*™“ laiko pajusti liūd- 

nūs sapnus, kurie per akies
gyvenimas

geriausias už visus, jei mūsų
i vokus slenka; bet niekad dau- 

vaisiais, o dovana, kuri, mes' «iau Mdnaa 3apnas v51 ne‘
Tėvo namus vadiname sa-

visi norėtume sau turėti, tai 
žvaigždėtas vainikas, Išgany
tojau vardu.

— Ida Scott Taylor

Galingos buvo jėgos imty
nės, garsūs tie laimėjimai, ku 
rie pareiškė savo siekius; bet 
pasiekti valdžių ant savęs, 
tai žmogaus didžiausias ir 
puikiausias laimėjimas. Doro
vinė energija, užgrūdinta va
rgo įkaitime, tai didžioji va
romoji jėga, kuri varo pa
saulį, ir, suvienyta su krikš
čionybe, daro šitų šimtmetį 
žmonijos vyriškumu. Kaip 
žmonės pakilo dorybės ūgyje, 
jie reikalavo aukštesnių 
Ūgio saikų ir įvertinimų,
pasekdami menkesnius spin
dulius šitos silpnesnės švie 
sos, jie priėjo arčiau galin
gesnės šviesos, “kuri apšvie
čia kiekvienų žmogų, ateina
ntį į šį pasaulį’’ (Jono I, 9).

žmogus neturėtų nieko da
ryti, dėl ko jis turėtų gailė
tis; liet jei jis bus padaręs, 
ir sakys, kad jis gailisi, bus 
didesnė kaltė, jei jis tikrai 
nesigaili.

nutrauks laimingo snuudimo. 
kuomet “Jis duoda miegų 
Savo mylimosioms”.

— Ponia Browning

Ar jie užmirš mus, kad jie 
“ištobulinti”? Ar jie mylės 
mus mažiau, kad jie turi ga
lybę dabar mus daugiau my
lėti ? Jei mes jų neužmiršta- 

I me, ar jie neatsimins mus 
■ pas Dievų. Nė jok i s ištyrimas, 
tat, neatskirs mus nuo kitų, 

' nė jokis skausmas neatskirs 
mus nuo Šventųjų Bendruo-

f N AT/ wmwn

tijos tautų bendradarbiavimo 
kongresų Kaune, virto tikra 
lietuvių, latvių ir estų vieni
ngumo ir susipratimo demon
stracija, išsiliejusia net ligi 

i to, kad buvo siūloma visoms

AMBASADORIUS GRIŽO 
MEKSIKON

MĖXICO CITY, saus. 20. — 
— Grįžo J. Valstybių ambasa
dorius Meksikai J. Daniels.

6ARSINKITFS “DRAUGE’

IŠPARDAVIMAS
Mažiukai Radios 5 tūbų 

vertės $20.(X) po

£9.95
—

ro sakalus neatbaido nuo pu- knygų vajus, kitos imasi da-i 1936 m. savo darbo ar am- 
dangių užkariavimo ir jie su rbo, organizuodamos viešųjų žiaus jubiliejus minėjo visa 
drąsia viltimi kaskart kyla bibliotekų skyrius, o knygų eilė žymių žmonių — arkivys- 
vis aukštyn į erdves. Negali- j leidyklos gegužės ir birželio kūpąs Pranciškus Karevičius 
111a nepaminėti ir didžiųjų ka-' mėn. buvo paskelbusios kny- — 50 metų kunigavimo ir 75 
riuomenės manevrų, kurie pe-' gų propagandos mėnesius. 1 metų amžiaus, vyskupas Ka

trims Baltijos valstybėms pa ! reitų rudenį po kelerių metų ' Drauge su tuo pereitais me rosas — ISO metų amžiaus,
svarstyti tarpusavio federaci-1 pertraukos vėl buvo pakar- tais visame krašte išdygo ke- vyskupas Justinas Staugaitis

toti. Manevrai praėjo labai liolika naujų švietimo ir kul- — 70 metų amžiaus ir 10 me-
tvarkingai. Juose dalyvavo 1 tūros židinių. Telšiuose, Joni- tų vyskupavimo, dailininkas

fe

1937 Philco Radio kaip 
atvaizduota pagauna toli
mas stotis už

£39.00
Gri now Radios verti $90.

559.00

HOOVER
WORKMANSHIP 
IN THESE

jos galimumus.
Visuomenėj organizacijų

bendras darbas pereitais nie-
. . . tais ypač aktingai reiškėsi

menės. Atsiklaupkite, o esate i, v, . -f krašto saugumo stiprinimo u
su jais; pakelkite savo akis g(]yine 1935 metais atgaivi- 
dangiškas pasaulis, aukštai ntas ginklų fondas, beveik or-

neramuiuo, kabo ganizacijų pastanjgtyms, jau 
giedriai virš galvos; tiktai ptasoko vienų milijonų litų. 
plona priedanga, ji gali būti,
plevėsuoja tarpe. Visi, ku
riuos mes mylėjome, ir visi, 
kurie mus mylėjo, kuriuos 
mes vis dar mylime, yra vi
sad arti, nes visad akyvaiz- 
doje Jojo, kuriame 
me ir turime esybę.

101 virs 
ir

Pačios organizacijos ir jų 
paskirti nariai uoliai priside
da prie ginklų fondo ugdy
mo, aukodami pinigus, gink
lus, rūbus ir kitas krašto gy
nimui reikalingas priemones. 
Ginklų fondo idėjų plačiose

gyvena- masėse paskleisti daug pade
da ir kariuomenės su visuo- 

1 mene susiartinimo šventės, 
H. Kardinolas E. Manning kurių viena įvyko ir perei-

visos kariuomenės ginklų rū
sys.

Kultūrinis Gyvenimas

Kultūrinis gyvenimas atne
šė kai kurių naujumų. Pir
miausia paminėtina pirmoji 
lietuviškos literatūros šventė 
ir pirmųjų premijų įteikimas 

' rašytojams. Ši šventė įvyko 
I Kaime, nepriklausomybės pa- 
i skelbimo šventės išvakarėse. 
Premijos buvo suteiktos ra
šytojams: Ievai Simonaitytei, 
Petrui Cvirkai, Antanui Miš
kiniui, Petrui Vaičiūnui, Ma
tui Šalčiui ir Vytautui Taniu- 
laičiui. Pirmųjų metinę val-

škyje, Panemunėlyje ir kitur Antanas Žmuidzinavičius — 
buvo pastatytos naujos 1110- 35 metus dailės darbo, dni- 
kyklos ir kultūros įstaigoms lininkas Justinas Vienožins- 
pataJpos. Kaune buvo galu- kis — 50 metų amžiaus, dr. 
tinai suorganizuotas Vytauto Jonas Šliupas — 75 metų ar 
Didžiojo muziejus, kuris pa- mžiaus, prof. Eduardas Vol , 
skirstytas į du skyrius: kul- teris — 80 metų amžiaus ir 
tūros ir karo muziejų. ; kiti. Pereitais metais iš g}’ 1

Beaumont ir Fletcher' PLATINKITE “DRAUGĄ“

Iš Tėvų Krašto
1936 M. LIETUVOS GYVE- sigyti ir savąjį prekybos lai-

NIMO ĮVYKIAI vynų. Akc. bendrovė “Mais
tas” jau sudarė gražių pra-

(Užbaiga)

Kalbant apie Lietuvos pe 
reitų metų
mų, negalima nepaminėti ir n*Us ‘a*'us* Tautiniam preky 
tų gyslų, kuriomis jis teka,

džių tautiniam prekybos lai
vynui, nupirkdama ir į dar- 

ūkiškųjį gyveni-įb* Paleisdama tris prekybi-

būtent, susisiekimo tinklo 
plėtinio ir jau esamo tobuli
nimo. Vienu ryškiausių susi
siekimo tinklo plėtimo darbų 
yra energingai statomas Kau
no - Klaipėdos plentas, ku
rio geras gabalas jau yra ga
lutinai baigtas, o likusioji ple 
nto dalis bus baigta ligi 1933

bos laivynui plėsti 1936 me
tų pabaigoje Kaune buvo į- 
kurta pirmoji lietuviška lai
vininkystės bendrovė “Lietu
vos Baltijos Lloydas”. 

Visuomenės Gyvenimas

Pereitais metais buvo itin 
visuomenės gyvenimas gyvas 
ir vaisingas. Organizacijų

tais metais. Ji visame krašte stybinę premijų 5,000 litų už 
rado gražaus atbalsio, o jos geriausį literatūros kūrinį pa 
metu visuomenė turėjo pro- skyrė švietimo ministerija
gos dar arčiau pažinti ir su- ])raUge ministerija susirūpi- 
prasti savųjų kariuomenę. no jr vįegųjų bibliotekų stei- 

\ isuomenės pastangos vi- ( gįlnu> Tuo tikslu buvo išleis- 
sose srityse jau tiek sustip- viešosioms bibliotekoms 
įėjo, kad nesitenkinama sa- tvarkyti įstatymas, kuriuo 

bibliotekos bus 
įsteigtos daugelyje vietų. Jo- 

Tiesa, pereitais metais Lietu-| mg vegĮį Kaune buvo suruošti 
vos civilinė aviacija stainbes- bibliotekininkų kursai ir juos 
nių žygių neįvykdė, bet už , baigė apie 40 asmenų. Arti 
tai ji daug daugiau išsiplė- j miausiu laiku jau bus pradė- 
tė. Lietuvos aero klūbo pa- tas bibliotekų steigi
stangomis, buvo suruoštos de- mag

vo darbų vaisiais žemėje, bet valstybinės 
jau jos ima veržtis į erdvę.

metų gruodžio mėn. 1 d. Šis | "veikimas suintensyvėjo, jos
plentas eidamas nuo Kauno 
per Žemaitijų ligi Baltijos 
pajūrio, sujungs daugelį mie
stų, miestelių ir kaimų su jau 
esamais plentais bei geležin
keliais ir sudarys vienų stam
biausių arterijų, kuriomis te
ka Lietuvos dvasinio ir me
džiaginio gyvenimo kilimas. 
Pereitais metais baigtas sta
tyti ir Panevėžio - Ramyga-

smarkiai pašoko tiek savo na
rių, tiek įvairių (adatinių 
skaičiumi. Prie to, žinoma, 
prisidėjo kelios didesnio ma
sto šventės bei iškilmės, per 
kurias pasireiškė organizaci
jų vieningumas ir visiems be
ndrų reikalų supratimas. Iš 
tokių švenčių tenka paminė
ti Nepriklausomybės paskel
bimo, Klaipėdos atvadavimo,

los plentas, kuriuo dabar | lauto8 šventę, gražiai jmvy- 
dŽiuugiasi ir naudojasi visi kusių Jūros vasarų, Saulė -
Panevėžio apskrities gvvento- Šaulių kautynių minėjimų, Vi
jai. Klaipėdos uosto plėtinio j luinus pagrobimo metines su- 
darbai irgi varomi pirmyn, ! kaktuves, kariuomenės šventę 
nes norima savąjį u.'stų pa-i ir kitas. Pagyvėjo ir organi- 
daryti vyraujančiu visoje Ba
ltijos jūroje. Tačiau tuo dar 
pesitenkiuaiua. Atėjo eilė į-

zacijų santykiavimas su už
sieniais. Visa tai buvo vaiz
džiai matyti per bumsį Šal

vy nios aviacijos dienos. Jos 
įvyko didesniuose centuose 

| ir sutraukė daug žmonių. O 
' tai, be abejo, prisidėjo prie 
' aviacijos minties paskleidi
mo visame krašte ir prie a 
viacijos populiarumo. Į avia 
cinį darbų įsitraukė ir šau
lių sąjunga, kuri įsteigė net 
specialų šaulių aviacijos bū
rį. Sklandymo srityje 1936 
metais rekordų nebuvo pasie
kta, tačiau Lietuvos sklandy
mo meisteriai buvo gražiai at
žymėti tarptautinės civilinės, 
aviacijos laimėjimuose. Be 
civilinės aviacijos, Lietuvos 
visuomenė turėjo galimumų 
daugiau susipažinti ir su ka
riška aviacija. Tai įvyko per 
aviacijos šventę, buvusių Kau 
ne gegužės mėn. 24 d. Tačiau 
pereitieji metai Lietuvos ka
ro aviacijai, laimingumo at
žvilgiu, buvo nekoki. Žuvo 
ltn. Nakrošius, Itn. Skaržin- 
skus, ltn. Habonas ir vyr. 
pusk. Surgautas. Bet toks šiu
rpus draugų likimas mūsų o

Prie bibliotekų steigimo gy
vai prisideda ir knygų leidy
klos bei kultūrinės organiza
cijos. Vienos jų steigia sa
vus knygynėlius ir skelbta

Nemažomis kultūros šven
tėmis buvo ir žymių kultū-. 
ros darbininkų sukaktuvės.' 
Didžiausiomis visai tautai iš
kilmėmis virto M. K. Ciur- 
lionies ir Kipro Petrausko su
kaktuvės. Kovo mėn. visas 
kraštas plačiai minėjo tautos 
genijaus M. K. Čiurlionies 25 
metų mirties sukaktuves. Ta 
proga, Kaune buvo suruošia 
velionies kūrinių paroda, o 
visuomenė buvo tinkamai su
pažindinta su jo nuveiktais 
darbais. Prieš pačias Kalėdas

vųjų tarpo pasitraukė taip 
pat visa eilė žymių mokslo, 
meno, visuomenės ir kultū
ros darbininkų: rašytoja Ona 
Pleirytė - Puidienė, inž. Pra 
nas Stanaitis, rašytojas Vla
das Andriukaitis, kunigaikš
tis Jonas Gediminas, Beržan- 
skis - Klausutis ir kiti. Taip 
pat buvo minimos visos eilės 
žymių praeities darbininkų 
mirties sukaktuvės.

Įvairūs Įvykiai

Pereitais metais Lietuvų į- 
j vairūs įvykiai buvo ne taip

taip pat plačiai buvo minimoj gausiai palietę 1S jy di. 
Kipro Petrausko scenos dar džialwi tai pava_.a.
bo 25 metų sukaktuvės. Jus rio kur išsiliejęs Ne.
virto tikra valstybės teatro
ir, apskritai, meno švente. (Tęsinys 5 pusi.)

Rekomenduojamai Kaipo Skilvio Vaistas

TRIMBB'l BU 
OF B1TTBR WIME

MebuMf
Neoirikinimi

Vergai*

DYKAI ■A

Visos*
VaistinČM

Previou* modeli 
reconet ructed at 
Hoovcr factory

9x12 Karpetai velti 
p55.00 po

£29.50
Floor lempos vertos $15. 

po

£6.50

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 S. Halsted St. 

Tel. Borl. 7010

Hudriko programai Nedėliomir- 
IV. C. F. L., 7 iki 8 vai. vak. Pa 
nedėliais ir Pėtnyčiomis W. A. 
k. F., 3:30 įio pietų. Ketvirta 
dieniais W. H. F. C., nuo 7 iki i 
*aL vakare.

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

PRADEDANT SU KALĖDOM IR PER SAU
SIO MENESĮ, EMIL DENEMARK, INC. 3860 
OGDEN AVENUE, DUOS SPECIALI NUOLAI
DĄ 10% ANT BILE VARTOTO KARO JŲ STA
RE. ...NE VIENO KAINA NEBUVO PAKEL
TA... .PRIEŠINGAI, VISŲ KARŲ KAINOS BU
VO STEBĖTINAI NUŽEMINTOS... .ATSI- 
MINKTE! 10% ŽEMESNE KAINA PRIEDŲ! 
BET TURITE ATSINEŠTI SĮ SKELBIMĄ.

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
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Klaipėdos krašto atvadavimo 
14 metų sukaktuvės

Klaipėdos kraštas ir jo gamta.
Klaipėdos kraštas tai že

mės ruožas palei Nemunų, 
žiūrintis apie 20 kilometrų 
pločio ir nuo Smalininkų iki 
Klaipėdai ar nuo Tauragės 
iki Kretingos matuojant apie 
160 kilometrų ilgio. Keliau
jant iš Tauragės ple.ntu iki 
Pagėgių, abipus plento regi
me gražių panoramų. Iš Lauk
sargių palengva slenkamo au
kštyn j kalnų — jūros aukštu
mų. Kairėj Oinšačių, Gilavir- 
žių ir Vitgiriių kaimai, pasis
lėpę tarp kalnų kalnelių ir pu
šynų giraičių, o dešinėj Krei
vėnų ir Piktupėnų kalnai. Re
ginys gana įspūdingas. Lau-

rių ir jūrų oras, o dar arčiau 
privažiavus, sublizga marės, 
iškyla Klaipėdos miestas, o 
vakare žiba tūkstančiai mies
te žiburių.

Nem-unas Klaipėdos krašte
Didžiausių Klaipėdos kraš

to upė yra Nemunas, kuris 
sudaro rubežių tnrp Klaipė
dos krašto ir Vokietijos. Plau
kiant Nemunu iš Jurbarko ar
ba Smalininkų Klaipėdon su
tinkame keletu aukštesnių kal
nų -- Šventų jį Kambvno kal
nų ir Ergelius bei Vorkalnį.

Kairėje praplaukiame Ragai
nės, Tilžės ir Kaukėnų mies
telius iki Rusnės miestelio,

kai derlingi, tarp lapučių me-.kur Nemunas pasidalina į dvi 
džių ir daržų mirga raudonos plačias šakas — Rusnę ir Gi- 
ir baltos mūrinės sodybos ir leisdamasis į Kuršių ma- 
dvarelių trobos. Slėningas! res- Nuo Rambyno kalno į de- 
Piktupenų bažnytkaimis puo- šinę matosi plačios Nemuno 
šiasi savo bažnyčia pastatyta lankos, kurios tęsiasi 5 su vir- 
ankŠtumoje. Gi šalia ant auk- į «uin kilometrus. Gi pavasarį, 
štų kalnų vėjo malūnai pri-, Nemunui išsiliejus iš krantų, 
duoda vaizdui reto didingu- visų šita Nemuno lanka atro- 
mo. Iš Smalininkų važiuojant 'io kai plačiog marios. Žmonų 
plentas eina per aukštų tam- sodybos ir kaimai tada lyg 
šių ėglių ir lapuočių medžių ant kokių salelių išsikiša.Pot- 
girių iki Vilkiškių. Važiuojant, vynio laikais, vanduo ir pava- 
toliau tiesiasi plačios pievos sario ledai atneša j tas pievas 
iki Mikitų. Nuo Mikitų vėl gi-j tirštų dumblų — tos nutūralės 
rios beveik iki Šilutės, o nuo J lankų ir pievų trąšos. Bet di- 
Šilutės į kairę vėl lankos, o iš deli tvanai ir ledų ėjimas su
dėtinės toli matosi tamsios daro ne kartų, didelį lankos
Žemaitijos girios. Prieš Klai
pėdą jau pradeda jaustis nia-

1936 M. LIETUVOS GYVE
NIMO {VYKIAI

gyventojams pavojų. Kai ku
riais metais tiek aukštai apse
mia sodybas, jog gyventojai 
turi išsikraustyti su gyvuliais 
į aukštesnes vietas arba net 
užsikelti gyvulius ir mantų į 
antrų aukštų. Potvynio metu 
susisiekimas eina tiktai laive
liais, bet tuo metu, kai van
duo užšąla ir ledas dar nėra 
taip tvirtas, kad ant jo gali
ma būtų vaikštinėti, susisieki
mas visiškai sustoja. Tų lai
kų žmonės vadina “šaktar-

«! iš įjųsl. ♦

munas užsėmė daugau, kaip 
1,000 namų, nugriovė visų ei
lę senamiesčio ir priemiesčių 
pastatų, naikino panemunes 
kaimus ir pridiityio visokių
kitokių iškadų. Apskaičiuoja-i pis”. Tai lankos gyventojų 
ma, kad Nemuno potvynis sunkiausias ir pavojingiausias 
padarė netoli 3 milijonų litų • dietas, nes negalima nei išeiti, 
nuostolių. Nelaimės ištiktie-! nei išvažiuoti, nei išplaukti iš 
siems padėti buvo sudarytas savo sodybos. Nors ir didžiau- 
nuo potvynio nuken tėjusiems ' šia liėda ištiktų, pagelbės ne
šelpti komitetas, kurio pas-' pasikviesi.
tangomis dalinai gamtos pa-1
darytoji skriauda buvo sušve
lninta. Antroji didelė gam-: Išplaukus iš Nemuno į pla
tės nelaimė ištiko Šiaurės Lie ' čias Kušių mares akys atsire- 
tuvų, dalinai paliesdama Dzū- , mia į aukštus, nuogus smėlio 
kijų ir Baltijos pajūrį. Tai fkalnus. Tai kuršių Nerija ar- 
buvusios didelės audros su ba kopos. Kuršių Nerija savo 
ledais. Jos sunaikino kelių' ankšta siaura smėlio juosta 
Šiaulių ir Biržų apskričių atskiria Kuršmares nuo Bal- 
gyventojų triobėsius ir visus'tijos jūros. Marės užima apie 
pasėlius. Visuomenė nelaimės 1600 kvadratinių kilometrų 
ištiktiesiems taip pat ištiesė plotų ir yra 95. kilometrų il- 
pagalbos rankų, Į pagalbų a- gilino. Ties Klaipėda, jos susi- 
tėjo ir vyriausybė bei ekono-1 siekia su jūra vadinamoje 
minės organizacijos, kurios Klaipėdos seklumoje . Iš abie- 
audros paliestų sričių gyven-jų kopų pusių vandenynai, o 
tojams išdalino 18,911 cent-įį pietus, tas smėlio juosta ei- 
nerių javų, paskyrė nemažų na taip tūli, kad galo neflima- 
kiekį miško medžiagos ir ne- to. Smėlis baltas ir tyras. Vie-
mažų sumų pinigų. Taip put 
nelaimės ištiktų sričių gyve
ntojams buvo suteikta kai 
kurių lengvatų. Gegužės m. 
27 d. Jonavoje įvyko didelė

tomis vėjus jį supūsto, lyg į 
kokį stogų iki 60 ir daugiau 
metrų aukštumos ir yra pana
šus milžiniškoms sniego pus
nims. Vėjas čia nesiliauja žai-

traukinių katastrofa, laimei ,l,.s sn jmlaidu smėliu, varinė- 
žmonių aukų nepareikalavu-1 damas jį tai šen, tai ten, už- 
8i. Tai buvo vienintelė perel-1 pildamas kiekvienų pradedan- 
tais metais traukinių kutas-* ėjų želti žolelę adm medelį, 
trofa. Kitų susisiekimo prie- ... , . .
manių katastrofų taip pat , l’la“kda'aaa marSmm palei 
buvo labai nedaug, daug ma- "l"UU tarP t"nah’ “»•
žiau neg,, kitais metais. Kiti^"1^ Ta-
mažesni metų bėgyje Įiasireiš- 
kę įvykiai Lietuvos vidaus 
gyvenime lemiamos reikšmės 
neturėjo. Tsb.

einu čia yra keletas gražių 
kurortų. Tai Nida, Preila, 
Pervalka, Juodkrantė. Visi 
jie pasislėpę tarp aukštų pušų

ir kitokių medžių nuo lekian
čio smėlio pavojaus.

Kaip seniau būta.

Kitados, labai seniai, žmo
nės pasakoja, kad visa Nerija 
buvusi apžėlusi aukštu mišku. 
Tų j>at tvirtina dar ir dabar 
randamas po nupustytu smė
liu juodžemis ir dideli medžių 
kerai bei kelmais Taigi, čia 
būta. derlingos žemės, tik vė
liau tapo smėlio sunaikinti 
dirvonai ir miškai. Vakarų vė
jai iš jūros pusės tol vertė ant 
jų palaidų smėlį, kol jo bal
tose pusnyse dingo šitos der
lingos žemės gyvybė. Ir dabar 
nuolatos vėjas iš jftrog pusės 
varo vis daugiau ir daugiau 
smėlio bangų, kuriose paskui 
nusirita į rytų pusę. Miškai 
ir kaimai kiek atlaiko kopų 
slinkimų, liet ilgainiui smėlis 
juos vis dė to nugali. Pirmiau
sia smėlis nudilina medžio žie 
vę, gabalas po gabalo ir kada 
medis sudžiūsta tada ateina 
baisi vėtra nulaužia medžio 
sausų viršūnę. Jo kalnėnas 
slenka, smenga gilyn į smėli, 
kol pranyksta. Sakoma, kad 
kopos skersai Neryje kas me
tai pasivarančios vis pirmyn 
ligi 5-6 metrų.

Gyventojai.

Keliaudamas per Nerijų už
eini ir labai ypatingų gyvulių, 
kuinų šiaip retai kur bepasi
taiko. Tai briedžiai. Gyvento
jų Neryje yra labai mažai. 
Vienam kvadratiniam kilome
trui tenka tiktai apie 20 žmo
nių. Bet už tai čia vasaros 
metu apkeliauja daug vasaro
tojų — kurortininkų iš įvai
rių šalių, sveikatos pataisyti, 
nes oras yra labai sveikas ir 
nepaprasta gamta teikia ypa
tingo pasigrožėjimo. Trobos 
Nerijoje ir medinės. Sienos 
pastatytos iš rastos bei lentų. 
Stogus dengia arba šiaudais 
arba trušėmis. Gyventojai 
žvejai trobas stato daugiausia 
be kamino, neg dūmai turi ei
ti per aukštų, kuriame žvejai 
džiovina savo tinklus.

Kopininkai yra darbštūs, 
jie dirlia be poilsio, bet visų 
uždarbį suvartoja tik maistui. 
Visi nuo senų laikų yra evan
gelikai. Jų pragyvenimo šal
tinis yra žvejyba. Kopininkas 
gaudosi ir varnas, žuvėdras 
bei strazdus, kuriuos patys 
valgo. Seniau kopininkų dide
lė pelno versmė buvo gintaro 
žvejojimas arba bageriavimas. 
Kopininkai yra labai prisirišę 
ir myli savo kraštų, nors gy
venimas yra labai vargingas. 
Todėl retai kuris jų iš čia iš
sikrausto kitur gyventi.

Kaip valdosi KlalpSffas kraš-
tas.

Klaipėdos kraštas prieš di- 
diji karų, kaip žinome, pri
klausė Rytprūsių provincijai. 
Vokiečiams pralaimėjus karų 
Versalės sutartimi, kuri buvo 
pasirašyta 1919 m. gegužės m. 
28 d., tarp santarvės valstybių 
ir Vokietijos, Klaipėdos kraš
tas buvo atskirtas nuo Vokie
tijos ir laikiniai buvo valdo
mas šauta įves valstybių. Jos 
skirdavo šiam kraštui savo 
vietininkus, kurių rankose bu
vo aukščiausia krašto valdžia. 
Pirmasis toks santarvės įga
liotinis arl»a. vadinamas komi
saras buvo Prancūzų genero
las Odry, Krašto gyventojai, 
negalėdami pakęsti santarvi

ninkų valdymo ir matydami, 
kad kraštas eina prie bedug
nėm, 1923 m. sausio mėn. 15 d. 
sukilo ir Klaipėdos kraštų pa
ėmė į savo rankas. Tuo būdu 
kraštas, kuris šimtmečius ne
šė svetimųjų jungų būtų bu
vęs besąlyginiai prijungtas 
prie savo tikrosios tėvynės 
Lietuvos, jei santarvininkų 
politinės kombanacijos nebūtų 

. tam pastojusios kelio. Lietu- 
i va buvo priversta derėtis ir, 
pagaliau, po ilgų derybų Lie
tuvos vyriausybė 1924 m. ge
gužės mėn. 8 d. pasirašė su 
santarvės valstybėmis Klaipė
dos krašto konvencijų. Šių 
konvencija santarvės valsty
bės perdavė Lietuvos valsty
bėj visas teises ir titulus, ku
riuos jos buvo įgijusios pagal 
Versalės taikos sutartį. Gi pa
čiam Klaipėdos kraštui tųjų 
konvencija buvo suteikta auto
nomija. Pagal konvencijų 
Klaipėdos kraštas Lietuvos 
valstybėje sudaro atskirų pro
vincijų, turinčių teisės naudo
tis įstatymų, teismų, adminis
tracijos ir finansų autonoini- 

j ja. Klaipėdos krašto valdžių 
I sudaro: gubernatorius, eeime- 
lis, direktorija ir teismas.

' Įstatymų leidžiamoji įstaiga.

Seimelis yra įstatymų leid
žiamoji įstaiga. Jis renkamas 
tiesioginiu visuotiniu slaptu 
ir lygiu balsavimu trejiems 
metams. Seimelyje yra 29 na
riai. Jis leidžia įstatymus vi
sais krašto reikalais, išskyrus 
tik tuos reikalus, kurie yra 
tvarkomi bendraisiais Lietu
vos įstatymais. Seimelis gali 
būti gubernatoriaus aktu pa
leistas.

Misijos

SllEBOYGAN, W1S.
Nuo gruodžio 3 iki sausio Ii) 
d. šioj parapijoj įvyko misi
jos, kurioms vadovavo gerb. 
kun. J. Bružikas, S. J. Išsky
rus porų dienų, oras pasitai
kė labai palankus. Gerbiamas 
misijonierius atsilankė į šių 
parapijų pirmų syk. Savo ši-

Per misijas taipgi nemažai 
buvo išplatinta katalikiškos 
literatūros.

rybų su svetimomis valstybė
mis. Klaipėdos kraštas kaipo 
Lietuvos provincija yra Lie
tuvos vyriausybės priežiūroje.

Tat priežiūrai vykdyti Lietu
vos Prezidentas skiria Klaipė
dos krašto gubernatorių, ku
riuo dabar yra Jurgis Kubi
lius. Gubernatorius teisę pa
leisti seimelį, jis skelbia sei-

tetas, todėl klebonas ragina, 
kad visi skaitlingai sueitų į 
susirinkimų, ypač jaunesnie- 

rdingais ir gausiais pamoki- -ib senieji parapijiečiai
niniais sutraukė į misijas vi
sų parapijų. Žmonių rytais ir 
vakarais lankėsi į pamaldas 
labai skaitlingai, o užbaigoj 
bažnyčia buvo perpildyta. 
Sausio 10 d. misijų užbaigos 
dienoj pasitaikė Šv. Šeimy
nos šventė. Buvo padaryta 
šeinių komunija, tas padarė 
labai gilaus įspūdžio į visus. 
Atsidėkodami Tėvui Bružikui 
už jojo atsilankymų į She- 
boyganų su dvasinėmis dova 
noinis, shebolganiečiai, pasku

Metinis parapijos susirin 
k imas įvyks pirmadienį, sau
sio 25 d. vakare, šiemet iš- melio pHi^ įstatymus, Iš
puola rinkt parapijos komi- (\įau guliernatorius turi terieę 

ir seimelio priimtų įstatymų 
neskelbti, arba kitaip, sakant, 
juog atmesti. Bendrai guber

jau yra daug pasidarbavę sa
vo parapijai ir laikas jaune
sniems aktyviau dalyvauti pa 
rapijos veikime.

Paskutiniai prieš gavėnių 
parengimai busi sekantieji: 
Šv. Onos kortavimo vakaras 
sausio 31 d., Sodalicijos ben
dras jaunimui pasilinksmini
mas vasario 4 d. Į šį pasi
linksminimų yra leidžiami tik 
katalikai vaikinai ir mergai

natorius, kaipo suvereninių 
teisių nešiotojas, yra vyriau
sias Klaipėdos krašto valdžios 
atstovas ir turi visa teises pri 
žiūrėti visų Klaipėdos krašto 
valdžios ir kitų įstaigoj veiki
mų. Tsb.

tės. Praeitų syk, prieš Adve- 
tinėse misijų "pamaldosį su-j ntus P“n“us
dėjo specijalę aukų Tėvų Jo- traukė dauS ka!alik,» js“"u°-
zuitų vienuolynui Lietuvoje. 
Per šių aukų, pareiškė gerb. 
misijonierius, Sheboygano pa

menės. Užgavėnių vakare bu* 
surengtas kitas didžiulis ko
rtavimo vakaras parapijos

sidarė geradare Jėzuitų vie- narĮdai. Per gavėnių kortavi- 
nuolynui ir už tai bus atme
nama ypatingu būdu vienuo
lių šv. Mišiose ir maldose.

niai ir panašūs parengimai 
pas mus nėra rengiami.

T. P.

turi prie jo išlaikymo prisidė- pėdos kraštas nėra valstybėlė 
ti, tačiau ligi šiol jie prie uos- todėl, kad jis neturi visų tų 
to išlaikymo nei cento nepridė- privalumų, kuriuos turi turėti 
jo, nors reikia pripažinti, kad kiekviena nepriklausoma vals- 
pats kraštas, o ne kas kitas tybė. Pirmiausia Klaipėdos 

kraštas neturi suverenumo ir 
seimelis nėra visagalis. Jo vei-

ig uosto gauna visų pelnų. 
Klaipėdos krašte viešųjų

•i tvarkų palaiko vietinė polici- |kimas -vra aPribotas hu» tik- 
I Jrreifonja lja. Ji priktaoso autonominei,™8, i’Utylnais. Klaipėdos

Klaipėdos krašto direktori
ja yra lyg ir ministerių kabi
netas. Ji yra krašto valdomo
ji valdžia. Direktorijų sudaro 
jos pirmininkas ir daugiausia 
keturi nariai. Direktorijos 
pirmininkų skiria gubernato
rius. Pirmininkas pasirenka 
sau kitug direktorijos narius. 
Direktorija atstovauja kraštų 
santykiuose su valstybės or
ganais, skiria į krašto admi
nistracijos organus valdinin
kus ir į mokyklas mokytojus, 
skiria teisėjus ir vienų narį į 

į Klaipėdos uosto direkcijų. Di
rektorija prižiūri sevivalrly- 

Įbių, bažnyčių ir vietinio susi
siekimo veikimų. Ji turi teisės 
leisti privalomus įsakymus ir 
policijai taisykles.

Klaipėdos krašto teismas y- 
ra teisiamoji valdžia. Savi
valdybės tvarkosi panašiai, 

j kaip ir visoje Lietuvoje.I
Klaipėdos uostas

Klaipėdos uostas valdomas 
inksto direkcijos, kuri susiditia 
iš trijų narių. Vienų narį ski
ria Lietuvos vyriausybė, ki
tų — Klaipėdos krašto direk
torijų — o trečių Tautų Sų
junga. Uostų išlaikyti turi 
Lietuvos vyriausybė. Klaipė
dos krašto organai taip pat

ėdžiai Pasienio, muitų ir!kra8to vol<ižia nc8ali VMti de’ 
geležinkelių policija priklauso
centro valdžiai. Taip pat cen
tro valdžiai priklauso Klaipė
dos krašte esantieji paštai, te
legrafai ir telefonai, muitinės, 
viešojo pobūdžio geležinkeliai, 
uostas ir jo įtaisymai.

Išvada.

Iš to kai kas gali padaryti 
išvadų, kad Klaipėdos kraštas 
yra kokia tai valstybėlė vals
tybėje. Jo padėti taip nori ma
tyti ir vokiečių politikai. Ta- 1
čia u taip nėra. Klaipėdos kraš 
tas, tiesa, turi gana plačių au
tonomijų, bet jis yra tampriai 
surištas su visa Lietuva. Klai
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Padangėj

Siuvėjas A. Lukošius su sa
vo žmona Ona, 2555 W. 43 
st., užsisakė “Draugo” me
tinio koncerto it baliaus ti
kietų. Sako, prieš užgavėnes 
reikia pasipuošti, pasilinks
minti ir su pažįstamais pasi
matyti.

Juozas Koncevičius, 2557 
W. 43 st., barberys sako, kas 
tik atsilankys į mano barbe 
rnę prieš “Draugo” koncer
tų, visus padabinsiu. Vyrai 
ir moterys atrodys kaip jau
nikaičiai ir mergaitės.

RADIO
BUDRIKO RADIO VALAN- 
DA IŠ STOTIES W0FL,

970 K.

Nedėlios vakare, nuo 7 iki 
8 vai., visi turės vėl progos 
išgirsti Budriko radio prog
ramų iš minėtos stoties. Pro
grama bus transliuojama ir 
ant “Sliort Wave”, todėl bus 
girdima visur su naujais ra
dio aparatais. Programoj da
lyvaus didžiulė Budriko ra- 

NEW YORK—KLAIPĖDA i dio orkestrą, Makalai, bari
tonas Stasys Rimkus, sopra
no Jadvyga Gricaitė ir kiti.

Išti&ų valandų linksmins vi 
sus gražios muzikos melodi
jos, solo dainos ir įdomios 
kalbos. Rūpestingai viskų su
tvarkė Juozas Budrikas, lei
dėjas šių programų ir vedė
jas. Jo didelės rakandų, ra- 
dių, auksinių daiktų ir t.U 
krautuvės randasi šiais adre
sais: 3417 So. Halsted str., 
3347 So. Halsted str., 3343 S. 
Halsted str., Chicago, III.

ŠVEDU
AMtW<0S
UHUA

Įvedi laivyną
Nuolatinis susisiekimas

Per Oothenburgų, Švediją

Patogi, Greita Kelionė 
Pigios Laivakortčs

Išplaukimai laivų Iš New Torko

DROTTMIMGBOLM, Vasariu III, 
Koto 13.
OniPsHol.M........... Kovo IS.
DllOTTMNUUOLM, .. Ral. 15.

Platesnes žinias apie kelionę telkia 
nemokamai Ir, purduoda laivakortes 
visi autorizuoti laivakorčių agentai 
Ir visi Švedų Amerikos Linijos skyriai.

SWED1UH AMERICAN LINE
tl.lfl Flfth Avė. aml 4, W. 51 s t St. 
Rockefelh r Ccnter, Bicw York City 
Chicago. III., 181 N. Mtchigan Avė 
ĮhMton, Maes. 154 Boylston St.
Detroit, Mkli., 107 Cllfford st.

Gerkit ir Reikalaukit

tvalgiOižų

MutualLiquorCo.
4707 S. Halsted St

TeL TARDS WW
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Cicero, III. Vaikučiai I rios atsidėjusios ir pasišven- 
p t A .tusios auklėja vaikučius, dė

Myli Ir Atmena kingi ir svečiui, kuris su mū-
Vilniy

CICERO. — Sausio 19 d. 
Šv. Antano parapijos klebo
nas kun. H. J. Vaičūnas pa
kvietė j jo parapijos mokyk
lą svečią, iš Lietuvos V. Už-
davinj, kuris nepaprastai nu
stebo ir nudžiugo, kai atvv- į čiui ir toliau Vilniaus neuž
kęs rado seserų Kaaimierie- 
čių vedamoje mokykloje tiek 
daug gražios lietuviškos dva
sios ir tikros Vilniaus meilės. 
V. Uždavinys susijaudinęs dė 
kojo klebonui, seserims ir 
vaikučiams už nepaprastai 
gražų priėmimą, ir pareikštą 
jam pagarbą, kaip Vilniui Va 
duoti Sąjungos atstovui, dir
bančiam Vilniaus darbą. At

Šv. Grigaliaus choro rengta<>
., . . . . koncertas puikiai pavyko. Tur

stovą tikrai vyriškai pasvei- bflt> pirmą kartą buvo tiek 
kino gražia kalba jaunutis | publikos jr visa buvo paten-
mokinys Pov.hnkas Ginta,- kipta Koneertas iSpiidytas 
tas, pareikšdamas, k„ j,e z,- Todovaojult muz. A Mondci- 
no apie Vilnių ir kų norėtų■ kai cll0ras ^aipav0 kelet
iš savo svčio išgirsti. Apie,
20 mokini, benaz sugrojo ke-|SaboiiiOj £ Kondratait6s 
lėtą gražių muzikos kūrmė
lių. Nors benas neseniai tc- 
susidaręs, nors orkestro da
lyviai jaunučiai, daugiausia 
mažos mergytės, bet jau ste
bina savo gražiu susigrojimu.
Antro skyriaus mergaitės pa
dainavo “Ne sykį man sakė 
mamaitė”. Aštunto skyriaus 
api© 30 berniukų ir mergai
čių sutartinai padeklamavo 
Vilniaus himną “Ei, pasauli” 
ir to pat skyriaus trys ber
niukai puikiai pagrojo trimis 
armonikomis. Visa mokykla, 
apie 250 mokinių, sutartinai 
padainavo dvi Vilniaus dai
nas. “Pirmyn” ir “Vilniaus 
kalneliai”. Svečią keliais šil
tais žodžiais pristatė kalbėti 
kun. J. Vaičūnas.

V. Uždavinys kalbėjo pa
prastai, lengvai, vaikams su
prantamai ir nors kalba už
truko apie pusantros valan • 
dos, jauneji jo klausytojai vi
są laiką ramiai klausė, gyvai 
sekė jo kalbą ir parėję namus 
savo tėveliams ir mamytėms 
daug ką iš jo kalbos apie Vil
nių papasakojo. Svečias V.
Uždavinys atsidėkodamas už 
-taip gražų priėmimą, už to
kią gražią programą, pado
vanojo mokyl^laį savo tris 
knygas: “Vilniaus Krašto 
Vaizdų Albumą”, “10,000 Ki
lometrų” ir “Europa iš Au
tomobilio”.

Šis tikrai gražus pasirody
mas ir Vilniaus paminėjimas 
mums, Cicero lietuviams tė
vams, daro didelę garbę ir
teikia džiaugsmą. Mes esame CICERO. — Sausio 14 d 
labai dėkingi savo klebonui, Community salėj buvo suren- 
mūsų gerosioms seserims, k u- gta prieš vestuvinė puota Ste- 

----  ■ ------------------- .

PASKUTINI KARTĄ CHICAGOI
Visiems neturėjusiems progos pamatyti pageidau

jant, prieš išvykdami iš Chicagos.
BROLIAI M. IR K. MOTUZAI 

Antrad., Sausio 26 d., 7:45 vai. vakare 
AUSROS VARTŲ PARAP. SALĖJ

paskutinį kartą parodys LIETUVĄ spalvuotuose pavei
ksluose ir garsais. Tenepasilieka nei vienas lietuvis ne
pamatęs šių paveikslų! Paklauskite tų, kurie jau matė.

Penktadienį, Sausio 29 d., 7;30 vai. vak. 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted: St.

sų vaikučiais gražiai pasikal
bėjo, paliko jiems gražius at
siminimus ir davė tikrai nau
dingų pamokymų.

Visas sausio 19 d. Vilniaus 
prisiminimas šioje mokyklo
je baigtas Tautos himnu. Se
serys mokytojos žadėjo sve-

miršti', su vaikučiais dažnai 
jį prisiminti ir parinkti auką 
kenčiantiems vilniečiams.

Vienas Tėvas

Koncertas Puikiai 
Pavyko

CICERO. — Sausio 17 d.

dainų, o paskui sekė solo- K.
ir

K. Maleckio. Toliau F. Jur- 
geliūtė ir B. Jurgeliūtė, J 
Švabas ir J. Juška, A. Jur
geliūtė, H. Vaičiūnaitė, S. 
Kučiūtė ir S. Gerdivilytė dai
navo duetus.

Komisija taria širdingiau
sią ačiū už atsilankymą prof. 
A. Pociui ir ypatingai South 
Side ir North Side chorams, 
jų vadams, taip pat melros- 
parkiečiams ir visiems. Cho
ras ateityje žada dar geriau 
patenkinti atsilankiusius.

Šįmet pats gerb. kleboną.® 
atlieka metinį parapijos lan 

Komisijoj buvo: N. Raka-ikymą. Šia proga prašo para- 
šienė, S. Kučiūtė, S. Gerdvi- v
lyte, H. Vaičūnaitė, J. Rad
vilaitėj S. Stanislovaitė.

Gaila, kad tą vakarą nebu
vo mūsų tarpe K. Rakašiaus; 
jis staiga susirgo ir guli li
goninėje. Choras reiškia gi
lios užuojautos jo žmonai, o

L. Vyčių 4 kp. atgavimo i
savo veikimą. Ketvirtadienio 

Kaziui greit pasveikti ir vėl vakare jvyko metinis susirin.
veikti su choru. ITarė

C. Y. O.!

CICERO. — Šiandie, sau
sio 23 d., vakare parap. sve
tainėj įvyksta C. Y. O. me
tinis balius, šokiai.

Na, mamytės ir tėveliai, vi
si šį vakarą eisime į parapi
jos svetainę pasilinksminti su 
savo sūneliais, dukrelėmis, i7 I
Negirtina būtų, jei tėvai ne
dalyvautų sykiu su savo vai
kais. Rap.

Jau Po “Shower”

lai Petrošiūtei. Moterų be- 
mergaičių prisirinko apie 70 
ir visos atnešė brangių do
vanų.

Būsimi jaunavedžiai dėko
ja visiems už dovanas.

Taipgi dėkoja visiems, ku
rie surengė “shower”.

Stelos Petrošiūtės su E 
Zakarausku vestuvės įvyks 
vasario 6 d. Rap.

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutes

Stropiai rengiamasi prie pa 
rapijos metinio Užgavėnių va
karo, kuris įvyks sekmadienį,! 
vasario

įstojimo mokesčio nuo 18 iki
_ , , 40 metų. Kviečiame visus ka,7 d. To vakaro pro-k ... , ,. ..., a . .. . 1 tulikus pnklausvti prie Šv.gramas bus nepaprastai lmks-

mas. K. Sabonis su savo ar
tistais žada suteikti tūkstan
tį juokų. Po programo šokiai 
prie šaunios orkestros ir už 
gavėnių vaišės.

Praeitą antradienį įvyko iš 
kilmingos laidotuvės a. a. 
Onos Noreikaitės. Skaitlingai 
dalyvavo įvairių draugijų na
riai, prie kurių velionė pri 
klausė. Velionė buvo maldin
ga mergaitė ir nenuilstama; 
darbavosi ilgus metus į vai 
riuose parapijos parengimuo
se. Gerb. klebonas savo pa
moksle nupiešė jos pavyzdin
gą gyvenimą ir jos gražius 
darbus. Amžiną atilsį suteik 
jos sielai Viešpatie!

mos bažnyčios dažymui ir 
dekoravimui. Daug parapijo- 
nų parodo nepaprastą duos- 
numą. Gerb. klebonas turi vi
ltį, kad tuojaus po Velykų 
galima bus pradėti darbą.

kimas, į kurį atsilankė nema
žas būrys rinktinio parapijos 
jaunimo. Pasiryžta uoliai da
rbuotis. Šiais metais, vykdant 
kilnius savo organizacijos ti
kslus. Išrinkta nauja valdy-

LIETUVIA1 ADVOKATAI

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 Sonth Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo • Iki t 
Panedėlto. Seredoe Ir Pėtnyčloa 

vakarais nuo • Iki • 
Telefonas OANal 117*

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPublic tano

State 4696 Prospect 1019
KAL & ZARETSKY

ATTORNET8 AT LAW 
esaa So. Western Avė. 

Valandos: kasdien nuo 1:10 po plet 
IU 8:80 v. vak. SubatoJ nuo lt Iki 

«:ee vakare 
IM W. Randolph St. 

Valandos: kaaden nuo >:00 ryto 
Iki 1:00 po plet.

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir fte&tadieniais

6322 So. We steni Avenue
PROspeet 1012

XPt'B„M^ir.1>ci:iTown of Lake žine,Ss NEVIRŠKINIMAS SUMA- plBi“;J 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŽINĄ JŪSŲ ENERGIJAkelytė, fin. rašt. ir kasin. P. 
Žitkiūtė, ramš. J. Būdžius iš 
iždo globėjas St. Šimulis, ir 
sporto direkt. J. Bakanaitis 
Geriausio jiems pasisekimo.

Šį Vakarą Mūsų 
Dr-jos Balius

DTEVO APVAIZDOS PA 
RAP. — Draugystė Sv. An
tano iš Padvos rengia meti
nį balių sausio 24 d., para
pijos svetainėj. Kviečiami vi
si atsilankyti. Bus gera mu
zika. Nariai pi t įsom i nepa
miršti atsivesti savo pažįsta- kietų bus dovana. Grieš ge- 
mus, draugus. Vakare bus pri ra muzika. Pradžia 6 vai. va- 
imami dr-jon nauji nariai be ! kare. Užsitarnavusios

Antano iš Padvos dr-jos, nes 
beliko kaip ir viena bažnyti
nė draugija. Nešiodama šven
tojo vardą dr-ja negali nueiti 
kreivu keliu. A. Grisius 

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALI.Y AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą, kuri.1 
esti priežastimi galvos skaudAĮIiao 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rao, skaudamų, aklų karšti. atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sv 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėlloJ nuo 10 iki 12. Daugely nt- 
sltikinių akys atitaisomos be akinių 
Rainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nno 0 iki 12;

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0523

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct.. Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

8147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Rered. ir Snbat. nno 2—9 v

Residence 6609 S. Artesian Avė.
PROapect 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFT8 AS
4300 S. Fairfield Avė.
Tol. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Treėiadieaiaia ir Sekmadieniais 
pagal sutarti

Tel. Calumet 6974 Oriao vatannoa 
9 ryte Ik, 8 vakare

iėaklrlant sek 
madientus Ii 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Rea.:
2456 W. 69 St.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. narni):
HEMiock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M. 
Res. ofiso vai.: 10-12 A. M.

A 8-9 P. M.
Treėiadieaiaia ir Sekmadieniais 

pagal sutarti
jau sugrįžo ia Kalifornijos

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 80 metų

Reumatizmas Ir Širdie* ligos Jo 
specialybė

Valandos 11-12 A, M. 2-4, 7-8 P M, 
Gyvenimo vieta 1688 So. 60 Avė. 

Phone Cicero 8656 
Office 4930 VVest ISth Street

Pas Gend rimus, 4022 So. 
Wood st., yra atvykę farme- 
riai iš Fair Oaks, Ind., bū
tent Br. Žiogienė su sūnum 
Juozapu 21 metų amž., kurs 
pasidavė operacijai Šv. Kry
žiaus ligoninėj. Operacija bu
vo sėkminga ir ligonis sveik
sta.

Mūsų kolonijoj randasi da
ug lietuvių nuo Girdziškių ir 
Upynos.

Rožinį balių rengia Šv. A- 
gotos dr-ja sausio 31 d., pa
rapijos svet. Prie įžangos ti

nares
gaus žiedus ir kitas dovanas. , tikimuose. Duokite kaipo eerealą su 

. pieną ar grietine, arba receptuose.
---------------I Parduodamas visose grosemėse. Da-

romas ir garantuojamas Kellogg 
Battle Creek.AVLsconsino farmerys O. 

Karlo atidarė biznį 4531 So. 
Paulina st.

Jau trylikti metai, kaip die
ną ir naktį patarnauja Town 
of Lake garage sav. Albert 
Jacobs, 4553-59 So. Marsb- 
field avė. Jų sūnus dirba Dro- 
vers banke, o duktė lanko

Res. 6924 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 W. Marąuette Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Nedėliomis snsitarna

Telephone HEMiock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTA8

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais 

pagal susitarime
TaL CANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANal 0402

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
i&skvms seredomis ir sukatomis.

Tel. Ofc. REPublic 789«
Melrose Park 620

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRrinia 1116 4070 Archer Avė
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZTDENCT.TA

LAFayette 3051 2519 W. 4Srd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
rtntml atitarti

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąnette Road
Antrad.. kctviilad. U uenktadtenlai;

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadway
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais ,r trečiadieniais nuo
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

fteStadienials nuo 2 v iki 9 v. v 
Sekmadieniais pagal sutarties

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone Res. and Office

PROapect 1C28 2359 S. Leavitt St.
CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago-

Tel. CANa’ 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS ;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian AveJ 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet

6 iki 8 vai. vakaro

Tel. EOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vnkare
Seredoj pagal sutarti

Office Honra
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday bv Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSTCIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedėtomis pagal sutarti

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14
Re«. KENtvood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1—3: nno 6:30—8:30

Tel. CANa1 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sntartį
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRglnia 0036 

Residence Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė. 

Valandos 9-10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartis

I v A IR © 8 DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
___ 2 lnboa
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

vakaro. Nedėliemia nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai. po pietų »r ano 7 iki 8:30 V. v

STELBIA SMAGUMĄ
Neduokite paprastam nevirškinimui 

atimti visą gyvenimo smagumą. 
Toks stovis sumažinu jūsų gyvumą 
ir entuziazmą. Jis taijtgi gali būti 
priežastimi galvos skausmą, prasto 
HĮietito, nemiego. Jaučiatės neran
gūs.

West Sidės biznieriai lau
kia metinio “Draugo” kon
certo ir šokių, kuris įvyks 

Kam kęsti pusian-sergančias die- • _ o, t a
is. kuomet tralite iveikti nevir&kini- ttaUPlO 31 d., Ll tuvių t d 

torijoj. Ir kitose kolonijose 
einu didelis ruošimasis prie 
to vakarą.

nas, kuomet galite įveikti nevir&kini 
mą paeinantį iš valgių, kuriuose 
trūksta “kietumo,” valgydami ska
nų eerealą T ♦

Milijonai žmonių vartojo Kellogg’s 
ALL'BRAN su patenkinančiais re
zultatais. Laboratorijų išbandymai 
prirodo. kad jis saugus ir veiklus.

\<ūne, A1.L-BRAN sugeria du 
kail savo svorį vandeniu, ir švel
niai išvalo vidurius. Ar šis valgis 
nėra geresnis negu ėmimas si’pni- 
nnnčių pilsų ir vaistų?

Valgykite du šaukštus kasdien. 
Tris kartus į dieną sunkiuose atsi-

Po West Side 
Pasidairius

Sunkiai serga Elena, Alek
nienė, 2331 W. 21 pi. Yra dr. 
F. Vinskūno priežiūroje.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TaL YARds 0994 

Re«.: Tel. PLAsa 2400
VALANDOS:

Nno 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nnn 10 iki 12 diena

šeštadienis, sausio 23, 1937

Butkus, 2346 W. 21 
patenkintas “Drau

gu". Šiomis dienomis atnau
jino prenumeratą. Savo krau 
tnvėj užlaiko visokių gėrybių. 
Kostumeriams teikia greitą 
mandagų patarnavimą.

WEST SIDE. — Draugija 
Aušros Vartų vyrų ir mote
rų rengia vakarą sausio 24 
d., parapijos svetainėj. Pra
džia 6:30 vai. vak. Bus vaidi
nama trijų veiksmų veikalas 
“Mes Lietuvaitės”. Vaidins 
northsaidiečių artistų mėgėjų 
grupė.

Šis veikalas bus pirmą kar
tą vaidinamas West Sidėje. 
Taigi, bus įdomu jį pamaty
ti. Po programos bus šokiai

Tą vakarų, kurie norės įsi
rašyti draugijon, galės išpil
dyti aplikaciją. Dr-jon gali 
įsirašyti merginos, vaikinai, 
moterys ir vyrai.

Taigi, visi kviečiami atsi
lankyti į rengiamą vakarą.

Komisija ir Valdyba

— Prancūzijos švietimo mi- 
nisteris nutarė pamėginti nau 
ją mokymo sistemą per ra
dio. Ta sistema siekiama pa
pildyti paprastus mokytojų 
dėstomuosius klasėse daly
kus.

VIEŠAS
PARDAVIMAS

(Public Auction) 
Tikras Bargenas 

North W. (šiaurvakarinis) 
kampas Cermak Road ir 

West era Avenue 
Ši brangi nuosavybė bus 

Mastei- in Chancerv, Ninian 
IT. AVelch, Circuit Court Clerk 
ofice, Chicago, III., parduota 
pirmadienį, sausio 25 d., 19.37 
m., 12:45 po pietų lygiai. Ma
tykite

KUCHINSKAS & 
KUCHINSKAS 

2221 VVest Cermak Road
Tel. CANal 2552

ELEKTRINIAI VALYTUVAI
HEAUTH-MOR

Matykite H Šiandien!
Reikia tik paftaukti CENtral 9061 
arba raftyti laiJką. o HEAI.TH-MOR 
ekspertą* atvyks pas Jus, Ir per ke
lias minutes ISnlSkins HEAI.TH-MOR 
niaglką. Saukite pardavėją J. P. 
DANIS, Room 618, 203 No. Wa-
bash Avė., Chicago,

CLASSIFIED
KEIK ALA V JAM A DAR BININK ft

Reikalaujama mergina abelnam 
namų darbui. Bfltl naktimis. Gera 
alga. 3726 Arthlngton St. H. Dunn.

pardavimui kailiniai paltai
48 vartoti fur kotai, priimti mai
nais — Greitam pardavimui $5.00, 
Pirmosios ateiti, pirmiausiai gaus. 
Economlcal Seetlon. Mlller Fur Com
pany 166 N. Michigan Avė. Atdara 
vakarai!. ,

IEŠKO PIRKTI

Teėkoma pirkti maži vargonluka, 
(reed organ). Turi bfltl garam sto* 
vy. Boa 81 A, "Draugas”.

ŪPHOLSTERING

Rakandų Taigymaa
Pervilkimaa, baldų taisymas, per- 

maliavojimaa, iftvalyraaa. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai, 
žemiausios kainos mieste. Snperior 
Upholstering Co., 327 8o. Kedzis 
Ava., NEVada 7717.

ANGLYS

Užsisakykite sau anglis dabar — 
Black Gold Lump |6,00: Mine Run 
85.76: 8creenlngs 84.75; Orundy Min
ing Company. Tel. CANal 7447 arba 
CEDarcrest 1181.
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ARKIV. J. MATULEVIČIAUS MIRTIES 
SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS 

Tuo Atidaromi Visuomenės Kursai Chieagoj

Sausio 28 d., 8 vai. vakare, 
Aušros Va^tų jauap. salėj, 
bus minima u- a. Arkivysku
po Jurgio Matulevičiaus 10 
metų mirties sukaktis. Bus 
paskaitos ir tai progai pri
taikyta programa. Tuo pra
sidės visuomenės kursai, ku
riuos suorganizavo Federaci
jos apskritys, kun. M. Urbo
navičiui vadovaujant.

Vilniaus Masinis 
Susirinkimas 
Bridgeporte

Nepamirškit, kad rytoj, 2 
vai. po pietų, Šv. Jurgio pa
rap. salėj, įvyks Vilniaus pra 
kalbos. Kalbės Vilniui Vaduo
ti Sųjungos atstovas Vincas 
Uždavinys, kun. V. Petraus
kas ir kun. A. Valančius.

Žinant, kad lietuviai Vil
niaus krašte žiauriai perse 
kiojami, kad lenkai veržia.-’ 
laetuvon, dėl to susirinkime 
gausingai, kad tarti savo ga
lingų protesto žodį. Juk mes 
negalime tylėti, kuomet mū
sų broliai Vilniuje persekio
jami, kuomet jų organizaci
jos ir įstaigos uždarinėjamos.

Taigi, rytoj visi būkime š ’. 
Jiugio parap. salėj.

Patri jotas

MALDAKNYGES

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, ............................ $3.75

Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina ................................ $4.00

Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. ^auk
suotais lap. kraštais .......................................  $1.75

Angelas Sargas, juod. virš. pauk.............................. $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš........................ $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš..........................t.......... $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš............................ 75c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis .............................................................. $2.50
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ............. $2.50

(Agentų nepageidaujame)
“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illincis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKT|

Viši Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klotie #n<M>

Šie kursai tęsis iki vasa
ros. Paskaitos įvyks kiekvie
nų trečiadienį, IS vai. vakare, 
Aušros Vartų mokyklos pa
talpose.

Kaip j Didžiojo Arkivys
kupo paminėjimų, taip į kitas 
paskaitas visuomenė kviečia
ma gausingai atsilankyti.

Chicagos Feder. apskr.

Naujas Būdas Namus 
švariai Užlaikyti

Lietuvis ekspertas J. F. 
Danis lanko lietuvių koloni 
jas ir demonstruoja šeiminin
kėms, kaip galima apsaugoti 
savo sveikatų nuo visokių pa
razitų, kurie veisiasi namuo
se, bet kurių negalima maty
ti. Su J. F. Danis prietaisais 
lengvai galima išnaikinti vi
sus matomus ir nematomus 
gyvūnus, pavojingus mūsų 
sveikatai. Daug šeimininkių 
jau įsigijo tuos prietaisus ir 
labai džiaugiasi. Galite pa
čios pasikviesti į namus J. F. 
Danį, kuris išrodys visų, kaip 
tas daroma. “Drauge” yra 
jo skelbimas. Matykite jį šia
ndien. Galite pašaukt Central 
9051. Už parodymų nereikės 
mokėti. f Rap.

Kas Naujo Pas Mus

NOKTII SIDE. — Vietinio 
politikos klubo, kuris dabar 
gerai gyvuoja, metinis balius 
praėjusį šeštadienį pasisekė. 
Tarpe skaitlingos publikos 
buvo' matyt ir vietinės war- 
dos politikieriai. Tik gaila, 
kad vietinis aldermonas tų 
vakarų buvo labai užimtas ir 
negalėjo su mumis dalyvauti.

Parap. choro šokių vaka
ras irgi pavyko. Tarp vietinių 
matėsi daug narių iš visų 
Chicagos ir jo apylinkės pa
rapijinių chorų. Be to, in co- 
rpore dalyvavo ir visi parap. 
komiteto nariai, kurie padarė 
chorui namaža pelno. Taip ir 
reikia.

Vilniaus Vadavimo Sųjun
gos atstovui Vincui Uždavi
niui lankantis su prakalbo
mis įsteigtas sųjungos sky
rius, kuriam tų patį vakarų 
išrinkta ir valdyba. Bet nuo 
to laikot taip ir nesigirdi nie
ko a,pie skyriaus veikimų. 
Kažin, ar tik valdyba neuž
snūdo! Dirva juk plati ir ga
na apleista.

Mūsų kolonijos jaunimo 
pramogos, rengiamos kas an
tradienį, vis populerėja. Pir
mų antradienį mažai jauni
mo atsilankė, gi kitų susirin
ko žymi'ai daugiau. Be to, 
atsilankė nemažas būrys ir. 
jaunimo rėmėjų. Sveikintinas* 
reiškinys.

Federacijos vietinis sky
rius laikė metinį susirinki
mų, kuriame išrinkta nauja 
valdyba. Be to nutarė kuoiš- 
kilmingiausiai paminėti Lie
tuvos nepriklausomybės (L6 
d. Vasario) sukaktuves ir iš- 
kilmėsna pakviesti visus no- 
rtlisaidiečius. Ši šventė bra
ngi visiems lietuviams.

Lietuvytis

A. f A.
ANTANAS GAILEVIfi

mirė sausio 21 d., 1937, 5 vaJ. 
vakaro, sulaukęs pusės amž.

Kilo IS Teisių Apskr., Ne- 
varėn^ parap., Jurkų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Barborą, po tėvais Sta- 
siulaltė, brolj Konstantiną lr 
SvOįfarką Oną GaileviČlus, Jų 
šeimyną, 4 pusscnerls, SvoĮfer) 
Mykolą Stasiui), Jų Seimas, ir 
daug kitų giminių; o Lietuvoj 
motinėlę Petronėlę, 5 brolius 
Ir sene r J.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė.

laidotuvės |vyks pirmadie
ni, sausio 25 d. IS J. F. Eu- 
d ciklo koplyčios 8 vai. ryto 
bus atlydėtas , ftv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas | Sv. Kazimiero kapi
nes. •

Nuliūdę Moteris, Brolis, fivo- 
gerka. PitsM-serės, Svogerls Ir 
Giminė*. .

lAldoluvių direktorius J F. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741.

oaky, įsn. i.AiiMyruviv dirfktomai 
KELNER — PRUZIN 

(lerlaualoa patarnavimu — Moteris patarnauja
•80 W. IMh Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TfiVAS

8340

DRltGIS

(Suspenduotos. Chicagos jau
nuolių arešto name mergai
čių skyriuje susekta tokių da
lykų, kurie negarbę daro įs
taigai ir visam miestui. DU 
to suspenduotos čia matomos 
arešto namų mergaičių sky
riaus prižiūrėtojos — Miss 
Nellie Murray ir Miss Clara 
Gould.

Iš Moterų Piliečių 
Lygos Veikimo

Moterų Piliečių Lygos su
sirinkimas įvyko gruodžio 30 
d. Susirinkime pranešta, kad 
buvusio bazaro pelnas Pitts- 
burgho universitete lietuvių 
kambariui sumoje $78.35, pa
siųstas komitetui. Taipgi, kad 
gautas laiškasjš Martha Wa 
shington Namo su prašymu 
prisidėti pinigine parama. 
Tam name randasi apie 70 
paliegėlių vaikučių. Ši įstai
ga palaikoma geraširdžių au
komis. Čia pat narės sudėjo 
$2.00 aukų, kurios pasiųstos 
įstaigai. Taipgi žadama atlan 
kyti ir apdovanoti tuos ne
laimingus vaikučius. Kada į- 
vyks tas aplankymas, bus 
pranešta spaudoj ir per ra
dio.

Valdybon 1937 m. išrinktu 
pirm. M. Zolpienė, 1 vice pi- 
rmin. A. Andrews, 2 viee pi- 
rmin. P. Rienienė, užrašų ra
štininkė, S. AVodmanaitė, fina 
nsų raštininkė O. Aleliūnie- 
nė, iždininkė R. Mazeliaus- 
kienė, iždo globėjos E. Nes- 
teckienė ir A. Janušauskienė, 
maršalka J. Milkintienė, ko
respondentė J. Andrulienė.

Nutarta rengti kauliukų lo
šimo ir kortavimo vakarėli 
vasario 28 d., Sandaros klu
be, taipgi trumpoj ateity at
lankyti įstaigas, kaip tai, vai-

Vajais Aukos Marijono Seminarijos 
Koplyčios Fondui

Pastaromis dienomis Tėvų 
Marijonų Seminarijos koply
čiai baigti aukų gauta iš Wa- 
terbury, Conn. Aukojo seka
ntieji: Ona Grinčiūnienė au
kojo $10, Ališauskienė $5.00, 
Joseph ine Evanauskas $2.00 
ir Emilia Shimkus $1.50.

North Side Marijonų Se
minarijos koplyčios įrengimui 
aukojo sekanti asmenys: Vin
cas Dargužis — $1.00, Kazi

ŠAUKIAMAS SVARBUS SUSIRINKIMAS

Kviečiami Dalyvauti Visi Lietuviai, Kurje Tįk 
Užjaučia Tėvus Marijonus

Kiek metų tam atgal, \Vesl 
Sidėj gyvavo Tėvų Marijonų 
Rėmėjų 19 skyrius. Bet dėl 
nežinomų priežasčių viršminė 
tas skyrius silpo ir galutinai 
visai užmigo. Taigi, dabar ii 
niu laiku, kada eina Marijo
nų Seminarijos koplyčios va
jus, sumanėme jį vėl atgaivi
nti. Šia proga, šaukiamas su
sirinkimas Tėvų Marijonų rė
mėjų, “Laivo” skaitytojų ir 
gero valios prietelių, kad se
kmadienį po mišparų susirin- 
ktuiuėt* į Aušros Vartų mo

kų teismų, apskr. ligoninę, 
kareivių ligoninę, vaikų ser- 

! gančių protinėmis ligomis p 
į staigas ir kitas.

Sekantis susirinkimas bus 
sausio 27 d., Fellowship Hou- 
se 831 W. 33 place, 7:30 vai 
vakare.

Po susirinkimo viešnia adv. 
Martha E. Caldwell kalbės 
kodėl moterys turi domėtis 
pilietinėm organizacijom ii 
kokia svarba yra moterims 
būti prisaikdintųjų teisine 
(Jury).

Malonu būtų, kad ir nepri 
klausančios moterys skaitlin
gai atsilankytų ir išgirstų ka 
lbų šios kalbėtojos. Įžango:. 
nebus. M. Zolpienė pirm.

Šiandien Chic. LRK 
Chorų Apskrities 
šokių Vakaras

Šį vakarų, Viking svetainėj 
prie 69 ir Einerald gatv., į- 
vyksta Chic. LRK chorų aps
krities šokių vakaras.

Dalyvaus visų parapijų 
choristai ir bus gera proga 
susipažint vieniems su kitais.

Visi dalyvaukime šiame va 
kare. Parodykime jaunimui, 
kad pritariame jo užsimoji
mams.

Šokiams grieš Al Pratt and 
bis Virginia Ainbassadors. Į- 
žanga 35c.

Bei pasimatymo! M. B

KRIAUČIŲ BALIUS

8 va!, šį vakarų, A. C. TV. 
of A. lietuvių lokalus 269 ren
gia smagų šokių vakarų. Vie
ta: Kriaučių centras, 333 So. 
Ashland Avė. Įžanga, nebran
gi.

Bus gera orkestrą šokiams, 
skanių užkandžių ir gardžių 
gėrimų, tad visi atsilankę sma 
giai galės praleisti laikų.

Komitetas

mieras Valeika — $1.00, Ka
zimieras Rauskinas — $1.00, 
Marijona Sutkienė — $1.00.

Marijonų Rėmėjų Seimui 
aukojo iš West Pu 11 man: A- 
paštalystės Maldos draugija 
$3.00, Joanna Pučkorienė — 
$10.00, Ona Šliužienė — $3, 
Kotryna Pučkorienė — $1.00.

Ona Petrauskienė iš Provi- 
dence, R. I., aukojo seimui 
$2.00.

Už aukas širdingai ačiū.

kyklos salę, kame dalyvaus 
gerh. kleb. kun. M. Urbona
vičius ir kun. V. Čižauskas, 
Marijonų rėmėjų dvasios va
das. Gerb. dvasios vadai su
pažindins su Tėvų Marijonų 
šiandieniniais darbais ir tuo 
pačiu kartu atgaivinsime Ma
rijonų Rėmėjų 19 skyrių, iš
rinkdami valdybų ir pagel- 
bėsime Tėvams Marijonams 
jųjų kilnuose ir sunkiuose, 
šiomis dienomis vykdomuose 
darbuose.

Tat nepamirškite brangūs

VENEIIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
------- o

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj 
---------o • —

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

■o--------
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

T 1

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

iai 2314 West 23rd Place . ■Idl Phone Canal 2515Laehawicz o Soi
1. Liitevidus 4348 So. Califotnia Avė.

Phone LAP'ayette 3572 (

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

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139A Masalskis

S. C. lachawiK 
A. Petkos

42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515

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

S. M. Skodas 718 West 18lh Street 
Phone MONroe 3377

LĮZolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

Ezerskis ir Saus 10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

lietuviai katalikai viršminėto 
laiko ir šaukiamo susirinki
mo ir nepatingėkite jame 
skaitlingai dalyvauti.

TOWN OF IaAKE. — Su
sirinkimas l^abd. Sujungus 1 
kuopos įvyks sekmadienį, 24 
d. sausio, mokyklos kambary. 
Visi kviečiami atsilankyti, 
nes bus svarstoma reikalin
gi dalykai. Valdyba

Metinis susirinkimas buvu
sių Rusijos caro kareivių bus 
sausio 24 d., 2 vai. po pietų, 
Pet. Vengeliausko salėj, 4500 
S. Talman avė. Visi tarnavę 
Rusijoj kareiviai visokiuose 
pulkuose prašomi susirinkti.
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

Priešai prie vieno stalo. George S. Boysen (kairėj), vadas Flint Alliunce, 
kuriai priklauso grupė General Motors darbininkų, streiko opczicininkų, ir Bo- 
bert Davis (dešinėj) vadas United Automobile Workers unijos. Vidury laikraščių 
reporteris. Visi trys pietauja prie vieno stalo.

Naujas karo laivas. Prancūzijos kreiseris Emile Bertin Atlantu plaukia i Vidur
žemio jūrų, kur pradėjo komplikuotis didžiųjų valstybių santykiai. Karo laivus ten 
turi Anglija, Vokietija ir Italija.

Atlankė se.rgantj Popiež'ų. 
Breslaujos kardinolas Bert 
ram, kuris su kitais aukš- 

tais dvasiškiais neseniai bu

vo priimtas sergančio šv. 
Tėvo Pijaus XI.

llnvo pavojuje. Žvejų laivas, Frances Harold, Michigan ežere. Patekęs j ledų 
kamšų laivas buvo atsidūręs pavojuje. Pakraščių sargyba savo laivu jį privilko 
prie krašto.

Civilinio karo išdavos. Buvusi viena gražių Europos sostinių — Madridas, šian
die paverčiamas j gruvėsius, kuriuose gyventojai ieško lavonų.

Laimėjo dovaną. Dr. Fre- 
derivk G. Cottrell, ameri
kietis, už pasižymėjimus 
chemijoj ir metalurgijoj ap
dovanotas šių metų Wash- 
ington’o dovana.

Pažino piešiau. Kazimie
ras Kailis, kuris pažinęs ir 
nurodęs polie. Sullivantu 
paroliuotų plėšikų .1. Kchus- 
terį. Vedamas j nuovadų 
plėšikas policininkų nušovė 
ir pabėgo, lw»t ant rytojaus 
suimtas ir perduotas grand 
džiurei. Tasai plėšikas buvo 
apiplėšęs vaistinę, kurioj 
Kullis tarnauja.

Ir tokioj padėty būdamas žiūri judamų ų paveikslų. Vienoj Peiping’o (Kinijoj) 
ligoninėj paralyžiaus ištiktas guli turtingus čikagietis F. J. Snite, Jr. Jis yra įdė
tas į “g. ležinius plaučius” (dešinėj.) Prieš jį ant sienos pakabintas veidrodis, ku
riame atsimuša rodomi judami: ji paveiks ai.

/ pohąntų v. (as. t hieagos <<isu-ikto pakraščių sar
gyba sukėlus savo valtis ant vagono. Kiekvienai val
čiai priskirti keturi sargybos nariai. Visi išvyko į 
Evansville, Ind., kur kylantis vanduo upėj grųsina gy
ventojams potvyniu. -

iriamas. Arthur Mad- 
vienas įtariamų Matt- 
vaiko pagrobikų. Jis 

buvęs bepročių namuo- 
r dr. Mattsono pacien-

nės
Sveikas žiemos sportas. Praeitų savaitę La Follette parko, Chieagoj, čiuožykloj įvyko jaunų čiuožėjų lenkty- 
lo Chicago Tribūne sidabrinėm pačiūžom (silver skates) laimėti. Čia matome vyresniųjų (seniorų) startų.

Amerikoniška ambulatorija Ispanijai. Amerikoj suot 
ganizuota Ispanijai čia vaizduojama ambulatorijos gru 
pė, kuri šiomis dienomis išvyko iš New Yorko. Tai gvdy 
tojai, technikai ir slaugės.

į


