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NACIONALISTAI LAIMĖJO KATALONIJA
Raudonuju aimija išblaškyta; 
visas Katalanijos kraštas užimtas

Dalis milicininkų paspruko 
per sieną Prancūzijon
PERPIC NAN, Prancūzija, 

|vas. 5. — Frankistų kariuo
menė paėmė visą, Katalonijos 
kraštą. •

Raudonųjų armijos lieka
nos, kurios iš 300,000 liko 
vos keliosdešimts tūkstančių, 
baigiamos blaškyti. Dalis pa
spruko Prancūzijon, kurios 
vyriausybė atidarė sienų. Ki
tos dalys paklius nelaisvėn.

Frankistų kariuomenė šian
dien paėmė paskutinį Katalo- 
nijos miestą Figueras, kuria
me buvo susispietę raudonųjų 
vadai. Jie taip pat nežinia 
kur dingo.

Frankistams liko tik pasienį 
išvalyti.

ITALIJA NUSPRENDĖ,

KAD FRANCO TURI 

LAIMĖTI KARĄ

ROMA, vas. 5. — Fašistų 
partijos vyriausioji taryba 
nusprendė, kad italų kariuo
menė nebus ištraukta iš Is
panijos iki gen. Franco lai
mės karą. O jis turės laimė
ti ir apie tai negali būti dvie
jų nuomonių.
PREZ. ROOSEVELTO IŠSI

GINIMAS SUKĖLĖ 

NAUJĄ AUDRĄ

W ASU INGTON, vas. 5.— 
Prez. Roosevelto išsiginimas, 
kad jis senato karinių reikalų 
komitetui nesakęs, kad Ame
rikos frontas esąs Pareiny- 
je, sukėlė natiją audrą Vo
kietijoje, Italijoje ir tarp pa
čių komiteto narių senatorių.

Nacių spauda pareiškia, 
kad prez. Roosevelto išsigini
mas esąs tik paprastas išsisu
kinėjimas.

Fašistų gi laikraščiai ran
da, kad prez. Rooseveltas išsi
gina ir tuo pačiu atsikvėpi-

VENGRIJOJ PASKELBTA 

KARO ĮSTATYMAI

BUDAPI3STAS, vas. 5. — 
Vengrijos vyriausybė paskel
bė visoj šaly karinę tvarką 
pasireiškusį politinį smurtą 
išgriauti.

Šios akcijos imtasi bombai 
susprogus čia didžiosios žydų 
sinagogos kieme’

Sudaryti specialiai teismai
mu Europos valstybes kursto iP»™iS<>« suimtuosius sn.urti-
naujau karan. ninkus ta,,sti ’nirtirai ~ P“'

korimu.
JUGOSLAVIJOS KABINE

TAS ATSISTATYDINO

BELGRADAS, vas. 5. —
Jugoslavijos ministras pirmi
ninkas M. Stojadinovičius su 
savo kabinetu atsistatydino 
kilus nesusipratimams dėl 
Kroatijos autonominio sąjū
džio klausimo.

Regentas princas Paulius 
naują kabinetą sudaryti pa
kvietė Dragišą Tsvetkovičių, 
vieną iš atsistatydinusių mi
nistrų. /

TOKTO, vas. 5. — Ube an
glių kasykloje susprogus du
joms žuvo 8 maineriai.

4
PBRPIGNAN, Prancūzija, 

vas. 4. — Ispanijos naciona
listų žiniomis, frankistų na- 
variečių korpuso koliumna 
šiandien paėmė Gerona miestą 
po trumpo su raudonųjų už- 
nugarine sargyba apsišaudy
mo. Gerona buvo paskutinė 
raudonųjų svarbioji ginimosi 
pozicija Katalonijos krašte. 
Patirta, raudonųjų milicinin
kų nusikamavusios pajėgos 
naktį apleido Gerona miestą 
ir nusinešdino Figueras mies
to link, kur susispietę raudo
nųjų režimo nariai.

Nuo Gerona iki Figueras 
(šiaurių link) yra tik 22 my
lios. ITž Figueras arti Pran
cūzijos pasienis, kurį frankis
tų lakūnai kasdien bombar
duoja.

Už kelių dieni} raudonųjų 
milicininkų liekanos bus pris
lėgtos prie pasienio. Bus pri
verstos dumti Prancūzijon, 
arba pasiduoti.

Žiniomis iš Figueras, rau
donųjų režimo vadų skaičius 
ten kasdien mažėja. Jų dau
gumas jau apleido tą Katalo
nijos kampą. Pasiruošę neš
dintis ir likusieji.

Raudonieji iš Figuera jau 
krausto Prado muziejaus me
no lobius. Iš Prancūzijos pa
siųsti specialiai sunkvežimiai. 
Viską norima išvežti į Žene
vą.

Anglija I. A. Valstybėse perta daugiau 
lėktinu; Prancūzija užsisakė 100

LONDONAS, vas. 5. — An
glijos oro ministerija prane
šė, kad D. Britanija J. A. Val
stybėse perka 250 lėktuvų 
daugiau. Anksčiau buvo už
sakyta padirbdinti 400.

(AVashingtone oficialiai paai 
Skinta, kad D. Britanijos už
sakyti ir užsakomi lėktuvai 
nesą naujausiojo tipo, bet to
ki, kurių, girdi, šiandien nie
kas neperka. IVashingtone 

.tuo būdu bandoma įrodyti,

Prezidentas Rooseveltas sakosi, kad J. Am. Valstybės nesikiša į Europos politinius rei 
kalus. Bet jo vyriausybės leidimu Anglijai ir Prancūzijai parduodama šimtai karinių lėk 
tuvų. Čia vaizduojama kaip Brooklyne amerikoniški lėktuvai sukeliami į laivą siųsti į 
Angliją. (Acme telepboto)

Maskva per radiją sveikina prezidentą 
Roosevelta kaip savo sąjungininką

Pabaltijo spauda svarsto 
J. A. Valstybių nusistatymą

Rusijos ir kiti} Europos de
mokratinių valstybių sąjun-

RYGA, vas. 5. — Maskvos 
laikraščiai ignoruoja prezi
dento Roosevelto išsiginimą, 
kad Amerikos frontas esąs 
Pareinyje. Ir pažymi, kad J. 
A. Valstybės tikrai rūpinasi 
Europos reikalais.

To atsižvelgus, bolševikai 
per Maskvos radiją sveikina 
prez. Rooseveltų, kaip sov.

BUDAPEŠTE ATAKUO
JAMI ŽYDAI

BUDAPEŠTAS, vas. 4. — 
Žydų didžiosios sinagogos 
(maldnamio) kieme vakar va 
karą susprogdinta bomba. Pi
ktadarystė įvykdyta tūkstan
čiams žydų susirinkus į pa
maldas.

Apie 30 asmenų sužeista, 
kurių keli sunkiai.

Policijai pavyko areštuoti 
keletą įtariamų fašistų. Spė
jama, tikrieji piktadariai pas
pruko.

kad parduodami lėktuvai nė
ra naujos konstrukcijos ir vi
soki karinių lėktuvų tobuli
nimai yra paslaptis).

WASHTNGTON, vas. 5. — 
Prancūzijos 4 oro misija užsa
kė padirbdinti 100 lėktuvų. 
Paskiau, sakoma, bus užsa
kyta keletas šimtų daugiau. 
Šalies administracijos sluoks
niuose pareiškiama, kad lėk
tuvų fabrikuose rasis daugiau 
darbo.

gininką prieš agresyves vals
tybes.

Lenkijos, Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos spauda plačiai 
svarsto Amerikos pasirody
mą Europos politinėje are
noje.

VOKIETIJOS NACIAI 
PAGALIAU GRIEBIASI 
IR JUOKUS VARŽYTI

BERLYNAS, vas. 4. — Pro 
pagandos ministro Goebbel
so įsakymu iš nacių reicho 
kultūros rūmų pašalinta pen
ki teatriniai ir kabaretiniai 
komikai juokdariai, kurių
tarpe yra ir populiarus komi- j sukaktuv:s. 
kas Werner Finck. Tas reiš
kia, kad jie visi toliau negali 
būti komikais Vokietijoje.

Goebbelsas susekė, kad ko
mikai dažnai audiencijas juo
kindavo neteisioginiai pajuo
kdami nacių tvarką ir jų įs
taigas.

Komikas Finck keletą kar
tų yra buvęs uždarytas kon
centracijos stovykloje. Ir te
nai būdamas jis neduodavęs 
naciams ramybės.

Goebbelsas ieško priemonių, 
kaip pažaboti juokdarių klau 
sovus, kad jie nesijuoktų, kas 
naciams atrodo nejuokinga.

Goebbelsas neseniai gavo į 
kailį už gretinimasi prie vie
nos artistės. Nuo to laiko jis 
pasidarė piktas ir apmaudin
gas.

POPIEŽIAUS VAINIKAVI
MO SEPTYNIOLIKMETIS

BUS MINIMAS

VATIKANAS, vas. 5. — 
Šio kovo 12 d. sukanka Po- 
pieaSąus Pijaus XI vainikavi
mo septyniolikmetis. Sukak
tuvės iškilmingai bus mini
mos. Jo Šventenybės dėkonės 
pamaldos tą dieną įvyks ne 
Siksto koplyčioje, bet pačioje 
bazilikoje. Ceremonijomis be 
to bus užrekorduota Ijaterano 
sutarties pasirašymo dešimt
metis.

Popiežiaus ceremonijų eiga 
bus transliuojama per radiją.

Popiet bazilikoje Jo Emin. 
! kardinolas Pacelli, Popiežiaus 
■ valstybinis sekretorius, turės 
priediues pamaldas su Te Dė
tim. Dalyvaus visi Italijos vy
skupai.

POPIEŽIAUS PIJAUS XI 
IŠRINKIMO SUKAKTUVES

VATIKANAS, vas. 5. — 
Ryloj, vasario 6 d., minimos 
Šventojo Tėvo Pijaus XI Po
piežium išrinkimo 17 metų

KARDINOLO MUNDELEI- 

NO SUKAKTUVES

CHIOAGO. — Vasario 9 d. 
Chicagos arkivyskupijoje bus 
paminėtos 23 metų sukaktu
vės, kaip Jo Eminincija kar
dinolas Mundeleinas paskir
tas Cbicagos arkivyskupu.

SIRIJA SKELBIASI NEPRI
KLAUSOMA

ALEXANDRETTA„ Hatay 
respublika, kovo 5. — 1936 
metais padarytos Sirijos ne
priklausomybės sutarties 
Prancūzijos senatas nenori ra
tifikuoti, Sirijos parlamentas 
nusprendė be tos sutarties Si
riją paskelbti nepriklausoma 
valstybe.

Anglijoj bombos is oaojo sprogdinamos; 
policija saugoja karališka šeimyna '

Spėjama, kad tai airių 
respublikonų armijos darbas

LONDONAS, vat. 5. —
Čia ir kituose Anglijos mies
tuose iš naujo pradėta sprog
dinti bombos. Vakar su bom
ba išgriauta konservatorių 
klubo patalpų vidus Torqu- 
ave, Anglijoje. Kiek anksčiau 
pora bombų susprogdinta po
žeminio geležinkelio stotyse.

Policija spėja, kad tai bū
sią airių respublikom} armi-

KONGRESAS DIEO 
KOMITETĄ PALIKO 
TOLIAU VEIKTI
WASHINGTON, vas. 4. — 

Kongresiniam Dieo komitetui 
iškėlus aikštėn komunistų ve
damą propagandą J. A. Vals
tybėse ir jam pareiškus, kad 
šalies vyriausybė ne tik ko
mitetui nepadeda, bet dar 
jam stato kliūtis toliau vesti 
tirimus, prezidentas Roose
veltas įpareigojo teisingumo 
departamentą padaryti nuo
savus tirimus apie komunis
tų veiklą.

Dabar minėto komiteto pir
mininkas kongreso atstovas 
Dies nusiskundė, kad teisingu 
mo departamentas neįsigilina 
į komunistų neamerikonišką 
veiklą, bet tardo ir baugina 
liudijusius komitetui liudinin 
kus. Teisingumo departamen
tas tuo būdu bando pateisinti 
komunistus ir jų propagandą 
įteisėti kaip žodžio laisvę.

Kongreso žemieji rūmai va
kar pripažino, kad Dies ko
mitetas atlieka didelį darbą, 
iškeldamas aikštėn (komunis
tų, fašistų ir nacių neameri
konišką veiklą. 344 balsais 
prieš 36 nusprendė komitetą 
palikti dar vieneriems me
tams.

MIESTO IŠLAIDOS SNIE
GĄ PAŠALINTI

Pereitą pirmadienį Chicagą 
ištikusios sniego pusnys mies 
tui atsiėjo apie 200,000 dol.

I sniegą pašalinti iš svarbes
niųjų gatvių.

NEAPOLIS, vas. 5. — Ita
lų karo laive susprogo tor
peda. Du jurininkai žuvo ir 
1 sužeistas.

ORAS
CHIOAGO SRITIS. — Iš 

dalies debesuota; maža tem
peratūros atmaina.

Saulė teka 6:58, leidžiasi 
5:11.

No. 30

; jos darbas. Ji dar susekusi, 
kad bombininkai planuoja su 
bombomis kėsintis prieš ka
raliaus rūmus, parlamento rū
mus ir kitas valdines įstaigas.

Tad apsauga padvigubinta 
aplink visus karališkus rū
mus. Taip pat stropiai saugo
jamas ir parlamentas. Savo 
rėžtu sekliai ieško piktadarių.

HITLERIS NEGALI 
UŽGINTI VYKDOMŲ 
PERSEKIOJIMŲ

NEW YORK. — Hitleris 
sako, kad Katalikų Bažnyčia 
Vokietijoje nepersekiojama.

Komitetas rūpintis katali
kais bėgliais iš Vokietijos ga
vo žinių, kurios vaizdžiai pa^ 
sako, kad Hitleris bando pa
sauliui rūkais užkloti akis tvir 
tindamas, kad Katalikų Baž
nyčia Vokietijoje nepersekio
jama.

Sulyg gautų žinių, nacių 
partijai priklausantiems kata
likams (nepriklausysi parti
jai, neteksi darbo ir duonos) 
partijos viršininkai stato kliu 
čių septintadieniais lankyti 
bažnyčias klausyti Mišių. Ryt
mečiais partijos nariai dažnai 
mankštomi, arba sušaukiami į 
susirinkimus.

Katalikų spauda griežtai 
cenzūruojama ir varžoma. Ber 
lyno katalikiškas savaitinis 
laikraštis uždarytas. Vysku
pas Preysingas keletą kartų 
siuntė protestus autoritetams 
Bet negauta nė atsakymo. Rei 
škia, kad ir su vyskupais 
naciai nesiskaito.

Vienos (Austrijoje) moky
klose katalikų vaikams už
drausta turėti katalikišką sa- 
vaitinuką.

Katalikų Darbo organizaci
jos organas “Ketteler Wa- 
cht” uždarytas tik dėl to, 
kad jame buvo padėtas darbi
ninkams kvietimas pamatyti 
Prahoje įvykusiojo Eucha
ristinio kongreso filmą.

Kai kuriose Vokietijos da
lyse jaunimui imta rodyti au- 
tibažnytinės filmos, kuriomis 
šmeižiami kunigai ir katali
kybė.

Čia nurodyta iš daugelio 
tik keletas pavyzdžių, kaip 
naciai vykdo persekiojimus, 
kurių niekas negali nuginčy
ti.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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Lietuvis Lietuviui Brolis

faktai, kai taip ciniškai meluojama, tad ar’ 
gali būti nuoširdi' kalba apie lietuvio lietu
viui meilę? Taip, ir komunistai yra žmo
nės, jie kiekvieno artimas, bet ši aplinkybė 
nei kiek neįpareigoja su jais bendradarbiau
ti ir tuomi išstatyti visos tautos gerovę į
didžiausią pavojų. Komunistai dar neįrodė, pasitaiko visai netikėtose vie- 
kad. jiems rūpi lietuvių tputos šviesi ateitis; tose Sakysime, mūsų studen- 
jie iki šiol neminėjo Lietuvos nepriklauso-! bažny6ioje (po 5 matų pra. 
mybės švenčių, jie neaukojo- Vilniaus vada- voalaviškos uneiBį8Vgs„ viH
vimo bei vilniečių lietuvių šelpimo reika- . ... ,m grązintoj katalikams) yra ža
lame, ne negiedojo Tautos himno. ..... ... J

Visa tai turint domesy, atvira širdimi ir Ujamas senoyis-
visiškai ramia, sąžine galima sakyti, kad lie-Jkas N-aiallll paveikslas,
tuvio lietuviui meilė kaip tik įsakyto įsako kuno autorius, mūsų vyrės .
neiti į bendrą darbą su komunistais, kurie menininkų žodžiais, tu- išlepti, juo labiau nemanau
iki šiol tik griovimo ir naikinimo žygiais rejo būti aukšto^ markės ta- 
•pasižymėjo. Turime tik žinoti, kad nesisavi- pytojas.
nam teisės juos amžinai pasmerkti. Ateities Ir naujesniais laikais užtin- 
darbai gali visas jų dėmes nuplauti, bet kame dėmesio vertų origina- 
esame žmonės, todėl turime skaitytis su gy- Įų, kaip, pvz., Andriolli *o pa- 
venimo tikrove, kun bent šiuo metai aiškiai veikslai Kauno kunigų semi

narijos bažnyčioje, o ypač 
mūsų bazilikoje jo Trijų Ka
ralių ir šv. Cecilijos paveiks
lai. Šiuodu, kaip rašo Jasėnas,

Krisoiajbes Nmhehai Muss Tartai
(Tęsinys)

Kartais vertingų originalų

sako, kad su komunistais neįmanomas ben
dras tautinis darbas.

Tokia antrašte “Amerika" įdėjo vedamą
jį straipsnį, kurį dėl jo aktualumo, ištisai 
čia perspausdiname:

Neseniai Kaune, vilniečių lietuvių choro 
lankymosi prega suruoštose vaišėse, buvęs 
Lietuvos respublikos prezidentas Al. Stul
ginskis savo kalboje pareiškė, kad šiuo laiku 
reikia skelbti lietuvio lietuviui meilę, kad 
lietuvis lietuviui brolis. Niekas, tikime, ne
drįs paneigti šio gilaus pasisakymo, dvel
kiančio tauriu žmoniškumu, krikščionišku
mu lietuviškumu. Bet kaip šis pasakymas 
taikintinas gyvenimo tikrovėje,

Kiekvieno valstybininko idealas pasiekti 
sąvo valstybėje didžiausio skaičiaus tautie
čių tikrą vienybę; kiekvieno tautos darbuo
tojo — vado tikslas sutelkti savo tautiečius 
į glaudžias, vieningas eiles. Taip, tai idea
las, bet ar idealai įgyvendinami tikrovėje, 
šiame pasaulyje?

Lietuvio lietuviui meilė, lietuviška vieny
bė ypatingai reikalinga Lietuvoje, kuri ap
supta labai nedraugingų ir galingų kaimy
nų, bet tai nemažiau reikalinga ir po visą 
pasaulį išsisklaidžiusiems lietuviams. Deja, 
tos vienybės vis nėra. Išeivijoje bandyta ir 
bandoma sutraukti įvairias grupes bendran 
darban bent pačiais svarbiausiais reikalais. 
Toks darbas gali būti įmanomas tik tada, 
kai tose grupėse glūdėtų neabejotina gera 
valia.

čia tenka paminėti apie pasiruošimus Pa
saulinės Parodos Lietuvių Dienai, kur į ben
drų tautinį darbą įtrauktos katalikų, tauti
ninkų, socialistų ir vadinamos neutralinės 
profesinės organizacijos, palikta nuošaliai 
kairiausioji grupė, kurios vadams praeityje 
nepriklausoma Lietuva visai nerūpėjo, kurie 
visai nesisielojo lietuvių džiaugsmais ar liū
desiais, kurie dažnai tyčiojosi iš patriotų 
pastangų Lietuvai pagelbėti.

Tos grupės laikraštis (Vilnis, sausio 25 d.) 
drįso paskelbti tokią, atsiprašom už išsireiš
kimą, šlykštynę:

“ Sovietų Sąjunga niekados nesiuntė į Lie
tuvą, Raudonosios Armijos i® todėl **rusų 
raud. kariuomenė’7, niekad negalėjo ir imti 
Lietuvos nuėstų". Toliau tas laikraštis drį
sta skelbti, kad “Panevėžyj, Ukmergėj, Sė
doj ir didesnėj pusėj Lietuvos buvo įkurta 
Sovietų valdžia”, o “Lietuvos Sovietus”,, 
girdi, sunaikino “Lenkijos ir Vokietijos ar
mija, kurią nesidrovėjo parsikviesti šiandie
niniai Lietuvos siurbėlės. Svetima pagalba jie 
sumušė Lietuvos liaudį, besisiekusią įkurti 
tėviškėj laisvę ir gerbūvį”...

Tokio pasityčiojimo iš savo tautos vargu 
ar laukė ir “bendro darbo” tautininkiški 
šalininkai iš tų asmenų grupės, kuri dabar 
per prievartą veržiasi neva į tautinį darbą. 
Didesnio melo joks svetimas priešas nedrį
stai paskelbti.

Visi puikiai žinome, kad Atsisteigusią Lie
tuvą norėjo paglemžti Rusijos komunistai, 
kad rusų komunistų būriai pliekė ir žudė 
Lietuvos valstiečius ir darbininkus, kad ru
sų komunistų kariuomenė teriojo Lietuvos 
laukus. Visi žinome, kad pirmoji Lietuvos 
kariuomenės savanorių auka krito kovose 
prieš bolševikus, kad Lietuvos narsiosios ka
riuomenės savanorių pirmuosius būrius su
darė Lietuvos liaudies sūnūs. Tad kas gi 
galėjo ‘‘sumušti” Lietuvos liaudį, kurios ge
riausi sūnūs savo krauju išvadavo gimtus 
sius laukus iš bolševikų, lenkų ir bermonti
ninkų grėsusios vergijos?

Kai taip tyčiojamasi iš Lietuvos kariuo
menės, kai taip klastojami artimos istorijos

APŽVALGA

saugojimo ir gaivinimo daly
ke.

Žinau, kad nevienas skai
tytojas čia krūptelės ir sua
bejos, atsiminęs, kiek daug 
dvasiškių nusidėjo mūsų tau
tai, lietuvių tarpe varydami 
lenkinimo darbą Vilnijoje, o 
kartais ir Kaunijoje. To fak
to aš nemanau nuneigti ar 

)ti, juo labiau, 
anų “lenkiškumo apaštalų 
girti. Yra aišku, kad jie nu
sikalto ne tik mūsų tautai, 
bet ir pačios katalikų Bažny
čios įstatymams ir jos pasiun
tinybės dvasiai. Bažnyčios pa
siuntinybė ir uždavinys — ne 
nutautinti žmonių gimines, bet 
laimėti tautas Kristui, kaipt 
regima iš pačių apaštalų ir

...
• W >

June Bierbower, Neibraska vai. universiteto studentė. Ra
šydama žinutes iš sportininkų veikimo ji tiek susipažino suSveikina “Draugę”

- ♦ c *
Clevelande leidžiamos “Lietuvių Žinios' 

šiaip pasveikino “Draugą” sukaktuvių pro-
«a: . ............................ . H *!

“Rinkti ir skleisti žinias, kultūrinti tautą 
rašto žodžiu, yra kilmingas pasiryžimas, bet 
tame pasibriežtame pasiryžime 30 metų be 
pertraukos ištesėti yra stačiai pagirtinas 
žygis, ir vertas gerų žmonių pagarbos ir 
paramos. Tat, sveikiname bendramintį ištver
mingą neklastuojantį “Draugą” ir visą jo 
štabą. Trumpai pasakius, Sveikas “Drauge”! 
Ilgų ilgiausių tau metų ir kuo geriausių-pa- 
sekų mūsų išeivijos dvasinėje dirvoje! Šviesk 
ir toliaus mūsų protą ir stiprink mūsų do
rovines jėgas!”

Ta pačia proga tautininkų dienraštis “Vie
nybė” sako; Į. ii JfridL .

“Sausio 22 d. surengimu žyniaus Koncer
to ir išleidimu specialio padidinto numerio*

“piešti lietuviškais motyvais, i vis» didžiųjų šventų misiome- 
davė bažnyčiai tautinio kolo- 'ri,» Praktikos. Kad Bažnyčia,
rito”. Tai neturėtų mus ste- .Patindama krikščionybę visa- . . .

* įne pasaulyje, neturi intenei- vlBOinls sporto sakomis, kad tapo pakviesta laikraščio Dailyointi, žinant kad Andriolli ne 
tik mylėjo savo naujųjų, tė- -i08 Pakenkti net menkų tau- 
vynų, kurioje gimė ir veikė. tel,ų individualumui, regimatelių individualumui,
bet ir laikė save lietuviu. Pla ir iS to’ « 8P»«ak““« semi 
čiau apie religinių paveikslų “y*!“ Paauošiamiejį imsio 
originalus pačioje Lietuvoje
pagamintus galėtų pasakyti p. 
Galaunė, rūpestingai sustatęs 
veikusių Lietuvoje menininkų 
sąrašą — “žodynėlį”.

nieriai prajuokinami kalbos tų 
tautų ir tautelių, kuriose turės 
veikti, nepamirštama ir nenie
kinama net juododžių — ne
grų kalba ir tarmės. Juo la
biau ne misijų kraštuose, kur

Nebreskan sporto sekcijos redaktorium. Taigi, mokinasi ir 
sykiu laikraštį redaguoja. (Acme telephoto)

nių, kad aprūpintų šią vys- mo priežastys buvo ne bažny- 
ku'piją lietuviais dvasiškiais; tinio, bet kitokio pobūdžio.

Suprantama, kad garsiausių I
• , , . . • jau vra pastovi vyskupijų irrenesanso ir baroko tapytojų 1 .. . .. .

originali} neperdaugiausia te
galėjo patekti į mūsų šalį ii 
į mūsų bažnyčias: jie greitai 
buvo išgaudyti Vakarų Euro
poje. Tačiau, gerų jų kopijų 
mūsų šventyklose yra daug, 
apsčiausiai, žinoma, Vilniauskatalikų dienraštis Draugas atžymėjo savo 

30 metų sukaktį. Draugas įsikūręs Wilkes (bažnyčiose, ką tuoj yra pa- 
Barre, Pa., ir pirmas jo numeris išėjo liepos stebėjęs vokiečių profesorius 
12 d., 1909 m. Pirmuoju Draugo redakto- \Vober.
rium: buvo velionis kun. A. Kaupas, kuris T • -i , u -*• • i.. . , „ , , . i Jei reikėtų kalbėti apie auk-susirgęs pasikvietė sau pagalbon dabartim' ,.. . . . v.stąjį muzikos meną, tai ir šioTėvynės redaktorių p. K. Jurgelionį. Pasta
rasis tūlą laiką Draugą redagavo iki kun. ®,ozl lietuviai pajuto pirma

parapijų organizacija, reika
laujama, kad sieli} ganytojai 
(vyskupai, klebonai ir jų pa- 
gelbininkai) mokėtų savo ga
nomųjų kalbą, ir tąja gimtą
ja žmonių kalba aiškintų ti
kėjimo tiesas ir dorovės tai-

iš vyskupo pajamų paskyrė 
10,000 florenų Vilniaus semi
narijai, kad tomis lėšomis bū
tų auklėjama dvidešimt klie
rikų, vietinių lietuvių (juve- 
nes diocesis Vilnesis lituani), 
pasižadančių kunigauti šioje 
vyskupijoje; taip pat nutarė 
jis iš’ vyskupo pajamų pas
kirti 3,000 florenų vyskupo 
Valerijono vardo bursai (ben
drabučiui), kad ši lietuviams 
jaunuoliams padėtų eiti moks-

, lūs ir auklėtų naudingus dar- 
sykles. Šis dalykas nėra pa-, biDinkus Bažny6iai ir Uetu. 
liktas vyskupo ar klebono nuo'VOs va|stybei; negana toj ap. 

čia_ turime vumotinį (lairus Komul§jus nula,e> kati
šios bursos viršininkas - pre
fektas turi būti lietuvis. Baig-

žiūrai:
Kat. Bažnyčios įstatymą, pri
valomą visoms vyskupijoms 
ir parapijoms. Taip, pvz., vi
suotinis Tridento sinodas (sės.

Kaupo mirties. Ir į Chicagą perkeltas Drau-'ne kur kltllr, ka,P hk bazny- , Xxn, cap. 8) reikalauja, kad 
m</? ___ i____ m cinsp v t vi c didesniu in ppntri: .... .... ...gas ėjo savaitraščiu ir tik 1916 m. kovo. 31 člose> ypnč didesniųjų centrų 

d. pradėjo eiti dienraščiu. Dabar Draugą re-! šventyklose, išgirdę vargonuo- 
daguoja gabus žurnalistas p. Leonardas Ši- jant Bacho kūrinius, giedant 
mutis”. Palestrinos mišias ir kitų ko-

Paminėjo “Draugą” ir tautininkų savait- mpozitorių panašius šedevrus, 
raštis “Dirva”; ' Gal tada ne vienam 'mūsų tan

iausio 22 d. Chicagos katalikiškas dien- kiečiui dingtelėjo į galvą, į 
raštis Draugas 'minėjo savo 30 metų gyva- kokias neišmatuojamas meno 
vimo sukaktį. Sausio 21 d. Draugo numeris aukštybes gali dar iškilti ir 
išėjo padidintas, tai sukakčiai atžymėti. malonios, nors savyje papras- 

“Smagu matyti mūsų išeivijoje sunkiose tutės, lietuviškų dainų melo- 
sąlygose einančius ir tokius ilgus metus gy- dijos, seniau tik kuklių kank- 
vuojančius mūsų laikraščius. Draugas pir- Įįų pritariamos.
miausia pradėjo eiti savaitraščiu. ;

“Dabartinis jo redaktorius yra, Leonardus V.
Šimutis, LRKSA prezidentas.”

šaulių Sąjungos Sukaktis
Dideli yra krikščionybės, o 

tiksliau sakant — katalikiš
kos krikščionybės nuopelnai

visi sielų ganytojai šventadie 
niais bažnyčiose dėstytų ir ai
škintų tikėjimo dalykus su
prantama žmonėms kalba, nes 
kitaip “Kristaus avelės alk- 
tų, mažutėliai geistų (sielų) 
duonos, o nebūtų kas jiems 
jos atlaužtų”.

Tad suprantama, kodėl nu
stebo ir pyko apaštališkasis 
vizitatorius Aleksandras Ko- 
inulėjus (lotyniškai Comule- 
ns), kai 1595—1597 m. tikri
ndamas Vilniaus vyskupijoj 
stovį, rado dvasiškių nemo
kančių lietuvių kalbos, taigi 
nenaudingų nei Bažnyčiai, nei

damas, šis apaštališkas vizi
tatorius įpareigojo būsimus

Tai — politinė sąjunga su 
Lenkija, nuvedusi į perdidelį 
kultūrinį suartėjimą su len
kais; luominė visuomenės san
tvarka (su perdidėlėm bajo
rų teisėm ir pavergimu vals
tiečių), įvestoji ne Bažnyčios, 
o pačios valstybės; bajorų 
spartus lenkėjimas, politinių 
ir savo luominių interesų ska
tinamas ; Lietuvos monarchų 
ir dvarininkų, bažnyčių fun
datorių, pasisavinta “patrona- 
to teisė” (teisė prezentuoti 
sau patinkamus kandidatus į 
vys'kūpus ‘ ir klebonus); na, 
ir kultūrinis mūsų tautos at
silikimas, susidaręs dėl pavė
luoto priėmimo krikščionybės. 
Jei būtume bent porą šimt
mečių anksčiau priėmę kata-

Vilniaus vyskupus ir kapitulą likybę, tai, sekdami Vakarų 
sąžiningai laikytis šių nuta- Į tautų pavyzdžiu, iki 14-jo ant
rinių. 1 žiaus pabaigos jau būtume tu

Jei visuotinės Bažnyčios į- 'i rėję nemaža savų mokyklų, 
statymai, o taip pat ir šaky-1 neišskiriant nė universiteto; 
tasis popiežiaus sprendimas, į būtume tada jau išugdę daug 
negana sąžiningai buvo vyk- į savų inteligentų, savą raštiją, 
domi Vilnijoje (o dalimi ir j savą meną, — ir taip mūsų 
Kaunijoje), jei dvasiškiai ne , kultūrinis atsparumas būtų 
sykį davėsi panaudojami kaip, buvęs kur kas didesnis, 
lenkinimo akcijos įrankiai, tai j Jei kai kurių dvasiškių pro- 
jie šitame dalyke pasielgė ne . lenkiška akcija vietomis yra 
kaip katalikų Bažnyčios, bet padariusi žalos mūsų tautai, 
kaip lenkiško impcrialia.no ta-j tąi ištisai imant katalikybės 
rnai, priešingai visuotinės Ba- veiklą Lietuvoje tenka pripa- 
žnyčios intencijoms ir jos įsta- žinti, kad jinai turėjo ir turi

mūsų tautiškumui milžiniški 
pliusų, kurie su kaupu atsve-

tymų dvasiai.
Antra vertus, pati Lietuvos 

Lietuvos reikalams. Jisai grie' istorija mums rodo, kad pa- ria dvasiškių dalies žalingą 
veikimą.

Šaulių Sąjungos vadas pulk. Pr. Saladžius i® Pa^i&m mūsų tautiškumui, 
apie 20 m. sąjungos veikimą ir šių metų mūsų tautos lietuviškumo iš-] besi griežtų ir tikslių priemo- grindinės Lietuvos aplenkėji 
dadbus “Tr.” tarp ko kito rašo:

“Šie metai mūsų sąjungai jubiliejiniai, 
sukaktuviniai. Turime savo sukaktuvėms pa
vyzdingai <pasiruošti ir tinkamai atšvęsti. Di
džioji ruoša. — tai mūsų veiklos sustiprini
mas visose Saulinio gyvenimo srityse.

Šauliai visuomet kreipė ir kreipia didžiau
sią dėmesį pirmiausia į save, nes žino: jei 
nori kitus ko pamokyti — pats mokėk. Mo
kymo puiki priemonė — geras pavyzdys*. Tik

teikti mokslo, šviesos. Reikia jie įgalinti 
pajusti tautinę kultūrą, lietuvišką šviesą. 
Dėl to, prašiau ir, raginau, kad visuose bū
riuose žiemos vakarais būtų išeiti lietuvių 
kalbos ir istorijos kursai. Tam Sąjungos šta
bo rūpesčiu ir sudaryta atitinkama progra
ma.

Mums. reikia pažinti savo tautos didinga 
praeitis — istorija, geriau išmokti savoji

Viskas Ginklams
Prie tų didžiųjų pliusų tu

rime priskaityti jau tą isto
rinės ir visuotinės reikšmės 
faktą, kad kat. Bažnyčia savo 

srityje suteikė lietuvių kalbai

mokėdami dirbti ir ipavyzdingi būdami pa- kalba. Mes turime būti tikrai šviesūs patrio- 
jusime ne tik savo garbę ir galiy, bet mo- tai, kad mūsų plieno ginklas tikrai būtų kie- 
kėsime rūpintis ir Tėvynės garbe ir galia.
Todėl šauliams reikia šviestis ir šviesti.

Tenka kartais nugirsti nusiskundžiant, kad 
karinės organizacijos nariams užtenką spe
cialaus karinio darbo, o kultūrinis dariias 
atimąs laiką ir apkraunąs darbu šaulius, ku
riems ir taip pareigų ir darbo apstu.

Nekartą esu nurodęs, kad 'mums, šauliams, 
savišvietos dar reikia. Mes turime savo di
džioj ir gausingoj šeimoj nemaža nebaigu
sių net pradžios mokyklos. Jiems naikia šu

te se lietuviškose rankose, šviestis reikia vi 
siems, ne tik šauliams. Darbo dirva plati. 
Tik dirbkime išsijuosę.

Nemaža reikėtų pakalbėti mūsų kasdieni
nio darbo reikalais. Bet šį kartą pakanka 
pabrėžti viena: vykdyti sąjungos įstatymą 
ir statutą gyvenime. _

Peikiame ir smerkiame tuos piliečius, ku
rie nevykdo įstatymų, bet ir mes neipakęski- 
me savo tarpo tokio nario, kuris nevykdo 
savo organizacijos įstatų ir įsakymų”.

Šiomis dienomis Tautų Sąjungos niūras 
pranešė įdomių statistikos žinių apie valsty
bių ginkulavimąsi 1938 metais.

Pagal tas žinias, praėjusiais metais visame viešumo teisę, t. y. tai, ko 
pasaunlyje buvo išleista beveik 10 milijardų stigo lietuviams savo valsty- 
dolerių senu kursu (9 auksinai už dolerį), binio gyvenimo srityje. Juk, 
Vadinasi, skaitant lenkiškais pinigais, per- kaip visi žinome, net Gedimi
nai pasaulis ginklavimosi reikalams yra iš- no ir Vytauto valstybėje (net 
leidęs apie 90 milijardų auksinų. centre) nę lietuviška, bet cer-

Kai tuo tarpu 1937 metais tam tikslui bu
vo "išleista 70 milijardų.

Absoliutę minėtos sumos dalį sudaro didž- 
valstvbių karo biudžetai — iš viso 65 mili- 
jurdai auksinų. Iš to 'matyti, kad apsiginkla
vimui daug mažiau išleidžia vidutinės ir 
mažosios valstybes.

Pažyipėtina ir tui, kad imant atskiromis 
pasaulio dalimis, daugiausia ginklams pini
gų skiria Europa, kuri pati viena sudaro 
viso pasaulio valstybių karo biudžeto 70 
nuoš.

mtre) ng 
v.inė ^udkv.inė £udų kalba ir raštas 

buvo virtusi oficiale, valsty
bine kalba ir. raštu, viešpa
taudama valstybinėse įstaigo- 

(Bus daugiau)

Kas seno žmogaus kaip rei
kia negodoja, tas iŠ anksto sa
vo namns griaut stoja.

Jei nori sumanymus nuga
lėti, mokykis kentėti.

impcrialia.no


Pirmadieni<=, vasario fi, 1939

PELAI IR GRŪDAI
Visi žinome, kad reikia at- šioj padėtyje, kaip lietuviai.

skirti pelus nuo grūdų. Visi 
žinome, kad neprivalome val
gyti to, kas mūsų sveikatai 
pakenktų. Jei turime tiek pro
to, kad išmanome, jog nepri
valome valgyti nei šungrybių, 
nei musmirių, jei suprantame, 
kad neprivalome valgyti to, 
kas mūsų kūnui gali kenkti, 
tai turime taipgi suprasti, kad 
lygiai neprivalome to daryti, 
kas mūsų dvasiai kenktų; ne
privalome daryti nieko to, kas 
mūsų sielai pakenktų. O ka
dangi mūsų siela yra daug 
brangesnė, negu mūsų kūnas, 
tai kur kas stropiau privalo
me žiūrėti, kad nepakenktu
me savo sielai.

Dabar turime vasario mė
nesį. Tai spaudos platinimo 
mėnuo. Tai geros, katalikiškos

raudos platinimo mėnuo.

Gyvename šalyje, kur nau
dojamės plačia laisve. Laisvė 
yra brangus daiktas. Bet kaip 
kiekvienas geras daiktas ga
li būt piktam panaudojamas, 
tai taip darosi su laisve. Ne
dori žmonės spaudos laisve 
pasinaudodami leidžia labai 
nešvarių laikraščių ir knygų. 
Australijos vyriausybė užda
rė savo duris apie 80-čiai A- 
merikos laikraščių dėl jų šly
kštumo.

Fort AVayne vyskupas Noll 
ir keletas kitų Amerikos vy
skupų pradėjo organizuoti 
draugijų panašių į Legion of 
Decency, kovai su šlykščia 
spauda. Legion of Decency, 
kaip žinome, buvo suorgani
zuota kovai prieš nepadorias 
filmas. Tuomi daug laimėta 
ir filmos pradėjo švarintis. 
Legion of Decency varė agi
tacijų prieš lankymų šlykščių 
filmų. Prie šio katalikų judė
jimo prisidėjo ir kitų tikybų 
veikėjai ir todėl to judėjimo 
geros pasekmės aiškios.

Kas buvo padaryta tvirki- 
ninčioms filmoms, tas bus pa 
daryta ir nešvariajai spaudai.

KAUNAS. — Į Lietuvos Tu 
riamo Sųjįmgų kreipėsi Man- 
džiuko prekybos ir pramonės 
rūmų sekretorė Masako Kata- 
vama pareikšdama didelį su- 

Mes lietuviai savo tarpe tu- |sidomėjimų Lietuva ir prašė 
įvairios propagandinės jr sta
tistinės literatūros. Ši medžia-

rime vargo su savo spauda. 
Mūsų spaudos dalis yra to
kios pakraipos, kuri griauja 
tikėjimų, ardo dorų, sėja nea- 
pykantų ir perša komunistines 
idėjas.

Visos tautos randasi pana

Harold J. Kriebs, kasinin
kas Dewitte, Ia., 'miestelio ba
nko iš kurio buvo išeikvojęs 
$83,000 ir pasislėpęs. Federa- 
liai agentai tačiau jį suėmė 
Litlle Rock, Ark., miestely.

(Acme telephoto)

Visos tautos turi nešvarios 
spaudos ii' su ja kovoja, o 
kartu platina gerųjų spaudų. 
Tų darome ir mes lietuviai ka
talikai.

Aukštosios dvasiškos vy
riausybės parėdymu vasario 
mėnuo yra skirtas katalikiš
kos spaudos platinimui. Atli
kime savo pareigų — patys 
skaitykime katalikiškus laik
raščius ir raginkime prie to 
savo draugus, gimines, pažį
stamus, kaimynus. Taip da
rydami atliksime misijonieri- 
škų darbų, varysime katali
kiškų akcijų, prisidėsime prie 
vykinimo Dievo karalystės čia 
ant žemės.

Prie tokio darbo mus ragi
na popiežiai, vyskupai ir ki
ti katalikiškai vadai. Jų bal
sas nebus balsas šaukiančio 
tyruose, jei skaitysime ir pla- 
tinsime katalikiškų spaudų. 
Taipgi kaip ūkininkas kad ži
no, jog reikia atskirti pelus 
nuo grūdų, tai taip ir mes ži
nokime, kad reikia atskirti 
gerųjų spaudų nuo blogosios 
ir kad reikia skaityti, platin
ti ir remtį tik gerųjų katali
kiškų spaudų. Kaip ūkininkas 
žino, kų daryti su grūdais ir 
pelais, tai mes žinokime, kų 
daryti su gerųja ir kų daryti 
su blogųja spauda.

‘ Draugo” Skaitytojas

TRUMPAI Iš LIETUVOS
KAUNAS. — Vytaro Did

žiojo Kultūros vyko jubilieji
nė paroda Lietuvos meno dar- , sudarytos 8 premijos
bų. Paroda sausio 15 d. jau 
uždaryta. Parodų nepaprastai 
gausiai lankė įvairus visuome
nės sluoksniai, ypačiai moks
leiviai, kurių buvo keliasde
šimt ekskursijų.

ma busianti panaudota sakytų 
’ ūmų leidžiamame laikraštyje 
st laipsniams apie Lietuvų.

SAO PAULO, Brazilija. — 
Keli didesnieji S. Paulo fab
rikai į metų galų atleido ne
mažų skaičių lietuvių darbi
ninkų. Kai kurie atleistieji iš 
darbo lietuviai darbininkai 
neturi jokios vilties gauti nau 
jų darbų mieste, nes įstatymas 
varžo svetimšalių priėmimų į 
darbų. Kai kurie iš atleistųjų 
turėjo įsigyję išmokėjimui 
sklypukus žemės ir pasistatę 
namukus. Prie esamų aplinky 
bių kai kuriems iš jų pasidarė 
padėtis rimta, nes nepajėgs 
loliau mokėti už sklypus ir bus 
priversti juos parduoti.

Bendrai Minės Lietuvos
Nepriklausomybės
Sukaktį

AKRON, OHTO. — Visos 
Akrono lietuvių draugijos be
ndrai paminės Lietuvos ne- 
firiklausamybės sukaktį (Va
kario 16 d.) sekm., vasario 18 
d. vakare, Bavarian salėj, 546 
Grant St. Kalbėtojai pakvies
ti iš Clevelando: J. Mažeika,

GOOFUS FAMILY
HE S JUST A 
LovVDovJM. 

veulovu - uvereeo 
frrud. That s

MOKYTOJAMS KLAIPĖDOS KRAŠTE 
PANAIKINAMI KALBŲ EGZAMINAI

KLAIPĖDA. (VDV). — Di
rektorija panaikino 1935 m. 
Bruvelaičio direktorijos išlei
stas taisykles apie kalbų eg
zaminus 'mokytojams. Pagal 
tas taisykles visi mokytojai 
iki tam tikro termino turėjo 
įrodyti pakankamai mokų lie
tuvių kalbos. Direktorija ma
no, kad tos taisyklės daugiau 
nebereikalingos, nes visi nau
jai skiriamieji jaunį mokyto
jai ir taip abi krašto kalbas

KAUNAS (VDV) — Lietu
vos žurnalistų sųjunga pasky
rė 1500 litų premijos už ge
riausius sųjungos narių žur
nalistų straipsnius, atspaus
dintus 1938 metais Lietuvoje 
ar užsieniuose. Iš tos sumos 

: 2 po

gerai mokų. Panaikinus šias. kuri bus tos mokyklos dėsto- 
taisvkles, panaikinamas pas-) moji kalba.

PREMIJOS UŽ GERIAUSIUS LIETUVOS 
ŽURNALISTŲ STRAIPSNIUS

komisijai ne daugiau kaip du 
savo straipsnius premijai gan- !

300 litų, 2 po 200 lt., 2 po 
150 litų ir 2 po 100 litų. Pre
mijos gali būti paskirtos už 
publicistinius, informacinius 
bei reportažinius rašinius. Kie 
kvienas autorius iki vasario 
mėn. 1 dienos gali patiekti

J. Jarus, K. S. Karpius, adv., 
P. česnulis, inž. P. Žiūris, ‘Tė
vynės’ red. adv. K. Jurgelio
nis iš New York ir vietiniai 
kun. Angelaitis, S. Rodavičius 
ir V. T. Neverauskas.

Įžanga visiems dykai.

V. T. Neverauskas, 

Komiteton koresp.

Patarles
Ne viskas auksas, kas žiba. 
Nespaudęs norago, neval

gysi pyrago.

Keno vežime važiuoji, to if 
giesmę giedok.

Žadinys, tai taip, kaip sap 
ne radinys.

J
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

VIc Juknla, aav.

2335 South Western Avenue
TELEFONAS CANAL 3764
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By H. T. Elmo'

Kiekvieno
linkę.

pirštai į save Dovanotam arkliui į dantis < Nilo vilko bėgo, meškų suti-
nežiūri. ko.

kutinis posmas ir mokytoji) 
skyrimo dokumento blanke, 
kuriame buvo kalbama apie 
mokytojo pareigų mokėti ir 
lietuvių kalbų. Šis panaikini
mas remiamas tuo pačiu mo
tyvu, kad visi jaunieji moky
tojai gerai mokų lietuviškai. 
Mokyklų išduodamieji moky
klų baigimo liudijimai iki šiol 
buvo rašomi dviem kalbom. 
Nuo šiol jie bus rašomi tik 
viena kalba, būtent, ta kalba,

Didelė Vertybė Geni Rakandų
už mažiau pinigų. Ant naujos 1939 mėty mados sutau

pote vienų trečių dalį ir daugiau.

ti.
Iki šiol Lietuvoje jau se

niau yra įvestos nuolatinės 
premijos už geriausias knygas 
(valstybinė premija 5000 li
tų). Šiemet Valstybės Taupo
mosios Kasos skyrė 10,000 li
tų geriausioms meno kūrinia
ms premijuoti. Dabar iš Žur
nalistų Sųjunga pati įvedė 
nors kuklias premijas už ge
riausius žurnalistinius straip
snius.

Kas palinkęs į mielaširdys- 
tę, to neaplenks garbė už ja.

Dora yra šaknis laimingam 
gyvenimui.

Mandagumas ne visada pa 
vaduoja žmogaus moralinį to
bulumų.

Vagystė nepraturtins, duos- 
numas nesuvargins.

Miegamojo kambario setai, verti virš $100.00 — su Springsais ir mat

racu už '................................................................. $64.00 ir $45-00

HD13dXLNIVdX
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Tvirtai padaryti Parlor Setai įvairių spalvų, tvirtos materijos, kieto 
'medžio rėmai ir gerai neperlenkiami springsai

po...................................................549.00 ir J95 OO
Studio Coucbes, parankūs, modemiški

po 016.00 *19-00 ir 29-00
9x12 AVilton karpetai, Bigeloiv Sanford

po ...................................................*45.00 ir *24.50
Seni rakandai išmainomi. Jūsų senas Parlor Setas perdirbamas ant 
naujo. Du šmotai nž.............................  ......................... 031.50
Sudedame naujus springsus, naujų vata, naujų materijų ir rėmus 
pertaisome. Pašaukite YARds 3088.

Parlor Setams uždangalus padarome ant užsakymo.

Jos. F. Budrik, Ine.
RAKANDŲ IR RADIJŲ KRAUTUVE,

3409-21 So. Halsted St,
Paklausykite Radio Valandos nedėlios vakare 5‘3O iki 6:30 P. M. iš 

WCFL 970 k. Radio stoties. Lietuviška musika ir dainos.
/



5 t

Prof. St. Šalkauskis . 4

JAUNUOMENĖ IR GYVOJI DVASIA
Fizinis žmogaus gyvenimas nų karty ir tinkamai nepa- 

galf būti pavaizduotas kreiva naudota žūva amžinai. Todėl 
arba laužyta linija, kuri iš susirūpinti savo jaunatves 
pradžios kyla j viršų, paskui linkine yra ne tik išmintingu- 
eina lygioje aukštumoje, paga mo įsakymas, bet ir tiesioginė 
liau užsilenkia į apačių ir grį- pareiga. Jaunatvė dirba atei- 
žta įpirmykštį aukštumų. Žmo- čiai: kokia yra jaunatvė, te
gaus gyvenimas būtų begalo kia bus ir ateitis, ls sitos tai 
liūdnas, jei šita laužytoji liui- syklės maža tėra išimčių, 
ja būtų jo simbolis. Laimei
šalia fizinio yra dar dvasinis 
žmogaus gyvenimas, kuris ga
li eiti įvairiomis linkinėmis ir 
gali net nuolatai kilti į viršų.
Normali dvasinio gyveninio 
linkmė kaip tik yra ta, kuri, 
pradėjus kilti drauge su jau- rį,;,,™ £
.latvės dvasia, nesustoja kilu-- ka(log |H,|nlv„ 
si ir toliau, kai jaunatvės dva ... . , ..
šia pasikeičia dvasine jaunat-1 
ve. Tasai svarstis, kuris nuo
latai kelia žmogaus gyvenimų 
į viršų ir kuris laiduoja dva-

Įr

l
DRATTOAS
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į*
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sinę jaunatvę, ir yra gyvoji

Tuo tarpu gerai panaudoti 
saeo jaunatvę reiškia apsau
goti jaunatvės dvasių dvasi
nėje jaunatvėje, t. y. tai, kas 
ateina dovanai iš prigimties, 
paversti neprarandamu dvasi
niu lobiu. Kas nedegė jaunu 

izmu, nie- ’ 
jaunas; o kas 1 
ir entuziazmo 

vertybė
mis, veltui pragyveno savo 
jaunatvę. Jis išžarstė bran
giausias dangaus dovanas,

nepavertė dorinėmis

pats net nesuprasdamas jų 
dvasia. Svarbu todėl, kad gy- reįj£įmės. 
voji dvasia rastų natūralių
Atramų prigimties jaunatvėje Jaunatvė gra visu žmogaus 
ir išsivystytų jaunuomenėje pajėgu prazgdėjimas. Tai gė- 
anksčiau, negu ji galėtų pri'-Jių, 'bet ne vaisių amžius. Kad 
dėti smukti savo dvasiniame. |vaisiai būtų gražus ir sveiki, 

reikia gėles apsaugoti nuo pa
vojų. Jas gali pakirsti šalna;1. GYVOJI DVASIA IR 

JAUNATVĖ jas gali pagriaužti kirminas. 
Panašiai yra ir su žmogaus 
jaunatve. Jų gali pakirsti šal-

PinnadienK, vasario 6, 1939
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Mel Ott, naujas kapitonas New York Giants basebolo rinktinės, National Lygoje, 
dukrelių tarpe. (Acme photo),

prendimų realizuoti gyvenimo ’iai nuteikia sųžinę ir yra sti- 
praktikoje. Idealui reikia pas- prus akstinas dorinei pažan-
tatyti nesugriaunamųjų tvir- gai. 
tovę žmogaus sieloje. Tokia 
tvirtovė ir yra dvasinė jau
natvė, pastoviai laimėta. Kas 
yra šita dvasinė jaunatvė, ir 
kaip ji gali būti pastoviai lai
mėta, štai klausimai, kurie

“Mirtis nedidelis žodis, bet 
mokėti numirti — didelis da
lykas”. (Eliot).

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone YAUda 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avenue 
-tes. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone REPublic 9723

KAL & ZARETSKY
JETUVIAI ADVOKATAI

H322 So. VVestem Avenue
VALANDOS-

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
n no 2 iki 9 vai. vakare, 

i --eredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 0 v v
Sabatoj nno 12 iki 0 v. v.

Tel. Prospect 1012
K.e« Tel Republic fi(W7

LIETUVIAI DAKTARAI

savo

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonas HEMloek 6286

OR. A. G. RAKAOSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 VV. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 
Susitarius

TeL CANai 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.

Ofiso Tel. CANai 2346

DK. r. U. WINNKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Trečiadieniais pagal sutartj
Res. TeL CANai 0402 

2305 So. Leavitt Street

OR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

Aatradieniais, Ketvirtadieniai* ir 
Penktadieniais

V alaandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M.

3147 S- Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais^ ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Ava
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredą 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį

Sekmadienį susitarius

mones. Žodžiu tariant, jauna
tvė yra linkusi domėtis, žinoti 
ir kurti.

Skirtumas tarp prigimties 
jaunatvės ir dvasinės jaunat- 

(Nukelta į i5 pusi.)

Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Ave.
Res. Tel. Beverly 1868.

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 VVest Cermak Rd.
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

DR. P. J. BEINAR
(BE1N AltA U SKAS, 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARds 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Ave. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL. 

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOJ:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki < 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto

Kad Jaunatvės dorinis jau 
trumas neatbuktu, svarbu ap-, 
sisaugoti nuo pirmutinio do
rinio smukimo, kuris papras
tai yra pradžia inercingam 
riedėjimui žemyn Į dorinį pa
krikimų. Apsaugotas jaunat
vės dorinis jautrumas yra tar
si pagrindinis kapitalas, ku
ris visada yra našus dorinia
me gyvenime. Iš to kapitalo 
paprastai prasigyvena ir dva
sinė jaunatvė, kai dorinis jau
natvės jautrumas tampa sų- 
moningas ir pastoviai pagrįs
tas.

Trečia dvasinės jaunatvės 
ypatybė yra protinis gyvu- 

meilė, kuri visada yra nesuin- mas; jaunatvė domisi daug

1. Jaunatvės dvasia, kaipo 
gyvoji dvasia. — 2. Gyvoji
Ivasia, kaipo dvasinė jaunat- Į tas abejingumas idealui; jų 
ė. — 3. Reikalas konservuo- 'gali pakirsti geidulių kinni- 

li jaunatvės dvasią dvasinėje nas. O šis kirmias tiek yra ar- 
; aunatvėje. — 4. Jaunatvės i- timas jaunatvei.
dealizmas ir puolimo pavojai., Jaunatvė gra ne tik dangaus

Jaunatvė gra natūralūs gy- dovaną, bet ir apsisprendimo' ■ jautruinas^ _ j. Protinis 
aslos dvasios amžius. Jaunat amžius. Šalia idealinių Vd™-\ gyvumaS' _ Pasiryžimas 

iė yra gyva ir pilna idealiz- kių joje lygiai galingai kelia nuolatai tobulintis. — 5. 
savo balsų ir brutalūs instink
tai. Jaunatvėje akis prieš akį 

ji yra judri ir energinga; mė-i sustoja viens priešais antrų
,sta, kas yra nauja ir nepap- gčris ir blogis, kurie grumiasi reiškia esminio dvasinės jau- 
asta; užjaučia svetimus var- už jaunųjų sielų, štai kodėl ji notres turinio, kaip idealo 
jus ir yra linkusi į pasiauko-j taip yra jautri ir idealo žavė
tinų; turi subtilų dorinį jaus- jimams ir pagundų vylioji- teresuota ir did.Jadrusiška. j<UOj nolj į^įnotį g(.j-aį įr kurti

mums turi šiandien rūpėti.

Ii. DVASINĖS JAUNAT
VĖS YPATYBĖS 

3 Idealo meilė. — 2. Dori-

AKIŲ GYDYTOJAS

mo; lengvai užsidega, giliai 
.jaučia ir jautriai reaguoja;

timizmus.
Op

Gal, niekas taip gerai neiš-

Švarbiausi idealai yra tiesa, , jniciatyviškai. Todėl jaunuo- 
gėris, grožis ir šventumas. An ,nienė su įdomumu stebi pašau 

už idealą I1* ir S.vveniu,{b »<’« patirti ir

prieš kūno geidulius ar už kū

mų ir gražių dalykų pamėgi- mams
<»». Trumpai tariant, jaunat-j Jaunatvė yra paiaukto lais- .... ...
i:e ts salo esmes pasižymi Į/y- vst a,jsį5|„.,.stį. uį iJeal„ ksLU“ uz altuos idealus stovi
uja arusia, jaunati es dvasia neS kuno gel(Įulius ar už kū. , * • ’

•tra ne kas kito koin sifdns • , . ... . SOkutlIllS idealas, būtent, Die-jra ne kas kita, kaip sielos ino geidulius prieš įdeaiQ. prįn ■ ’ ’
legimas idealo akivaizdoje.'
•’e kas kita yra ir gyvoji dva-

cipe apsisprendimas nėra sun
kus, bet, apsisprendus už ide- 

atų apsis-

,vas, kaipo visų idealų šaltinis 
j ir atbaigėjas.

“• alų, nėra lengva
Tačiau ne kiekviena jaunat-v________________

.ė yra tokio teigiamo turinio. 
Jaunatvė tik tada įgauna tik
rą vertę ir dorinį turinį, kai 
š prigimties dovanos tampa, 
psisprendiino priemonėmis, 

dvasiniu laimėjimu. Kitaip ta
riant, prigimtinė jaunatvė tu
vi būti paversta dvasine jau
natve. Žmogus tik tada įsten- 
■ ia eiti nuolatai kylamųjų dva 
inio gyvenimo linkme, kai su 

,',eba įsigyti ir pastoviai sa
vyje palaikyti dvasios jaunat
vę, arba gyvųjų dvasių.

Jaunatvės dvasia yra gyvo
ji dvasia visų pirmų psicholo
gine prasme; dvasinė jaunat
vė yra gyvoji dvasia visų pir
ma dvasine dorine prasme. 
Jaunatvės dvasia yra dangaus 
dovana; dvasinė jaunatvė lai
mina darbu ir pastangomis. 
Jaunatvės dvasia nuteikia dva 
sinei jaunatvei, bet pastaroji 
turi būti laimėta apsisprendi- 

- mu ir gyvenimo kova.
Galima sakyti, svarbiausias 

žmogaus auklėjimosi ir lavini
mosi uždavinys yra jaunatvės 
dvasią paversti saviugdos prie 
monėmis dvasine jaunatve. 
Jaunatvė su jos dangiškomis 
dovanomis nėra veltui duota

i

Meiupliis, Tenn., buvo žino
mas kaipo saugiausias trafi- 
kos nelaimių atžvilgiu mies
tas Amerikos Jungt. Yal. Ne
tekus to vardo miesto valdy
ba paskelbė saugumo vajų. 
Savo atsišaukime į gyvento
jus ragina, kad turintieji au
tomobilius nevažiuotų grei
čiau negu 30 mylių į vai. Su
tinkantieji su tuo gauna tam 
tikiu medalį su ženklu “30”. 
kokį rodo ši mergaitė. Tuc
būdu miestas tikisi atgauti 

žmogui. Jinai yra duota vie- j prarastų vardų. (Acme ph.)

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių įtempimą., kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į Res 6958 So. Talman Ava,
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo Kl iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigioj kaipv • i • • • , • • | IIIO.’* IMžinoti jų pagrindus ir stengia- | pirmiau, 

si susekti jų tobulinimo prie-! 4712 SO. ASHLAND AVEJ

r?

Žmogus gali neturėti aukš
tųjų idealų, kuriems tarnautų 
nesuinteresuotu būdu, bet tuo 
met jis turės žemų idealų, ku
riems tarnaus vergišku būdu. 
Kas yra abejingas tiesai, gė
riui, grožiui, šventumui, neiš
vengiamai vergaus geidu
liams. Taigi turėti aukštųjį i- 

Idealų reiškia ne tik teoriškai 
pripažinti .jo vertę, bet ir jam 
nesuinteresuotai tarnauti.

Idealo meilė iš tikrąją gra\ 
; ne kas kita, kaip pastovus jo 
laikymas savo dvasioje ir ne
suinteresuotas tarnavimas jo 
naudai. Jaunatvė yra linkusi 
žavėtis ir aukotis tam. kas vra 
idealu. Kai šitas palinkimas 
tampa pastoviu nusiteikimu, 
moraliai laimėtu, galima jau 
kalbėti apie dvasinės jaunat
vės savybę.

Idealo meilė žmogui neleid
žia būti abejingam tiesos, gė
rio, grožio ir šventumo daly
kams, bet tai, kas čia ypač 
būdinga, yra dorinis jautru
mas. Jaunatvės sąžinė papras
tai gra jautri; kartais ji net 
yra skrupulinga, t. y. pasižy
mi nenormaliu jautrumu. Dva 
sinei gi jaunatvei prigimtas 
yra pastovus išmintingas do
rinis jautrumaSj kuris norma-

!!EXTRA!!
Dovanos • Dovanos

“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, ku
rie tuojaus atsiųs į “Draugo” administraciją $6.00 prenumeratą 
už 1939 metus.

Tie, kurie atsiųs prenumeratą už 1939 ir 1940 metus tuojaus, 
gaus dovanų $4.00 knygomis.

Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iš žemiau talpinamo 
sąrašo. ,

1. Švč. Jėzaus Širdies Intronizacija ............................................. 20
2. Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —

parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C........................................... 1.00
3. Adoracijos Vadovėlis ..............................................................  .40
4. Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun.............................................

K. Matulaitis, M.I.C.................................................................... 1.25
5. Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ...........................25
6. Malda už Jaunimą — parašė Kun.

J. Vaitkevičius, M.I.C.....................................................................10
7. Trumpa Apologetika — parašo Vysk. Pr. Būčys, M.I.C....70
8. Kristaus Patarimą Keliais — parašė Kun.

K. Matulaitis, M.I.C.................................................................... 1.00
9. Krikščioniškoji 6eima paraše Kun. J. Vaitukaitis ........... 10
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C..........1.25
11. Išsipildė — vertė KL Giedrutis ............................................... 75
12. &▼. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis.........75
13. Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas ...........................75
14. Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....05 
15 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K. V. K... .05
16. Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius ................... 1.00
17. Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, M.I.C............ 35
18. Žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštya............................. 25
19. Žv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C....................... 1.00

“DRAUGAS” PUBLISHING CO., 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois

OR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.

Tel. YARds 0994 
Rez. Tek PLAza 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL YARds 6921 
Re*.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:39 
756 VVest 35th Street

Res. TeL GROvehlU 0617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

2423 W. Marųuette Road

TaL 2—4 ii 7—■ nk.
1446 So. 49th Ct 

Bubėtomis nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Office hours:
2 to 4 aud 7 to 9 P. M. 
Sundays by appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir auo I iki B vaL xak. 
Nedėliomis pagal satartį.

Office TsL YARda 47B7 
Namų TaL PROspeot IBM

Tel CANai 01SS.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Certnak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868

Office Phone Res and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0700

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagaal 8 u tart p

TeL LAFayctte 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAI

4300 So. Farfleld Avenue
OFISO VALANDOS l11 uaL ryte iki B veL vakaere- - J * i» r

TeL OALumet 6974
OFISO VALANDOS 

9 vai. ryto iki B v. vakare, išskiria*! 
sekmadieaius ir trečiadieaius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL,

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Residencijos TeL BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
•YDYTOJAS IR OHIRUBGAM

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 2—4 ir 0—■8 P. M. 

Reaidenoija
8939 80. Claremont Ave. 
Valandos: 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel OAMal 0267
Rea. TeL PROspoct 0669

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

Rezideneija 6600 Bo. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro

TeL YARds 2246

DR. C. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

DR. V. E. SIEDUNSKI
Dantiste*

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 5660 

Antradieniais, Kešvurtadieuiau ir 
Penktadinaiat*

4631 South Ashland Ai_ 
TaL YABds 0994 b
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aukštu dvasinio pasitenkinimo 
linkme.
• Taigi darbo pradžia yra la
bai paprasta; reikia susidomi 
ti dvasinėmis vertybėmis ir 
leisti joms veikti jaunąją sie- 
Ui, kuri taip yra linkusi jomis 
žavėtis ir gyventi. Sunkiau y- 
ra atsidėti aukštiesiems idea
lams su visu pastovumu, nuo- 

' seklumų, ryžtingumu. Tam rei 
kalingas jau didesnis išsidir- 

! bimas ir išsiauklėjimas, kuris 
I iš karto negali ateiti. Bet pra 
1 džiai bent neleiskime savyje 
sunykti kilniesiems intere

sams; domėkimės, gyvenkime 
1 dvasinėmis vertybėmis; juk 
jos yra ne kas kita, kaip kon- 
kretinės aukštųjų idealų ap
raiškos. Mokslinės pažintys, 
geri darbai, visuomeninis vei
kimas, meno kūriniai, religi- 

Į niai pergyvenimai, bažnytinė
JAUNUOMENĖ IR GYVOJI tinga, kas laimina nauja kū- kuris po gyveninio kovos, že- džiaugtis grožiu, žavėtis šven- liturgija, _  visa tai yra dva-

DVASIA ryba, patraukia jos dėmesį ir iniškos tragedijos ir kryžiaus tumu. Tai jau labai gera pra- ginas vertybės, kurios apreiš-
(Tęsinys iš 4 pusi.) (sužadina jos entuziazmų. šita kančių žada Prisikėlimų ir džia; reikia tik nesustoti šito- kįa įr tarnauja tiesos, gėrio,

Amžinąjį Laimėjimų. t rje pradžioje. Ryžkimės sųmo- grožio ir šventumo idealams.
Jaunuomenė ii savo pri-"'^' PBM7ti savyje Ktaoslgtai natūralūs jaunosios dva-

ginties, ii savo pobūdžio !“ukstuosius lnteK*u’; Nd“s-, aiOs susidomėjimo dalykai, 
’kime jiems sumeuketi atsitik-

ZlRir U.

Conception miesto (Cliile respublikoj, Pietų Amerikoj) centras po (pastarojo žemės drebėjimo. (Acme photo).

Patarlės
Meilė stipri, bet taipogi ir 

saldi.
Jei nori išvengti įžymių klai

dų, klausyk patarimo už tave 
daresniųjų žmonių.

Kas vyresnių negerbia, jų 
ramybę ardo.

Daugelis be dorybės ir be 
triūso nori atsiekti garbės, 
bet niekad jos neatsieks.

Geriau kitam auoti, nei ki
to prašyti.

Aklas aklų netoli nuves.
Veršiu nebliovęs, jaučiu ne

baubsi.
Kad padaryti savo gyveni

mų ilgesniu, galima tiktai ma 
žiau laiko skirti miegui.

Pirtis jaujų vainoja, o abid
vi suodės.

Tūkstantis kelių veda prie 
paklydimo, prie tiesos — tik
tai vienas.

FOR DELtCIOUS 
SNACKS . ..

KRAFT 
CHEESE SPREADSn Juat bring out Severai vari- 
eties of Kraft Cbeese Spreads 
and crackers... and coinpany 
refresbments are all ready! 
These Spreads are grand for 
sandwicbes, appetizera and 
salads, too. Notice tbe smart 
new circle-dot design on the 
Swankyswig glasses Kraft 
Spreads come in; *

Svetimu arkliu netoli nujosū
Kas neatskiria klaidos nno 

tiesos, tam apgauli n gu pinigu 
bus užmokėta.

glūdi tobulumo lai- 'įaunatf8s nuotaika paragina
Tx ... , _ I jaunuomenę tobulintis ir tobupsnyje. Dvasine jaunatve gy- " * „ . x ....... v . • Imti pasauli. Gal tas pasiryzi-vai donusi pasauliu ir gyveni- . .

v mas jaunuomenėje nevisaday-mu ir nori juos pažinti ne dėl, d d J
. . , „ Įra pakankamai patvarus; galgyvo jaunatves tempe ramen- • * . °

užsimojimas reformuoti pa
saulį dažnai nėra pakankamai

J V 31 AIDO— 'Magination A< Carter

ves ir čia

optimistiškai nusiteikusi. Tie-

to, bet dėl gilesnių žmogiško
sios dvasios reikalavimų, bū
tent, dėl to, kad šita dvasia 
turi reikalo plisti pažinimu. 
Juk jau Aristotelis buvo pa
sakęs, kad siela pažinimu tam 
pa visu kuo. Panašiai dvasi
nės jaunatvės kūrybinė inicia
tyva nėra tik savaiminga jau
natvės atoveika patiriamoms 
pasaulyje ir gyvenime neto
bulybėms, bet patyrimu ir

kompetentingas, bet vis dėlto 
noras tobulintis ir tobulinti 
pasaulį, jaunuomenei yra pri
gimtas.

Dvasinė jaunatvė randa pa- 
tvariniame ir sėkmingame pa
siryžime tobulintis ir tobulin
ti nuolatinio atsinaujinimo šal 
tini. Tai, kas prigimties jau-

sa, ji dažnai nenusimano, kaip i 
gilus gyvenimo tragizmas ir 
kaip sunki gyvenimo kova. 
Kai tai bus patirta ir įsisąmo
ninta, ir sykiu bus pažinta gi
li kentėjimo prasmė, ir kai, 
nežiūrint į visų tai, bus išlai
kyta dvasios giedra ir pagrin
dinis dorinis optimizmas, gali
ma bus pripažinti pastovių 
dvasinę jaunatvę.
Ir vėl tenka konstatuoti, kad 

tai, kas ateina jaunatvei do
vanai, neturi veltui žūti: jau
natviško temperamento opti-

itinėje gyvenimo eigoje. Eiki
me ten, kur šitie interesai ran 
da paraginimo ir patenkini-j 
mo. Jaunai sielai juk taip yra 
lengva eiti šita džiaugsmo ii

IRBA FLOVVER SHOPPEj 
4180 Archer Avė.

Fhone LAFAYKTTK MOO

(Gėles Mylintiems —- Vestuvėms- 
Bankietanis — Laidotuvėms 

Papuošimams

C'nori n'p«t rttp.
OVER VUH BlGe FtSH 

VMAT CHĄ vJĄLKIN' HE
FE.R7’ - 'TOORE AFEARED 

ro uet ne HiratR-puT her 
OVfiR h'f Lt SHOVJ YOU VtfHERE 
'fOu’RE CRKnA USED TO UVE.H

f

MALDAKNYGES

natvėje reiškiasi, kaipo instin- 
darbu pagrįstas dvasinis reaktyvus stengimasis į idealų, 
kalas tobulintis ir tobulinti, dvasinėje jaunatvėje remiasi 
Šiaip ar taip ir šiuo atveju pastoviu būdu ir kompetentin- mį^ias turi virsti dorinio nu
tašai protinis gyvumas, kuris &u patyrimu. Todėl tas, kas sįstatymo _optimizmu. Reikia

nėra pastoviai nusistatęs į to- jėkoti dangui už jaunatvės doyra prigimtas jaunuomenei, y- 
ra vertinga pradžia dvasinei
jaunatvei.

Idealo meilė nurodo žmogui, 
kur jis turi eiti. Dorinis jaut
rumas skatina jį tobulintis. 
Protinis gyvumas padeda jam 
vertinamai spręsti save ir pa-

bulinimųsi ir nėra atsidėjęs 
pasaulio pažangos darbui, ne
turi savyje dvasinės jaunat
vės, arba nėra gyvosios dva
sios žmogus.

Pagaliau, dvasinė, jaunatvė 
pasižymi doriniu optimizmu.

šaulį. Sunku manyti, kad visi tiki, kad dorinis gėris šiaip 
šitie daviniai nesudarytų pa- Įar taip galutinėje sąskaitoje 
eiryžimo pastoviai tobulintis. gali ir turi laimėti. Nesvarbu,
Pasiryžimas nuolatai tobulin- kad materialinėje tvarkoje
tis ir vra ketvirta dvasinas dažnai laimi blogis; nesvarbu,
jaunatvės ypatybė. •

J aunuomenė paprastai yra,
reformatoriškai . nusiteikusi. 
Jinai yra jautri tam, kas yra 
netobula ir negera

vanų, bet sykiu privalu atsidė
koti už jų doriniu darbu ir iš
ganingomis pastangomis. Jo
kia jaunatvės dovana nėra at
sitiktinė ir nereikšminga žmo 
gaus ateiviai ir likimu, ir bū
tų didžiausiu nedėkingumu Ap 
vaizdai šitas dovanas bepras
miškai išžarstyti jauname pa
šėlime.

HL PRIEMONES DVASI
NEI JAUNATVEI LAIMĖTI

1. Domėjimasis dvasinėmis 
vertybėmis. — 2. Išlaikymas

Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis...................$2.50
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais
virš., pan ok so tais lapų kraštais..............................$3.75
Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos viri..
raudonais lapų kraštais................................. .$3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
viri., paaukuotais lapų kraštais..................................... $1.75
Angelas Sargas, juod. paauks. viri....................... .$1.50
Maldaknygė ir Baž. V&d., odos viršeliais................... $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais............... 60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais........... ,.^... .M.. .$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais viri.........••................... 75o

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

kad geriausi sumanymai ku 
bai dažnai niekais nueina gy
venimo kovoje; nesvarbu, kad jaunuos ios širdies skaistumo. 
žmogus dažnai neranda laimės _ 3. Dalyvavimas auklėjimo- 

pasauly-j žeuiėje. Svarbu, kad žino sį jr lavinimosi rateliuose. —
je ir pačiame žmoguje, ir ti- 8U8 niekados nenustotų tikė
ki, jog reikia tik geros valios, doriniu dėsniu; svarbu, 
kad viskas galėtų būti pakei- j kad jis nepaabejotų apvaiz- 
sta į gera. Kas nauja ir ypa- dingu pasaulio sutvarkymu,

. //*fOR Y°ur 
L e Y ES

Night and Morning
Dėl akly pav«rgaelq nuo H»ulė% 
Vėįo ar Dulkių, vartokite kelis la- 
Au> Murinę: Paleagvina nuvargo, 
slau akis.
Saugus Kfldlklama Ir Suaugusiems 
Visose Vaistinėse.

1 Write for Free Book
| • "A Wortd of Comf.rt for Your l,«" MURINĘ CUMPANY^r.oo

THE AWniL MCE YOU MY FOR BEIHG
NERVOUS

Check Below And See If You Ilave 
Any Of The Signs

tjnlvrrine nerres can make you old aad 
tiiuard Inoking, įranky and hard to ltv» 

can keep you aaraka nighta aad rob 
yau oi iroad haaith, ceod timaa aad ioba.

Don’t lat yourmlf ~'ko” Ūke that. Start 
lakina a aood, raUabla tonle—one made e«pe- 
tiaUyfor tvomen. And eould you alk for aoor- 
lhin< who*> beneftta hev<> heen bettar pro ved 

PteHiAa'athan worl 
VMaUbla 

Let the
world-4araoua Lydi. B. 

dr wl<bo«t (all from your drumrlat.. OaaramU- 
llon eromen ha ve vrlttan lnTettera reportlng 
arnnderful beneflta. ,

For tha paat 60 yaara Lydla E. Plnkham s 
Vegetabla Compound haa halpad’ irataM

i Compound?
t whol«aome barba and roota et 

Ptnkham’a Compound help Natūra ealm 
yoitr nhriekinff nervea, tona up yoar .yatcm, 
and help leaeen dlatreaa from (amale fuao- 
tleual dlaordera.

Malea a nota N0W to |U > bottla of tblo 
Ume-ytov en riaktaat'S Cvinpouud TODAY

4. Įšigyvenimas į cvany etišką- 
ją religijos dvasią. — 5. Įsi
jungimas į gyvosios dvasios 
sąjūdį.

Kaip galima buvo pastebėti, 
bendras jaunuomenės saviug
dos uždavinys yra jaunatvės 
dovaną panaudojimas dvasi
nės jaunatvės laimėjimui. Bū
tent, reikia, pirma, sustiprin
ti idealo meilę, antra, apsaugo 
ti dorinį jautrumų, trečia, iš
vystyti protinį gyvumų, ket
virta, aktyviai įsijungti į nuo 
latinio tobulinimosi darbų ir 
penkta, įsigyti nepalaužiamų 
dorinį optimizmų. Uždaviniai 
nustatyti, kyla klausimas, 
kaip juos geriausiai galima 
realizuoti. Kurios yra tam sė
kmingiausios vykdymo, prie
monės f

Užbrėžto darbo pradžia jau
nuomenei nėra sunki; ji suve
dama prie labai paprasto rei
kalavimo; būkime iš tikro jau- 
nil Kas iš jaunuolių nėra lin
kęs pažinti tiesų, geisti gėrio,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudsikis
KKHAU8IA B DZDSIAVSIA LAZDOJOK1 {KAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAJFAYETTE 0727

TA Ą7 Y A T koplyčios visose 
JLr JL ±V 1 Chicagos dalyse

Ktauytite mūsų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais, 
7:00 vaL vakaro iŠ WHF0 stotim (1420 K.) — Pranešėjai 

P. SALTUCBEAS

•ABT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZIN

Geriausiai patarnavimas — Koteria patarnauja 
Phone 9000 ■ 820 W. lfith Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS

LAIDOTUVIŲ MREKTOSOUS
PATARNAVIMAS DISKĄ OI NAKTĮ

KOPLYdOlA DYKAI
2025 W. 51st St. Tek YARDS 127&

m
Res. 4543 South Paulina Street

A

11b' INTERNATIONAL CARTOON CO.

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 

Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

LAIDOTUmy DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

MBULANGE
DYKAI

Albert V.

Pttkns ir Eodeikis 4704 S. We8tern Avenue 
Tel. LAEayette 8024

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

Anthony B. Prikiš
LaMcz ir Simai

S. P. Mažeika

6834 So. Westcrn Avė. 
GROvehill 0142 
1410: S. 49th Court 
CICero 2109
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. Galifornia Ąva. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

Antatas M. PltiliiĮK 3307 Lituanica Ava. 
Phone YADda 4908

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Del Paminklo
Oakwoods KapinėseM

Sausio 29 “Draugo” num. 
tilpo žinia ant 1-mojo pust, 
kur rašoma, kad “S. Pieža at
sitiktinai pastebėjo paminklą 
su Čartoriškų įrašu”... Oak- 
woods kapinėse.

Mes tą paminklą esame pa
stebėję ir apie jį rašę kelio
lika metų atgal “Drauge”, 
(kun. B. Bnmša buvo tuomet 
‘‘Draugo” redaktorium).

Tą paminklą bene įpirmaun 
teko pastebėti fotografui AV. 
J. Stankūnui, keliolika metu 
atgal. Laidojant bridgeportie- 
tį, Dr. AViegnerį, daugelis lie
tuvių - kaimynų dalyvavo jo 
laidotuvėse.. Velionies kūnas 
(Dr. AV.) buvo sudegintas Oak 
woods krematorijoj. Netoli tos 
krematorijos randasi ir Čar- 
toriskų paminklas: rausvo gra 
nito, pavydale nukirsto med
žio... Prie kitų įrašų pažymė
ta, kad grafas Džiaiinskis 
(Čartoriskos vyras) buvęs 
“great banner bearer of Lith
uania” (lenkiškai būtų “wiel- 
ki cliorąžy liteivski”, nežinau 
kaip lietuviškai tasai titulas 
korektingai vadintųsi).

Pilną nuorašą įrašo ant to 
paminklo buvau nurašiusi 
“Draugui” ir tuometinis re
daktorius kun. B. Bumša, pi
lnai jį perspausdino ir bandė 
atkreipti istorikų lietuvių dė
mesį į tą paminklą, bet nie
kas, matyt, iki šio laiko juo
mi nesidomėjo...

Šv. Kazimiero kapinėse būk 
esąs palaidotas narys galin
gos grafų Tiškevičių šeimos 
Netoli nuo kunigų ploto, ak
meny yra įrašas: A. Tiszke- 
wicz. (Adomas yra Tiškevi
čių šeimos kaip ir “family 
name”). Seni Chicagos lietu
viai pasakoja, kad a. a. de
kanas M. Kriaučiūnas vienin
tėlis žinojęs grafo Tiškevičiaus 
paslaptį, nes ir paskutine iš
pažintį velionis - senelis pas 
dekaną Kriaučiūną atlikęs ir 
būk dekanas rūpinęsis jo lai
dotuvėmis... Kiek tame visa
me tiesos — nežinau. Gal tik 
taip sau gandai, ar spėlioji
mai. Antanina Nausėdienė

Darius - Girėnas postas turi 
keturis narius daktarus: S. 
Biežį, V. S. Nares, St. Naike- 
lį ir C. Kliaugą.

John Kelly (Knledinskas) 
Darius - Girėnas Executive 
Board pirmininkas, išrinktas 
Lietuvių Vaizbos Buto pirmi
ninku. Teisėjas John T. Zūris 
yra posto narys. Juozas Kru- 
kas, stambus šulas Peoples 
Furniture Co. ir jo žmona šio
mis dienomis persikėlė į Da
rius - Girėnas postą.

Dr. Biežis, posto daktaras- 
kvotėjas apdovanotas Gedimi
no ordinu.

B. R. Pietkiewicz, populia
rus legijonierius ir buvęs po
sto komendantas, išrinktas 
Lietuvių Vaizbos Buto direk
torių ir raštininku.

J. A. Mickeliflnas, pirmas 
posto komendantas, apdova
notas Šaulių žvaigžde. Ban
kietas įvyko vasario 1 d., Sy- 
rena Cafe.

Yuška, kitas stambus biz
nierius ir buvęs komendantas, 
taip pat apdovanotas Gedimi
no ordinu. Bankietas įvyks 
vasario 15 d., Ifollyivood sa
lėj, 2417 AV. 43 st. Sunku bū
tų surašyti visus lietuvius pro 
fesijonalus ir biznierius, pos
to narius.

Juozas Vilimas, 6800 So. 
Maplewood ave., baigė staty
ti naują 4-rių pagyvenimų na
mą prie 67th ir Campbell av.

Justin Mackiewicz, Stand
ard Building and Loan Ass’n., 
naujoj vietoj Brighton Parke 
prie Archer ir Sacramento, 
tiek auga, kad net stogą ke
lia aukštyn pinigams krauti.

ri veda tik į vieną pusę. Mes 
galime tik pažvelgt atgal, bet 
nė sustot, nė atgal paeit. 0 
kiekvienas turėtų stengtis pa
likti ką gero, kad būt atmin
tas ir kad būtų minimi jo ii' 
jos gražūs darbai. Vienas bū
das pasistatyti sau šimtmetinį 
paminklą tai paaukot Darius- 
Girėnas namo fondui. Tas na
mas bus tikras lietuvių mu
ziejus. Visą aukotojų vardai 
bus įrašyti tam tikroje len
toje. W. B. Sebastian

Pranešimas
AVEST SIDE. — Šv. Kazi

miero Akademijos Rėmėjų 10 
skyriaus mėnesinis susirinki- 
mas įvyks vasario 7 d., 7:30 
vai. vakare, parapijos moky
klos kambary. Visos narės 
prašomos susirinkti, nes yra 
svarbių reikalų svarstymui. 
Nariai prašomi atsivesti nau
jų narių. Valdyba

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT

Vasario 6-ta Diena
“Dažnai girdėjau, kad ge

rinus yra priiminėti patari
mus, negu duoti.

Taip pat gali atsitikti, kad 
kiekvieno nuomonė yra gera; 
bet nenorėti nusileisti kitiems, 
kuomet to protas arba reika
las reikalauja, yra atkaklumo 
ir puikybės ženklas”. (Kris
taus Sekimas, Knyga Trečia, 
Skyrius IX, 3).

Feel full of pep and poasess thfl 
alender form you crave—you can’t 
lf you listen to gossipers.

To take off excess fat go Ught on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
ary sweeta — eat more fruit and 
Vegetablas and take a half teaapoon- 
(ul of Kruschen Salta in a glaas of 
hot water every morning to elimi- 
nate excess waate.

Mrs. Elma Verllle of Havre de 
Grace, Md., writes: “I took off 20 
lbs.—my clothes flt me fine now.”

No drastic catharttcs—no consti-

fiation—būt bliasful daily bowel ac- 
ion when you take your little daily 
dose of Kruschen.

Dieviški įstatymai liepia at 
leisti ir tiems, kurie mūs ne
apkenčia.

CUTS-BURNS-SCALDS
ahould be quickly treated to prevent bad afler- 
eilects as well as relieve pain. Ūse OIL-of-SALT. 
Wunderful too for sore, tired feet. At your 
druggiat'*—money back if not satislied. For 
freesample writr Mosso Laboratories, 215Soulh 
Leavitt Street, Chicago.

QUICK RELIEF FOR FEET

CLASSIFIED
REIKALINGI nFfiTINfcS 

PARDAVĖJAI
Reikalingi patyrusiai degtinės par
davėjai. Alga ir Komisas. Užlaiko
mo visjj eilę Skelbiamo ta voro. 

Atsišaukite: 319 So. Market SI.,
telefonas \VABash 3783.

Žinių - Žineles Iš 
Darius - Girėnas Posto

Michael Narvid, stambus 
Marąuette Parko biznierius, 
pasižymėjęs lietuvių tarpe vei 
kėjas, buvęs Lietuvių Vaiz
bos Buto pirmininku, šiuo lai
ku yra kandidatas į 13 vardo 
aldermonus. Visi marketpar- 
kiečiai lietuviai privalo ne tik 
patys nž jį balsuoti, bet ir ki
tus paraginti. Narvidas, auko
damas $50.00 Darius - Girėnas 
Nainio Fondui pareiškė: “da
bar duodu penkdešimkę, o 
kaip išrinks aldermonų, tai 
duosiu penkšimtinę”.

Taigi, trylikto wardo lietu
viai, matote Narvido nuošii- 
dumą ir, žinodami jo teisingu
mą ir gabumų, nepamirškite 
balsavimo dienoj.

Jobn Pakel (Pakalnis) pre
zidentas Chicago Savings and 
Loan Ass’n., gavo spulkai val
džios apdraudą, ir dabar spul
ka pradėjo augti, kaip gry
bas po lietaus. Bizniui augant, 
perkėlė savo raštinę į dides
nę ir patogesnę vietą adresu 
6816 S. AVestem ave.

Pakel, būdamas linksmo bū
do žmogus, be abejonės, tru
mpu laiku išaugins Cbicago 
Savings and Loan Ass’n. Taip 
pat verta priminti, kad pra
eitais metais Pakel pastatė 
daug naujų namų ir dabar sta 
to net penkis. Pavasariui a- 
tėjus mano statytį dar dau
giau naujų namų.

oad Kiįvanls pir
mininku šiemet yra gerai ži
nomas visiems realestatinin- 
kas ir insurance, taip pat H. 
O. L. C. atstovas, Chester Kil- 
kis. Buvęs pirmininkas yra 
lietuvis dantistas, dr. J. E. 
Siedlinski. Kiti veiklūs Kiwa- 
nis nariai yra: dr. V. E. Sied
linski, dr. Jos. A. Paukštis ir 
Stanley Balzekas.

Dr. V. S. Nares, buvęs Da
rius - Girėnas posto komen
dantas ir raštininkas, per ku
rį laiką savo ofisą turėjo 5601 
Irving Park Av. Dabar vėl 
persikėlė į Marąuette Parką 
adresu: 7054 S. Western ave.

NAUJAS GIESMYNĖLIS
I dalis — Aaventinėa ir 

Kalėdinės giesmės, harm. J.
Žodžius ir melodijas parašė 

Seirijų Juozas.
II dalis — Gavėnios ir Ve

lykų giesmės, harm. AI. Ka
čanauskas. 30 giesmės 50c.

UI dalis-a) Gegužės mėn. 
giesmės, harm. Al. Kačanaus- 
kas. 28 giesmės 35c

IU dalis-b) — Svenč. Sak 
ramento giesmės, harm. AL 
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) — Birželio mė 
nėšio giesmės, harm. Al. Ka
čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesme* } 
Dievą, harm. Al. Kačanaas- 
kas. 18 giesmių 25c.

Taipgi galima gauti LIK- 
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ 
nupiginta kaina — Piano $1„ 
kitiems instrumentams po 
50c.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, UI.

Po Sokrato mirties Atėnie
čiai gailėjosi už savo žiauru
mą.

Kurie gali, bet nenori nie
ko visuomeniško veikti, bei 
aukoti geriems tikslams, tu
rėtų pamatyti “You Can’t 
Take It With You.” Mes nie
ko su savim nenusinešime ei
dami į nežinomą ir amžiną 
vietą. Mes negalime net vie
nos sekundės antrą kartą gy
venti. Mes einame gatve, ku-

OHanu/auatuAjtd 
bu 'Rakiruf Tburtlt/u 

iSpecudiAti, ’tufarmabe,
■not/usuj bu£ 'RaJci/vcf 

?owdtk...CbrvtoaUt£tbu

(ariaHOMN and 

SATISFACTION ūse 
Dou bie Tested!Doub/eActionf

BAKING ■VV POVVDER
Sime PriceTodayas 45 YearsAqo 

25 ounces for 254 
Full Pack - No Slack Fillind

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Patarlės
Mirtis neįveikia tų žmonių 

garbės, kurie dirba žmonių 
labui.

Meilė veržias į aukštą, bet 
visuomet pasirengus nužengti 
lig apačios.

Leisti plėtotis blogumai ir 
kartu jieškoti tikrosios linosy
bės, tai reiškia arba apgaudi
nėti save, arba kitus.

Musės įkyrios ne didumu, 
bet daugumu.

Daugumas dovanų trokšta, 
bet mažai tokių, kurie mokėtų 
vardan idėjos nukentėti.

Kame stoka pastovių įsiti
kinimų, tenai tankiai didelė 
klaida bus pripažinta už tie
są.

Kas tėvo motinos neklauso, 
tas valgo duoną sausą.

Nespjauk į vandenį, kad ne 
reiktų atsigert.

■i M
Žmogus ir miršti ir moki- 

niesi.
Meilė visuomet darbuojas 

ir visuomet kantriai nukenčia.
Su tavim prisidėk, tai ir 

pupų rėtį pasidėk.

T

FOR 
I TC H I N G 

SKIN
Ar kenčiate niežiejimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentėkitl Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema, išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko- 
se. 35c, 60c, $1.00.______

1

žemo
FOR SK.INI lRRITflTIQNS

COULD NOT DO HER

H0USEW0RK
-when you are 

įiįjį nervous and irri- 
table—at your 
wit’s end—try 
this medicine. It 
tnay be just what 
you neea for extra

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, says, "After 
doing just a little worlc I had to lie 
down. My mother-in-laa 5 recom- 
mended the Vegetable Compound. 
I can see a vvonderful change now."

s VEGETABLE COMPOUNO

Pamatykite Broliu 
Motuzu Paveikslus
Šiomis dienomis Broliai Mo

tuzai palieka Chicagą pake
liui į rytus. Kitų kolonijų lie
tuviai nepraleiskite progos 
pamatyti gražius broliij Mo
tuzų paveikslus, ypač, todėl, 
kad tai paskutiniai jų paveik
slai, nes nebežada jie daugiau 
sugrįžti su naujais.

Detroite pirma dalis bus ro
doma Lietuvių Salėj ant Ver
nor Highway ir 25tb St., vas.
5 d., 12:30 vai. popiet. Antra 
dalis bus rodoma ten pat vas.
6 d., 8:00 vai. vakare.

Pittsburghe pirma dalis bus 
rodoma Lietuvių Piliečių Sa
lėj, 1723 Jane St., S. S., vas. 
10 d., 7:30 vai. vakare. Antra 
dalis bus rodoma Lietuvių 
Mokslo Draugijos Salėj, 142 
Orr St. (Soho) vasario 12 d., 
7:30 vai. vakare.

Iš Pittsburgho Motuzai su
stos vasario 16 d. Wasbing- 
tone, kur Catholic University 
dalyvaus Lietuvos Nepriklau
somybės Šventės minėjime, de
monstruodami savo filmas? l’o 
to, vasario 17-18 d. Baltimo- 
rėj, o vas. 10 d. PJiiladelphi- 
joj. ;«i <

KĄ TIK IŠĖJO IS SPAUDOS

NAUJA KNYGA

KELIONE PO PIETŲ AMERIKA
Parašė

KUN. JURGIS PAŠKAUSKAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai api- 
pasakoja lietuvių gyvenimą Brazilijoj, Argentinoj ir Ur- 
agvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums 
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimą, papročius 
Fr daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šią knygą įsigyti ir atydžiai perskaityti.

Knygą susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose. 
Parsiduoda nž 25c. Imant daugiau, duodama didelė nuo- 
laida.

Sweeps away surface deposits... 
breaks up dūli, ūgly tooth film
likę magic. You’d never believe how fast 
the NEW Llsterine Tooth Pašto clet.ns 
and polishes tisjth. Its new, miracle-clea įs- 
ing ingredient, Luster-Foam detergent. 
tt hlsks away ūgly surfaco deposits in a jiffy.

The instant brush and saliva touch araaz- 
Ing Luster-Foain detergent. it surges luto 
a roara of tlny, actlve biibbles, which sweepa 
Into and cleans pits and eraeks so rainute 
e ven water may not enter them . . . leaves 
your whole mouth tingling with life . . . 
starts your teeth sparkhng with new luster.

Get the big 25< tube, or better štili, tho 
douhle-size KJt tube containing more than 
'' pound at any drug couuter. Lambertfklarinacal Co. Louis. Wo.

THI N£W FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
supcrchaiged with //Z^-

BLUSTER-FOAM?

Turtas viri Rezerve

PARRAVTMITI
Namas su bizniu, pieninė lr groscr- 
nė. Biznis gerai išdirbtas, randasi 
lietuvių kolonijoje, Cleeroje. u iii 
lietuvių bažnyėlos. Namas turi po 
4 ir 4 gražius kambarius. Groaer- 

Inėje jrengll visi fikščeriai, yra ir 
naujas elektrinis šaldytuvas lr pil
nus pirmos rūšies atakas. Gera prie
žastis pardavimui. Atsišaukite pas 
ia vininkų: W. Stankus, 1325 South 
501h Court, Ciecro.

PARDAVIMUI BI.AIT Y SHOP
Biznis išdirbtas per 4 metus. Renda 
pigi. Kambariai pragyvenimui už
pakalyje. Garu apšildomas. Parsi
duoda labai pigiai. Atsišaukite laiš
ku ar telefonu: Draugas, 2334 South 
Oakley Avenne. Chieago, III., telefo- 
nas C\\nl 77»O.

PARDAVRITI GROSERNĖ 
Pilnai jrengtas, gera vieta. Biznis ge
rai išdirbtas. Geri kambariai pra
gyvenimui. Parduosiu su ar be fiks- 
čerių arba išmainysiu ant automo
biliaus. 4945 South Halsted St., 
telefonais YARda 4757.

PARDAVIMUI RVNGAbOlT 
Marąuette Manor, 6 kambarių mū
rinis bungalotv. karšto vandenio ši
luma, Insuliuotas.

J. J. COYLE.
South Artesian Avenue 
Telefonas Prospeet 2207.

RENDON K F,PYK LA 
Du mūriniai kakaliai. Randasi So
uth Sidėle. Atsišaukite Telefonu
Yards 1IH12.

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui 5 kambarių bungalotv. 
Karšto vandenio šiluma. Mūrinis por
ėtus. 2 karų garadžius. Kaina 35.600. 
Pargenąs. Atsišaukite. R032 Se. Roek- 
well Street.

Moterys ir Merginos 
Pasinaudokite

T0WN of LAKE. — Pa 
■nigintomis kainomis taisome 
jūsų drabužius, įdedame nau
jus pamušalus į skurinius ko
tus. Teipgi i dedame naujus zi- 
nerius į turinius jakučins, 
Dabartinės pigios kainos ne
ilgai tęsis. Pasiskubinkite. 
OVERLINGIO VALYMO IR 

TAISYMO ŠAPA 
4602 S. Wood St. Chicago, III.

4%

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Ave.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$5,000.00
Išmokėjom 
Už padėtus 

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mij 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION

of C'HICAGO
JUSTIN MACKIEIVICH 

President
IIELEN KUCHINSKAS, Sec.

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

LOANS & INSURANCE
l\ \l I ll< BI.’ \\( III-

Building Management
JOHN F. i:\YAI.h 
i;i ii i i (mn- \\v. im. 

3236 S. Halsted St.
Pilone CAI.LMFT llPi

UNIVERSAL

RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

JL JL NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670

Janna May Loeks iš Grand 
Rapids, Mich., būsianti kara
lienė Michigan žiemos kami- 
valo, kuris neužilgo bus ati
darytas Petoskey, Mich.

{Acme photo}

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospeet 0745-0746
Wbole«ale Only

5931-33 So. Ashland Ave.

Galima ganti: —

“DRAUGO” KNYGYNE 

2334 So. Oakley Ave., • Chicago, 111.

Pas mus galima gauti tikrai l,l»- 
tuvlškį Importą. Valstybinį Deg

tiną.
Mes Ir Vist Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dzlmidoa 

Savininkai

PERKAM
senus auksinius, sidabrinius 
ir varinius Amerikoniškus 
pinigus. Mokame gerą kai
ną pagal vertę.

SMITH & SON 
2267 Clyboum Ave. 

Cbicago, Illinois

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PULKITE DABAR I — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGO .................................
NUT .................................................... »6.0»
3IG LUMP ..................................... »6.0»
MINE RUN ................................... $B.T5
SCREENINGS ................................ |B.»#

Tel. ARDmore 6975

TIK S42.OO
CHICAGOS VĖLIAUSIA 

NAMŲ STATYBA
7$-čia gat. Ir Calirnrnia Ave 

Du blokai nno Marųnette Pk.
Mūriniai, lnsiuluotl namai 6 
ir 8 kambarių, su beismentu. 
lotas 30x12 6 pSdų su visais 
{taisymais.
Namo kaina 38.000.00. Mažas 
pradinis {mokėjimas, likusieji 
kaip randa, tik po 342.00 {
mfines). š) suma padengia 
nuošimti, taksus, apdraudę lr 
mėnesinę dai J paskolos.

Namai statomi po priežiūra 
P. H. A.

Pamatykite, o stebėsi t6s. 
Ofisas prie 73-člos gatvės ir

California Avenue.


