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ITALAI PASIRENGĘ UŽIMTI MAKALEITALAI ŠIANDIEN ŽADA 

PAIMTI MAKALE

.Miesto link pasiųstos stiprios
priešakines sargybos

_____________ _________

ASM aka. E,itr^ ,apu, MUSSOLINI NUTRAUKIA
i. — L)vi italų koliumnos Į
šiandien vidudienį susijungė KAREIVIŲ SIUNTIMĄ
ant vieno aukšto kalno hriau- ArDIlZAkl
nų, nuo kur aiškiai matosi Ma nlIlIMJIi
kale miestas, kurj siekia pa
imti.

Koliumnos sustojo žygiavu
sios. Laukia siunčiamų joms 
maisto produktu ir karo me
džiagos. Rytoj išaušus italai 
leisis stačiai Makale link, 
kad jį užėmus ir įsitaisius 
stiprių ten stovyklų ir pozi
cijas.

Generolai Santini ir Piro- 
li vadovauja šioms kolium- 
noms.

Koliumnoms sustojus, tuoj 
sudaryta stiprios priešaki
nės sargybos ir pasiųstos 
miesto link. Kitos kareivių 
dalys pastatytos saugoti ko- 
liuinnu šonus.

Kad pasiekus miestų, ko
liumnoms teks pereiti kelis 
nedidelius klonius, kuriuos 
saugoja lakūnai.

Italų vadovybė gavo žinių 
iš Makale, kurs kelinta die
na etiopieeių kareivių aplei
stas, kad vakar vakarų etio- 
piečių būriai grįžo miestan. 
Kadangi užsilikusieji ten gy
ventojai juos šaltai pasitiko, 
tad neužilgo jie ir vėl išsi
nešdino iš miesto.

Etiopieeių kareivių ten pa
sirodymas davė suprasti ita
lų vadams, kad reikalinga 
imtis didelio atsargumo žy
gių, kadangi etiopieeių karei 
vių pasirodymas gali būti 
koks klastingas žygis prieš 
italus.

Arti Hausien etiopiečiai 
puolė užpakalines italų deši
niosios kojiumnos sargybas, 
išgindami prasimušti į italų 

fronto užpakalines pozicijas, 
l’o kruvinos kovos etiopie
čiai buvo atblokšti.

Lakūnai žvalgai suseka, 
kad negausingi etiopieeių bū 
riai atsimeta toliau nuo Ma
kale.

Čia spėjama, kad italai, pa 
ėmę Makale, tuojau briansis 
toliau.

PAŠAUKTI TARNYBON 
ATSARGOS KARININKAI

ROMįA, lapkr. 7. — Itali
jos vyriausybė pašaukė karo 
tarnybon infanterijoo, artile
rijos, inžinierijos ir motori
zuotų dalių atsargos kari
ninkus.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Numatoiftas pragie
drėjimas; šalčiau.

ROMA, lapkr. 7. — Patir- 
Į ta, kad ir toliau čia turimi 
diplomatiniai pasitarimai, kad 
sumažinus politinį įtempimą 
tarp Italijos ir Anglijos.

Taip pat sužinota, kad dik 
tatorius Mussolini nutraukia 
kareivių siuntimų į rytinę 
Afrikų. Septyni transporti
niai laivai grųžinti privačiai 
tarnybai. Italija ikišiol į ry
tinę Afrikų pasiuntus jau 
apie 290,000 kareivių, neskai
tant prieš tai ten buvusių 
nuolatinių garnizonų.

Be to, čia ir kituose Itali
jos miestuose nutrauktos de- į 
inonstraeijos prieš Anglija.

VOKIETIJA JUNGIASI 
PRIE

ROMA, lapkr. 7. Itali
joj išvystomas boikotas pre
kėms tų valstybių, kurios pa- 
sisakusios T. Sųjungoųe už 
sankcijas prieš J talijų. Faši
stų spauda vadovauja boiko
tui.

ŽENEVA, lapkr. 7. — Vo IS pradžių boikotas buvo 
kietija painformavo T. Sų- nukreiptas prieš vienų Ang- 
jungų, kad ji neleis reiche G ją. Dabar apima ir kitas 
daryti kokio nors pelno iš 'alstybes.
karo Afrikoje. Sakoma, Hit-

I leris įsakęs, kad joki produk- EGIPTE NEBUS PAKEI- 
, tai iš (Vokietijos nebūtų siun-, STA TVARKA 
čiami Italijon, arba Etiopi- ,
jon CAIRO, Egiptas, lapkr. L

Pažymima, kad jei Vokie-J Oficialiai paskelbta, kad 
tija, kaip sakosi laikysis gr-; Egipto valdymo tvarkoje ne 
iežto boikoto, Italija susi- ’,us daroma jokių atmainų, 
lauks didelio smūgio, kadan- Anglijos karo laivai is Alex- 
gi Mussolini daug ko tikėjo- ander uosto bus ištraukti, 
si iš Vokietijos. kaip tik bus nutraukti nesu-

____________ tikimai su Italija.
VOS NE VOS IŠĖJO Iš 

RAISTŲ
MEXIC0 CITY, lapkr. 7.

— Amerikietis lakūnas Don- LONDONAS, lapkr. 7. — 
aid Cardiff su penkiais kele-1 Anglijos ministerių kabine- 
viais l’an American Ainvays tas sušauktas nepaprastai) po 
trijų motorų lėktuvu iš M e- sėdin, sakoma, dėl turimų de-
rida skrido j Pavo Obispo 
Yukatane. Tik apie 1 valan
da beliko kelionės kai staiga 
pradėjo šlubuoti motorai. Tas NUKRITO PRANCŪZŲ KA-
įvyko raistuose. Cardiff nu
sileido radęs tinkamų aikštę.

Visi šeši maitinosi lėktuve 
Į buvusiuoju maistu. Per porų 
dienų tačiau išbaigė maistų 

! ir turimą vandenį. Kadangi r0 M“”™’- ž"™ »»
pagalba iŠ niekur nenumaty- men^s- 
ta, lakūnui vadovaujant leis-
tąsi per raistus, kad pasie- ŠELPIMO DARBININKAI 
kus žmonių gyvenamas vie- ORGANIZUOJASI 
las.

. Po keturių parų sunkios Chicagoj iškeltas sumany-
kelionės pagaliau išeita iš 
raistų.

Tuo laiku kiti lakūnai ieš
kojo dingusio Cardiffo, bet 

I nebuvo lemta jį susekti.

PLATINKITE “DRAUGĄ tuose.

& .ate#

\ ienas italų trokas, kurių italai naudoja tūkstančius, iš Adigrato važiuoja 
specialiai padirbtu keliu Makale link; Italai praneša, kad šiandien jie tikisi 
paimti minėtų miestų. Etiopiečiai apleidę miestų, ir tolokai į pietus pasitrau
kę, kur turi įsitaisę stiprias pozicijas. Rasi, ten jie rimtai pasipriešins įsiver
žusiam priešui. (Acme I’lir o.)

ITALIJOJE BOIKOTAS OAUG BEDARBIŲ ŠEIMŲ OHIO VALSTYBĖJE API- 
PRIEŠ KI f AS VALSTYBES NETEKS BUTŲ ‘ PLĖŠTA TRAUKINYS

ANGLIJOS MIN. KABINE
TO POSĖDIS

rybų su Italija Viduržemio 
jūros klausimu.

RO LĖKTUVAS
MONTPELLIER, Prancū

zija, lapkr. 7. — Nukrito ir 
sudužo prancūzų didelis ka-

mas, kad suorganizavus so- 
cialės gerovės visus darbinin 
kus unijon ir šių prijungus 
Amerikos darbo federacijom

Tokių unijų organizavimas 
jau vedamas kituose miee-

Illinois Emergency Relief 
emisija mažina bedarbiams 

šelpimų, kadangi krašte vy
riausybė susiaurina skiriamų 
tam tikslui fondų tuo pagriii 
du, kad bedarbiai turi gauti 
darbo prie sukeliamų viešų
jų darbų.

Mažinant šelpimų, pirmiau 
šia nebus mokama nuoma už 
bedarbių šeimų butus ir to
dėl žymi d<alis šeimų, ypač 
Chicagoj, bus pašalinamos iš 
flatų ir neteks pastogės. Bus 
daugiau nesmagumų.

SUDEGE KATALIKIŠKA 
KATEDRA

MARQUETTE, Mich. (per 
pastų). — Gaisras sunaikino 
vietos Šv. Petro katalikų ka
tedrų. Iš šventovės beliko tik 
riogsiančios aprūkusios ir su 
vandeniu sulietos sienos. Nuo 
stolių — apie 350,000 dol. 
Gaisras pasireiškęs iš anglių 
sandėlio rūsiuose.

Katedra pastatyta 1881 m. 
sudegus tuometinei bažnyčiai 
toje vietoje.

ETIOPIJOS VALDOVAS 
NORI AMERIKOS 

PAGALBOS
NEW YORK, lapkr. 7. — 

Žiniomis iš Addis ^Ababa, Et 
iopijos imperatorius Haile 
Selassie labai pageidautų, 
kad U. S. prisidėtų prie T. 
Sųjungos paskelbto boikoto 
prieš Italiją. Tuo bildu, sako 
jis, greičiau būtų atsiektas 
susitaikvmas.
NUBAUSTAS UŽ ŠELPIMO 

ĖMIMĄ

Teismas nubaudė J. Weso- 
towskį, 24 m. amž., už klas
tingų šelpimo ėmimų. Skirta 
6 mėnesiai kalėti.

(JARRETTSVILLE, ()., 
lapkr. 7. — Penki plėšikai už
puolė. Erie- geležinkelio kelei
vinį traukinį ir apiplėšė pa
što vagonų, kuriuo gabenta 
apie 40,000 d. Be šių pinigų 
pagrobta dar ir šiaip pašto 
dalis.

Apie trys plėšikų buvo ap 
siginklavę automatiškais šau
tuvais.

Traukinys iš CIevelaudo va 
žiavo į Pittsburghų.

TRANSFERIAI BUŠŲ SU 
GELEŽINKELIAIS

Illinois prekybos komisija 
parėdė, kad Chicagos viršu
tiniai geležinkeliai savo trans 
fenus subendrintų su Chica
go Motor Coacb kompanijos 
busais. Žmonių persėdimui iš 
busų į traukinius ir iš trau
kinių į busus nurodytos vie
tos. Ši tvarka turi būt įvesta 
už 60 d. ir palikta vienerių 
metų išbandymui.

NATURALIZUOTA 147 
SVETIMŠALIAI

Užvakar federaliam teisme 
Chicagoj naturalizuota 147 
svetimšaliai: britai, rusai, da
nai, olandai, čekoslovakai ir 
jugoslavai. Iškilmingai suteik 
ta jiems šio krašto pilietybė.

MIRĖ CHICAGO MAJORO 
MOTINA

Mirė Mrs. Helen Kelly. 79 
m. amž., .8115 So. Morgan 
gat., Chicago miesto majoro 
E. J. Kellv motina.

SKIRIA DAUGIAU FONDŲ

Krašto vyriausybė vakar 
paskyrė apie pustrečio mili
jono dol. daugiau viešųjų 
darbų įvairiems projektams 
Illinois valstybėje.

KATALIKŲ ĮSTAIGOS ROMOJE 
NENUKENTĖS NUO SANKC!Jįl

APIE TAI PRANEŠA VATIKANO LAI
KRAŠTIS OSS. ROMANO

VATIKANAS, lapkr. 7.— negali būti baimės tuo kiau
šy. Sostas užtikrina religi- simu.
nių ordinų ir kongregacijų Laikraštis pažymi, kad Hv-

. ' entasis Sostas jau ėmėsi rei- vvskupus ir vyresniuosius, ku ,. . * . kalingų priemonių, kad ap-
rie vra prisiuntė Romon jau- . , . . .. • . ,' ' 1 •' draudus tarptautinių haznv-
nus vyrus mokslintis uni- |įnjų įstaigų Romoje gyvavi- 
versitetuose ir bažnytinėse į- nių ir veikimų- ir, prireikus, 
staigus *, kad jie m bijotų, pažada savo pagalbų, 
kad tuos studentus galėtų iš- Šis klausimas buvo iškeltas 
tikti bet koki gyvenimo sun- T. Sųjungos sankcijų komite- 
kumai ryšium su T. Sųjun- to posėdyje Ženevoje. Komi- 
gos paskelbtomis sankcijomis teto pirmininkas pareiškė, 
Italijai. Ir Vatikano laikraŠ- kad pinigų siuntimas religi- 
tis Osservatore Romano pa- įsėms įstaigoms Romoje ne
kartojo šį užtikrinimų, kad bus varžomas.

VIENUOLĖ RAŠO APIE 
ŽEMĖS DREBĖJIMUS 

HELENA M.
DENVER, Colo., lapkr. 7. 

— Šv. Vincento namų berilių 
kailis sesuo vienuolė Teodo
ra gavo laiškų iš Šv. Vincen
to akademijos sesers vienuo
lės Rosarie, Helena mieste, 
Montana. Rašo apie įvvku-' 
sius ten žemės drebėjimus.

Rašo apie pergyventas te
roro dienas, kai visos sese
rys Šv. Vincento akademijo
je meldėsi ir podraug rūpi
nosi savo globojamų merge
lių apsauga. Po įvykusio auk 
sti rytų pirmojo smarkaus 
drebėjimo, seserys apleido 
namų viršutinius aukštus. Su 
sižibino šventintas žvakes, 
nuėjo į rūsius ir, ten mels
damosi, su švęstu vandeniu 
apšlakstė rūsių sienas. Po to, 
sako, vienuolės pasijuto es
ančios saugume ir nuėjo mie 
goti.

Praėjus vienai savaitei atė
jo dar šiurpesnė diena, rašo 
sesuo Rosarie. Toli smarkes
nis už pirmąjį įvyko drebėji
mas. (Akademijoje nuo sienų 
tinkas nubįrėjo, statulos iš
vartytos ir sudaužytos. Šį-; 
kart jau negalvota apie kit
ką, kaip tik apie tai, kad ko 
veikiau apleidus namus, kad 
išvengus didesnių nelaimių.

Tas įvyko prieš pusiaunak 
tį mergaitėms sumigus. Jos 
visos greit pažadintos, liep
ta apsirengti, su degančiomis 
žvakėmis rankose tvarkingai 
išeita priešais namus ant ve
jos ir iki išauštant melstasi 
ir melstasi, kad Dievas pasi
gailėtų jų visų ir atitolintų 
katastrofų, kad apsaugotų jų 
namus nuo sugriuvimo.

Apleidus namus, neužilgo 
atvyko iš katedros kun. G. B. 
Gemer ir jis išnešė švenčiau 
siųjį iš namų koplyčios, prie
šais kurį paskiau karštai mel
stasi. Kiek palaukus, Šven-, 
čiausiasis buvo nuneštas į li-

SUDEGĖ DARBĖNŲ 
BAŽNYČIA

šudegė Darbėnų katalikų 
bažnyčia, o Kretingoje — I 
namai.

Kretingoje, Vytauto gatv» 
je, Buzalterio gyvenamoje 
troboje iš krosnies kilo gaiš 
ras. Esant dideliam vėjuį, ųg 
nis staigiai persimetė 
timus namus Kęstučio gatvė
je. Viso sudegė 4 trobos. Ki
tas ugniagesiai išgelbėjo.

Apie 1,30 vai. pradėjo deg
ti Darbėnų mūrinė bažnyčia, 
iš bokšto (kuris buvo nieki
nis), aukščiau varpų, ii iki 
ryto 6 vai. visa sudegė. Liko 
tik mūro sienos, šventenybes 
ir dalį turto' klebonas kun. 
Bardauskas išgelbėjo. Nuos
tolių padaryta apie 230,000 
litų. Spėjama, kad bažnyčia 
buvo padegta. Kretingos ug
niagesiai negalėjo išvykti ug
nies gesinti, nes turėjo dar
bo likviduodami gaisrų Kre
tingoje. Buvo atvykę Palan
gos ugniagesiai, bet gaisro 
negalėjo užgesinti

RAŠYBOS KLAUSIMAS 
ŠVIETIMO TARYBOJE

KAUNAS. — Švietimo ta
ryba |(prie švietimo ministe
rijos) jau svarstė reformuo 
tos rašybos įvedimo klausimų 
ir numatė įvedimo procedū
rų. Pradės svarstyti aukštes
niųjų mokyklų programos re
formų ir aukštesniųjų moky
klų mokytojams parengti kl
ausimų.

BANDITAI SIAUČIA 
MEKSIKOJ

VERA CRUZ, lapkr. 7. -• 
Banditų gauja padegė vie
nus namus Rio Blanųuillo. Iš 
vidaus bėgančius tris asme
nis nušovė ir keletą kitų su
žeidė.
goninės koplyčių, kurioje ank 
sti rytų seserys priėmė Ko
munijų.
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Skalbimų kainos prisiunčiamos paralkalavus. 
Bandradarbiants lr korespondentams raitų nagrgilna,

Jat nspraioma tai padaryti lr neprtsiunčiama tam tiks
lui palto tankių.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ilgi b vai. popiet 
lieina kasdien, 'feakyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybise: 
Metams — M.44. Pusei metu — M-M; Trims mėnesiams

kad vyriausybė rūpintus išvesti kraštu iš lo 
užburto rato, kuiiume jis yra atsiradęs. 

Kokia galėtų būti išeitis*
Mūsų manymu, nereiktų nė p. Smetonų i

Didis Žmonijos Geradaris i gailėjo ir, štai, 1875 metais 1 bord šaukė jį į FrohsdoiTo pi* 
Į jis siunčia saleziečių būrelį j lį prašydamas padaryti ste- 
| Prancūziją. Tais pačiais ims- buklų: grąžinti nepugydomos 
j tais Dievo tarnas išgirsta ir ligos sunaikintas jėgas rr, štai 
apie Pietų Amerikos neeivili- ga išgijęs, tapo vienu iš di-

— 11.00; Vienam mėnesiui — 7 te. Kitose nUntrbl 
prenumerata: Metama — >7.44; Pusei metų — 44.40. 
Kopija — .Mo.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 vai, popiet.

DIENOS KLAUSIMAI

LIETUVOS VIDAUS POLITIKA 
KOMPLIKUOJASI

Užvakar rašėme apie tai, kad buvusieji 
Lietuvos prezidentai — A. Stulginskis ir dr. 
Grinius ir buvusieji ministeriai pirmininkai 
pasiuntė p. Antanui Smetonai stiprų pareiš
kimų, reikalaudami atstatyti konstitucinę tva
rkų Lietuvoje.

Šį pareiškimų siųsti Prezidentui priver
tė sunkus krašto ekonominis būvis ir didė- 
jantieji pavojai iš lauko.

Vadinas, didžiosios opozicinės partijos, 
kurios valdė kraštų demokratijos laikais, su
sitarė ir bendru pareiškimu reikalauja da
ryti greitus žygius pagerinti krašto ekono
minį ir finansinį būvį, legalizuoti vyriausybę 
ir suderinti visas tautos jėgas.

Su tuo pareiškimu vyriausybė turės skai
tytis. .Ji pati turėtų žinoti, kur ji stovi. Juk 
krašte yni didelis prieš jų nusistatymas. Rim
čiausias ir pastoviausias gyventojų elemen
tas — ūkininkai ne tik nori, bet ir reika
lauja atmainos, nes žino, kad dabartinė vy
riausybė nepajėgs pagerinti jų būvio.

Vyriausybė turės skaitytis su buvusiųjų 
valstybės vyrų žodžiu dar ir dėl to, kad pa
tys tautininkai, kurie savo rankose laiko 
krašto vairų, yra susiskaldę. Jų dauguma 
yra nepatenkinti Smetonos - Tūbelio reži
mu. Jie mano, kad vyriausybės priešakyje 
turėtų atsistoti žmonės su didesne iniciatyva 
ir veiklesni. Negalima užginčyti to fakto, 
kad nors prof. A Voldemaras ir kalėjime 
sėdi, tačiau tautininkų partijoje jis turi daug 
šalininkų. Jo šalininkų yra ir karininkų ir 
ankštų valdininkų tarpe. J r, blogiausia, jie 
yra veiklūs ir pasirengę sunaudoti kiekvienų 
geresnį momentų išlaisvinimui Voldemaro iš 
kalėjimo ir jo pastatymui vyriausybės prie
šakyje. Juk ne dėl ko kito Voldemaras yra 
▼ožiojamas iš vieno kalėjimo į kitų, kitais 
žodžiais sakant, slepiamas.

Apie tai rašo iš Kauno ir Donuld Day, 
Chieago Tribūne korespondentas.

Šį ta parašęs apie politinį ir ekonominį 
Lietuvos būvį ir apie vadinamųjų voldema- 
rininkų stiprėjimų, jis štai kų pranašauja:

"Antanas Smetona, Lietuvos preziden
tas - diktatorius nuo 1926 m. gruodžio 
mėn., greitai guli būti pakeistas /ienų 
iš daugelio jo priešininkų. Seniausia res
publika šiaur rytinėj Europoj švytuoja 
iš priežasties vidaus politikos ir ekono
minio krizio, kuris yru Prezidento Sme
tonos politikos pasekmė. Seks visiškas 
vyriausybės perorganizavimas'*.

Tai yra Amerikos dienraščio pranešimas 
iš Kauno. Žinant, kokie sunkumai šiandien 
yra Lietuvos viduje, reikia manyti, kad p. 
Day paduodamos žinios nėra iš piršto išlauž
tos. Sunku, žinoma būtų tikėti, kad vyriau
sybė savo valia ntsistntydintų ir ypač ne
įtikėtina, kad j). Smetona tai padarytų. Jį 
atsistatydinti galėtų privesti tik revoliucija.

Gal bus ne pro šal) šia proga atsakyti 
į klausimų, ar Lietuvos žmonės šiandien uo
li didesnio sukrėtimo viduje, ar ne. Mūsų 
manymu, ne. Tai būtų pavojinga, nes vidu
jinėmis suirutėmis galėtų |iasinaudoti Lietu- 
Vos priešai.

Lietuvos žmonės reikalauja, kad sus’' ta
rytų teisėta vyriaiisyliė, kad būtų tautos at 
stovybė ir kontrolė, nes .iau perdaug priviso 
■♦•sąžiningų valdininkų. Taip pat reikalauja,

Saleziečiui. Tai, bemaž, linu Tokio geraširdžio žmogaus 
atsistatydinti. .Jei jam tikrai rūpi valstybės Į jus, daugeliui visai svetimas ieškoti nereikėjo, juo tapo
gerovė, jis tuoj turėtų sudaryti koalicinę vy-! vaidas. O čia lig tyčia, dien- ’ pats kun. Bosko. Tuojau jis zuotlJ tautlJ Kurilų. Dešimts tižiųjų kun. Bosko darbų rė-
riausybę. Nauju vyriausybė paskelbtų Seimo rastis “Draugas” vis skelbia išnuomojo mieste didesnius misijonierių salezie- niėju. Su juo tardavosi val-
riiikiinus ir uz mėnesio, kito vidaus politinė ! ir skelbia įvairiose parapijose namus, parsikvietė ten savo ,'*’b atsiskyrė su savo myli- st vbės ministeįiai, vyskupui,
padėtis susitvarkytų. Vyriausybė turėtų k ra-1 rodomas saleziečių misijų fil- motinų ir pradėjo priiminėti muoju tėvu, išvyko į minkai net kardinolai.
što pasitikėjimą ir savo užsimojimams pa-> mas. Kas tie saleziečiai, koki tuos nelaiiuingus vargdienė- bustu'tų Patagonijų.
lamų. Atsitaisytų ekonominis būvis ir už-Į jų tikslai, iš kur jie atsirado, liūs Atsirado pirmoji prieg-

i kokia iš jų nauda* Klausi- landa. Berniukai, dienos mc-ssienyje susidarytų geriausio įspūdžio.
Jei p. Smetona tokio žingsnio padaryti 

ik-išurys, tuomet ištikro gali būti eaip, kaip 
p. Day pranašauja — tautininkai voldemari- 
ninkai gali pamėginti pasinaudoti sunkia pa
dėtimi ir gyventojų bloga nuotaika. Tuomet 
politinė padėtis dar labiau susikomplikuotų 
ir tai būtų valstybei pavojinga.

Dėl to dabai p. Smetona turi ne tik sa
vo pozicijų gelbėti, bet pasirodyti tikru tau
tos vadu — suderinti visas tautos jėgas ir 
stabilizuoti vidaus politinę padėtį.

TĖVŲ ORGANIZACIJA

Vėliau, | Po sunkių ir nenuilstamų 
saleziečiai kiekvienais metais Dievo garbei pašvęstų darbų 
siųsdavo ir siunčia savo misi- kun. Bosko atsiskyrė su šiuo

mai šaukiasi atsakymų. Štui tu, eidavo į miestų dirbti (da-i •i()no,r’us 1 Įvairiausius misijų pasauliu 1888 metų, sausio
rbą suieškodavo pats kun. j)0. .kraštus.jie.

►Saleziečiai tai šv. kun. Jo- sko), o vakare, sugrįžę, susi-1 
no Bosko įsteigta ir 1874 me- rinkdavo į mažutės koplytėlės į j
tais Bažnyčios patvirtinta zok rišt i jų. Ten kun, Bosko pa ko laikė švenčiausia Panele 
draugija, kurios tikslas mok y-1 mokydavo juos tikybos, italų | Marijų, Krikščionių Pagalbų, 
ti ir auklėti neturtingųjų vi-Į kalbos, aritmetikos, šventosios j()s vardu šventasis jaunuolių 

; sų apleistų jaunuomenę, kad istorijos. Tačiau, išleidžiant draugas darė stebuklus savo 
jie užaugę taptų naudingi pi- visai dienai jaunuolius iš na-' geradarių, jo vargšelius susel-! reita‘s 1934

Ispanijoj prasidėjo girtinus katalikų ju
dėjimas. Aštuoniosdešimt katalikų tėvų susi
rašė i vadinamų tėvų konfederacijų, kad gi
nti gerų šeimos vardų ir per šeimų užtik
rinti tautai ateitį.

Viename šios konfederacijos suvažiavi
me Granados arkivyskupas savo kalboj pa
žymėjo: »

“Jūsų rankose yra krašto išgelbėji
mas ir jo ateitis, nes jums yra pavesta 
šeimos apgynimas. Jei iš šių šeinių nesu
silauksime sveikos jaunosios gentkartės, 
iš niekur kitur nesitikime susilaukti”.

Ispanų tėvų federacija daugiausia dėme
sio kreipia į gynimų šeimos garbės, į kovų 
dėl švietimo laisvės ir kovoja su pasireiš
kiančiais visuomenėj nemoralumais ar tai 
teatruose, ar tai spaudoj, ar kur kitur.

Buvusieji rinkimai praėjusį antradienį 
kai kuriose valstybėse parodė, kad vis dėlto 
dabartinės vyriausybės opozicija yra gero
kai sustiprėjusi. Nors linkimai daugiausia 
buvo lokalinio pobūdžio, bet iš jų galima 
nusimanyti, kad 1936 m. prezidento rinki
niuose eis didelė kova. Bus varoma smarki 
kampanija ir patys rinkiniai bus įdomūs.

LIETUVĄ APLANKIUS 
_________Rašo L. Simutis_____________

VEIKIMO SĄLYGOS PAS MUS IR KITUR

Kaip vakar rašiau, dalyvavimas Lietu
vos Katalikų Veikimo Centro susirinkime 
man buvo įdomus ir naudingas. Aš daug 
svarbių dalykų sužinojau iš Lietuvos kata
likų organizacijų veikimo ir gana plačiai 
susipažinau su kituose kraštuose gyvenančių 
lietuvių katalikų veikimo padėtimi.

Iš visų pranešimų paaiškėjo, kad mes, 
Amerikos lietuviai katalikui vis dėlto esame 

i laimingiausi. Mes čia turime veikimo laisvę
ir ar tik negeriausia būsime susiorganizavę 
už visų kitų kraštu savo brolius. Beveik visur 
katalikai turi kliūčių savo organizuotam vei
kimui, kuomet mums niekas nekliudo, nie
kus mūsų nevaržo Tik mes dar toli gražu 
ne pilnai tų turimų laisvę išnaudojame. Mūsų 
organi žarijos galėtų būti žymiai gausinges
nės, jas vienijanti Federacija galėtų būti 
stipresnė ir visos mūsų religinis ir tautinis

Savo daii ų, draugijų, misi-'

31 dienų.
Bažnyčia nuodugniai patik-

.. .. , ,, , rinusi jo gyvenimo dorybes įrjų tikrąja steigėja kun. Bos- . . . .ištyrus, per jo užtarymų, p y
kusius stebuklus 1907 metais 
skelbia jį garbinguoju, 1929 
metais — palaimintuoju ir pe-

liečiai tautai, ištikimi Bažny- mų, sunku juos tinkamai iš- pUsul naudai; apie .Jų sakė VeTykų dienų skelbia jį žven-
cios nariai ir, po mirties, lai- auklėti. Kun. Bosko tuojau tą pamokslus jaunimui ir liaud- bioju
miiigi dangaus gyventojai.

Vienuolijos įsteigėjas, kun. 
Bosko, gimė 1815 metų rug
piūčio 16 dienų labai netur
tingoje šeimynoje, Bekių kai
melyje, Italijos Tolino pro
vincijoje. Jonuko ateitis pa
sidarė visai tamsi, kai būda
mas vos dviejų metų neteko 
darbštaus savo tėvelio. Kiek 
paūgėjus pačiam teko eiti ieš
koti duonos kąsnio. Daug va
rgęs, būdamas paprastu kai
mo piemenėliu, vėliau bernu, 
siuvėju, giesmininku, kavinės 
tarnautoju, pagal iaibdonas Bo- i 
sko prasimynė sau takų j 
aukštų kunigo pašaukimų. Die

pajuto ir neatsižvelgdamas į žiai; dos paragintas (laike ap- 
didelį nedateklių, viename sireiškimą), statė dideles ba- 
siaurame namų koridoriuje žnyčias iš kurių dvi, Marijos 
pastatė dvi siuvamąsias maši- ■ Krikščionių Pagalbos, Torine 
nas, o ankstame kambarėlyje įr švenčiausios Jėzaus Širdies, 
— batsiuvių suoleli. Tai vaiz- , Romoje turi bazilikų vardus, 
das pirmosios jo amatų mo- Draug su auklėjimo Įstaigo- 
kyklos, kame neturtingi jau- mis, kun. Bosko garsas plito 
nuoliai išmokdavo užsidirbti iš vienos tautos į kitų. Minios,
sau duonų 
gyventi.

Tarp priglaustų berniukų i monto kunigu ėjo pasikalbėti 
kun. Bosko rado ir labai ga- bedievis poetas Viktoras Hu-

ir krikščioniškai
4

kur tik jis pasisukdavo, pul
davo aplinkui. Su prastu Pie-

bių. Žinodamas, kaip Dievo 
Bažnyčiai reikia pasiauKoju- 
sių kunigų, o visuomenei — 
gerų vadų, jis pradėjo tuos 
vaikus mokyti. Taip šalia pra

go. Kunigaikštis De Cliam-

Šiandien devyni tūkstančiui 
saleziečių, išsisklaidę po visas 
pasaulio šalis tęsia tų patį 
savo šventojo įsteigėjo darbų. 
1929 metais saleziečių įstaigų 
buvo Europoje 313, Ameriko
je 235, Afrikoje 61, Azijoje 
31 ir Australijoje 1.

Įstaigų skaičius kokybės at
žvilgiu 1929 metais atrodė 
taip: šventadienio oratorijų
386, pradžios mokyklų 319, ti
kybinio aprūpinimo centrų 

(Tęsinys 4 pusi.)

... . . , stu dirbtuveliu, įsdvgo ncdi-vo Apvaizda davė jam viską: , ‘, , , . .. . . . . dele vidurine niokvkla.
mokslo lesąs, išminti ir pati i . . ... „ ... . . i Amatu niokvkla, salia josmokslų. Kūno mitrumas, ne
paprasta atmintis, gilus pa
maldumas pasireiškęs dar jau 
name jo amžiuje apie jį su
būrė visų ginttojo kaimelio 
.jaunuomenę. Jonukas, kaip 
koks akrobatas, rodydavo tiem 
savo kaimynam visokias ko
medijas ir kai|)o atlyginimų 
reikalavo iš jų, kad čia pat, 
kartu, sukalbėtų ražančiaus 
dalį, paklausytų girdėto baž-, 
nyčioje pamokslo, kurį pats 
gražiai atkartodavo, arba su
giedotų kokių Marijos garbei 
giesmelę.

Tapęs kunigu ir baigęs To- 
rino teologijos akademijų ne
nustojo rūpinęsis vargingąja 
jaunuomene. Su širdžia su
graudinta, su ašaromis akyse 
kun. Bosko žiūrėdavo į jau
nus, retežiais sukaustytus ka
linius, j būrius keikiančių ir 
biauriai kalbančių gatvės jau 
nuolių. Veltui jis lankė kalė
jimus, veltui laikų leido steng
damasis susidraugauti su ga
tvės valkatom — jaunuoliais, 
kad juos pataisytų. Nepaisant 
gražiausių jaunuolių pasiry
žimų būti gerais, išėję iš ka-'

1 Įėjimo ir neradę pasaulyje 
gailestingos širdies, netrukus 
vėl grįždavo prie seno vagi- 
nėjimo įpročio ir, po kurio 
laiko, jų rankos vėl pančius

gimnazija ir didelis kiemas 
su visokiais žaidimų įrankiais 

į — tai tipiškos kunigo Bosko 
i auklėjimo Įstaigos vaizdas.

Taip atrodė darbo pradžia., po SVIETĄ PASIDAIRIUS prisidiejes ir Kun. Mažvydis,
Vaikų skaičius vis augo, mo
kyklos didėjo. Vienam kliu.

kuris mažai tetikiejo in Die- 
sename va ir Velni. Bet tuose laikuo- 

buvo verčiame
Visi žinote, kad

Bosko visa aprėpti buvo ne- ■krajuj mes turime lietuvis- se lietuviai 
įmanoma. Kas jam ateis pa-(kos kalbos žinovų. Dabar jie!pamesti arija atsižadieti su
dėti, draug su juo pasišvęsti ? leidžia net gazietą, kuria mo-ivo Dievo Perkūno, o pripa- 
Darbo padėjėjais tapo jo pa- kiną, kaip reikia lietuviška ! žynti Rymiškąjį Dievą, su ku 
ties išauklėti jaunuoliai. Jie,kall»a gydyti nuo visokių ne-lrio valia ir pagelba milijonai 
kun. Bosko mylėjo kaip tėvą, galavimų. J žmonių žūsta kas metas.”
jo dvašių pasisavino. Jų pa- j niek?, turbūt, nežinojo, į Juozas
galba, jaunuomenės apaštalas į katĮ įr Amerike mes turime' Juozas tai neva redadktorius 

Mano vožnas delnas norė
tų, ne tiek dėl naujos kalbos, 
kiek dėl pačios šnekos, apčiu
pinėti to pisorio galvų ir pa
sakyti, keli gaidžiai jo razu- 
me kakarikuoja.

galėjo atidaryti vis naujas jan pįgorį lietuviškos kalbos. Jis 
nuomenės susirinkimų šve- gyvena Philadelpijoj1 ir taip- 
ntadienių oratorijų vietas, a- gį leidžia gazietą, kurios kal- 
matų mokyklas, gimnazijas.. bytina ir Mahanojaus 

Saulės kalbų. Va, to piso- 
rio lietuviškos kalbos pa

jų pagalba kun. Bosko dar 
įsteigė keletą žemės ūkio mo-
kykltj. Vėliau jam buvo pa- vyzdys įdį į žodį : 
vesta net klierikų seminarijos 
auklėjimo darbas. Iš čia taip 
pat kun. Bosko susilaukė ne
maža sau darbininkų, pagei- 
bininkų.

“Mes manome kad Chica- Suėjau anų dien pažįstamų
i ges “Draugo” Redaktorius Bumbukaitį. Suniuręs, prarū
paraše pusietina straipsni Į Šl
apei musu Nauja Rašyba, o — Kas tau f — klausiu. —• 

“Vynu tūzas.” Nes visi Kodėl atrodai lig devynios 
pėtnyčios?

— Kipšas toji depresija; 
visai sugadino man ūpų.

— Na jau, — sakau, — 
nedejuok, depresijų visi jau
čiame. Kasgi tokio?

ne
Visų savo darbų globėju gerai žinome kad Vynu tūzas 

kun. Bosko pasirinko žinomų priklauso kartožninkam prie 
.jaunuomenės auklėtojų šv.1 kaledes kortu, o apei musu 
Pranciškų Salezietį. Slo šve- nauja rašyba “Vynu Tūzas” 
ntojo meilingumas ir švelnu- jokio straipsnio nerašė. Tan 
mos visai atatiko kun. Bosko straipsni arl>a kritika paru- 
dvasios ypatybėms. Pirmasis, šė “Draugo” redaktorius, 
tad, jo padėjėjų — savanorių bet gerai žinodamas kad tas

veikimas. turėtų eiti daug platesne vaga.
Išsikalbėjus su kitų kraštų lietuvių at- , nešiodavo, jų jaunystė vėl vy-Į f

stovais, atvykusiais į viso pasaulio lietuvių sdavo tamsiuose kalėjimų rū- 
kongresų, patyriau, kad jie mums net pa- siuose. 
vydi tų gerų veikimui sųlygų, kokius mes 
turime.

Tos veikimo laisvės mums gali pavydėti 
ir Lietuvos katalikai. Jie veikia sunkiose sų-

O jeigu atsirastų koks ge 
raširdis žmogus, galvojo kun 
Bosko, kuris tiems jaunuo-

— Na tik įsivaizduok, tam
sta, tokį dalykų. Vakar aš su

būrelis, padaugėjęs Ir pavirtojo kritikavimas musu Naujos,savo šeimyna vakarieniaviau
Rašybos ir iškraipimas musu , pas ponus Dviakius. Tai šian- 
žodžiu neture verties nei ii-die, lyg keršydamas, jis su 

narių šiandien ]>alaiko ir ple- valgyto kiaušinio, ir nenorit?-. savo šeimyna atėjo pas mus 
čia kun. Bosko įstaigas ir dva- Į damas pasirodyti visiems j vakarienei.

“Draugo” skaitytojams am

saleziečių draugija, kuri su 
savo devvniais tūkstančiais

siu I ■šistorinis, gau-

liam, sugrįžus iš kalėjimų, Iblausių punktų:

. i Tasai, kuris savo gyvenimo I žinu mulkiu, tai sanžines kan | (Susitiko priešii 
! darbo programoj įrašė svar-! kinamas sumanė pasisliepti j rotas, plaukais apuugęs mil- 

Duok man po laikraštiniu banditu kau-j žinas-žmogua šių dienių žmo- 
inoderniniai apsi-lygose. Organizacijos ir draugijos negali lai- duotų tinkamų prieglaudų, pa | sielos, visa kita pasiimki”, kia tai yra Vynu Tūzas. .gų-kareivį, n

kyti jokių susirinkimų be policijos leidinio, rūpintų jiem darbo, jei, dar .negalėjo pasitenkinti siauru “Teip musu Naujoje Ra- įginklavusį, > 

Tų leidimų daugumoje atsitikimų negauna.
Koks gi gali būti draugijos veikimas be su
sirinkimų. I)ėl ko katalikų veikimas yra var
žomas, į tų klausinių vargu galėtų atsakyti 
ir pati vyriausybė.

jaunučių ištvirkimui užbėgtų 
už akių pamokydamas kokio 
nors amato, beabejo, užaugę 
kalėjimų jie nematytų, gatvė-« 
mis nesivalkiotų.

veikimo maštabu. Vargingos1 
jaunuomenės buvo ne tik Ita
lijoj. Jos buvo ir kitose Eu
ropos valstybėse ir visam pa
saulyj. Kunigui Bosko visų nės, prie kuriu vieliau buvo

su maska nuo 
šyba jau buvo reikalaujama nuodingųjų dujų, ir sako:
15-taine ir 16-taine šimtmeti- 
je, ir jos reikalavo mokyti ir 
moksliškai protaujanti žmo-

— Na, brolau, jei aš esu 
kilęs iš monkės, tai pasakyk 
man, iš kokio žvėries tu esi 
kilęs!”
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KOVOS IR VAINIKAI
(Apyska)

Išvertė Jurgis Vasiliauskas

Tikras draugas ir turėtų taip mitas priima prancūzu kata-!ška arba labai žiauri. Tavo, | atmintį nuo Prano ir manęs. ■ gingo? bambuko medžio tro- 
daryti. Na prašau į vidų. , likų (vert.) religijų. Praneli, brangusis tėvas bu- Laikyk jį pagarboje ir melsk Į belės eilėmis rikiavosi ana-

— Taip ponia Tiuaniene. | Jis net ilgų kalbų pasakė 
Aš slapia nušliaužiau nuo sa šiuo reikalu. Sulig jos tu 
vo guolio ir, perlipęs per te- esi išskiriamas ir atmetamas 
rasų, patekau į šj sodų. Bet iš mūsų tarpo.
manau, kad nebūs.u nei 10OŪ 

visi žingsnių nuėjęs ir jie jau mn
nęs pasigedo

Jis pasakė, kad krikščionys 
yra mūsų tėvynės išdavikai. 
Jie parsikvietė į savo tėvynę 
prancūzus, kurie prieš dauge
lį metų norėjo atimti Saigo- 
nos plovinei jų, o dabar net

(Tęsinys) su tokia drąsa, kad net
— Mama, nr tai Domininko žiūrėtojai stebėjosi.

Tiutno, kryžių tu nori man a- Po to visi trys buvo pririš- j lštikrųjų, jei jie visa žino 
tidnoti? Ne. Tuk daug aš dar ti prie žemo stulpo ir, švvste- tų ir mane čia sugautų, tektų 
nesu užsitarnavęs. Įėjus sunkiam budelio kalavi- ir man pamėginti botagu sko-

— Taip. Praneli, tų patį. Te- jui, visi kartu laimėjo kanki- nio. l’žrakinkite tat ger./ du
gul mažasis kankinys iš dan- nių vainikus. ris, nes as turiu kai kų svar
gaus paluimina mane ir tave, Visa tai papasakojus, moti- baus pranešti.
kad mes kantriai perneštame na padovanojo savo Praneliui Taip kalbėjo pažas įeidama: 
tas audras, kurių pradžių jau mažojo kankinio kryželį tar- Į vidų. Berniukas buvo dar vi 
šiandien pergyvenome, ir kad darnu: — Mano mylimasis bro sai jaunas gal 1 ar 2 metais 
net mirti nebijotume, jeigu lis jį atpirko nuo budelio, jaunesnis už t fanu k ų, kuris 
būtų Dievo tokia valia. Kad Saugok ir prideramai gerbk
tai taip Divas duotų. jį, nes su juo tu, Dievui pade-

Duok Dieve, kad taip į- dant, ir didžiausiose sunkenv- 
vyktų, — tarė Pranas, — o bėse paliksi ištikimas savo ti- 

dabai, mainu, jei nori dar man kėjimui.
eah numo padaryti, papasa- — Taip, mama, — atsakė savo draugo lovos ir pamatė nebus Anamo žemėj ramy- 
rok, kaip jau daug kartų esi berniukas ir pabučiavo kry- jo sutinusį ir kraujo pasru- ^čs, ko* paskutinis krikščio

vo uolus krikščionis ir kartu Marijų, kad Ji tave saugotų, mitų kareiviai.
labai ištikimas tarnas kara- Bet jo negarbink, kaip daro ,. ...
hui, kuris žiaunai persekio- pagonys su savo paveikslais. . ... . , ,. ___ . tiktai umtorniuotas, bet

Jei mes mirsime no budelio »■ - . , , , . .. . ’ šiaip ginkluotas gyventojas,
kirviu, tai tu mūsų mirtį ne- ,» ,, ,. .. . ’............. . 1 Is viso pulko gal tik viena*

jo krikščionis. Jis, tavo t f 
vas, narsiai kovojo su pran

ne
ir

cūzais, kai šie stengėsi pa- laikyk didžiausia nelaime, bet , . . . , ,’ . . . . •. ’ burvs n- tebebuvo galima pri
imu Saigonos nrovmeija. Nie priešingai — guosk iiats sa-1 ,, . ». * . skirti prie kariu, pilna to zo-
kuoniet jis neleido save pri- ve. — Nes tokia mirtis vrajis neleido save pri
kalbėti pereiti į maištininkų vartai į amžina linksmybę, 
pusę, nors ir daugelis pago- Berniuko akys žibėjo džinu

m "• nių mandarinų stengėsi jį prie gsmu, kai jis savo rankose lai-ir visų Tongkingų. Katalikai 4 * v i 7- . .... . ,... . to patraukti. Nors zadeio daug ke mažų paveikslėlį, vaizduo-
ne tik jam pačiam bet ir kri- jantj Švenčiausiąją Mergelę 
kščionių religijai. su Kūdikėliu. Pabučiavo jis

Atsiminkite vaikeliai, kad jį ir rfųiestingai paslėpt

tų perėję j prancū 
zų pusę ir kovoję prieš savo 
karalių, šitai dėl ko kiekvie
nas krikščionis vertas išdavi
ko mirties.

ši

kąs yra ištikimas Dievui, tas šeniuje prie krūtines, 
stengiasi būti ištikimas ir sa-! — Tai bus mano didžiau-

dar neseniai tik dvyliktus me- Taip pasakė Didysis Gere- vo karaliui bei tėvynei. sias ir maloniausius turtas, —
tus pabaigė. Tačiau didumo monijų mandarinas o kiti jam — Taigi matai, brangusis tarė jis — kasdien atsiklau- 
bev.ik ana puvo lygūs. pritarė sakydami, kad visus — tarė Pranas savo drau pęs prieš jį kalliėsiu tų nial-

PasigaiĮėjimas tryško iš jo krikščionis reikių ugnimi ir guįt _ tik ramiai klausyk dėlę, kurių tu, Pranuk, manę
akių, kai jis prisiartino prie kai du išnaikinti. Jie sakė, kad i savo sužinos balso ir tapk kri

kšč.ionimi.
— Aš maniau, kad ta baisi

išmokei: “Būk
Tu Marija“.

pasveikinta

žo
džio prasme

Ant galvų jie turėjo apsi
vynioję ilgas skaras turbano 
pavidalu. Jos buvo nešvarios, 
suterštos Ant jų dar dėvėjo 
savotiškos išvaizdos, brvliuo- 
tas ir kažkuo blizgančiu iš
teptas skrybėles. Mundieriai 
buvo panašūs i apsiaustus, l« 
kilis pas mus dėvi moterys 
Jie buvo ligi kelių. Žemiau jų 
matėsi ilgesni apatiniai rūbai, 
kurie, paprastai, būdavo bal
ti.

Visi ėjo basi. Kardus nešė-

vusį veidų.
— Nelaimingas, Tiuanai, — 

tarė jis, — kaip baisiai jie 
tave sumušė. Aš jau tikrai ma

kad tave jau užmušė, 
kai tu sugriuvai po jų kir
čiais ant žemės. Ir kaip tu

man,

įpasakojusi, apie Domininkų žiu. — Visi Šv. Anamo ken- 
Ti: anų. tėtojai ir visų kentėtojų Kn-

Motina sutiko ir pasakojo raliene, išprašykite man tvir
tam apie mažąjį Domininkų, tumo ir pastovumo malonę 
kuris 1859 metų kruvino per- mūsų Šv. Tikėjime, 
sekiojimo metu, kartu su ka- 'Naujiena
tekizmo mokytoju tėvu Bin’u Buvo pats vidurnaktis. Na-
Nam-dinb’e buvo pristatytas gig užžiebė kabančių palubėje ten juos galėjai supykinti! 
Mandarinui. Jis ir kitas ne- jr spalvotu popierių prideng — ir tyliai pridūrė, — aš be- 
daug už jį vyresnis bemiu-, tų lempų. Nors ir nedidelė veįk ir tikiu, kad tavo Dievo 
kas, kuris jau lankė lotynų šviesa, tačiau apšvietė kamba- paveikslas ir numarino kara- 
kalbos pamokas ir taip pat rj0 vidų ir buvo galima pašte- lių. Įtūžimas į kurį jis įpuo- 
buvo vardu Domininkas tu- bėti jog čia gyvenama ne iš- lė, pažvelgęs į tų paveikslų, 

i jį užmušė. Ir dėlto, tu turi

. nis nebus užmuštas. Tada, bū
siu baigta ir su tais vakarų buvome liudininkai, tave tu-, bėjo “Sveika Marija’’. Po 
velniais, prancūzais, kaip jis rėjo pažadinti ieškot tikros to jis atsisveikino, nors tai 
juos vadino, nors as taip ir religijos. Tokios su kuria bū- jum buvo ii labai nemalonu.

— Lik sveikas Pranai. Lik 
sveika ponia Tiuaniene. Ry
tuose jau aušta. Tr mėnulis 
jau teka.

Turiu skubiai šliaužti (grį 
žti) namo. Kuomet jūs ištik- 
rujų būsite nužudyti ir nuei
site į dangų, paprašykite už

si ne prie šonų, bet, ypatingu 
Tai taręs jis sudėjęs iau- yn-,ju prisitaisė, ant pečių. Ki-

mirtis, kurios mes šiandien kūtes labai pamaldžiai atkal- • «rinklai buvo labai ivai-

nenorėciau vadinti.
Princas Tydikas net prisie

kė savo senolio dvasia, kad 
nenurimsiųs ir nepasilsėsiųs
tol, kol paskutinis krikMio-'?’?,.^. KnK8Cl0“y’ 7 nis nebus pasmaugtas. Ir dėl' h™1’;-- « pa
to, — liūdnai pabaigė berniu-
kas, - aš taip pat negaliu 
tapti krikščioniu, nors ir la-

tų galima ramiai įnirti.
- lštikrųjų aš norėčiau 

ramia, mirt?, bet ir ne taip. 
krikščionys — 

rviais, — atsakė 
žas — Jums, tau ir motinai.

rūs. Nuo naujausio tipo šau
tuvų ligi akmenėliais užtaiso
mų muškietų.

Be to jie turėjo įvairiausių 
rūšių ilčių ir durklų.

Pagaliau apsistojo tas pla- 
(Tęsinys ant 4-to pusi.)

rėjo neteisingai paliudyti, kad taigingai, bet tvarkingai. 
Bin’as esųs kunigas. Kadan-Į 
gi jie tai daryti atsisakė, bu
vot parmesti ant žemės, pri
rišti prie keturių stulpų ir 
žiauriai nuplakti. >

Čia galėjai pamatyti kele
tą mažų stalelių, ant kurių 
stovėjo įvairūs uoliniai ir pci

bai norėčiau nors ir krikš
čionių Dangiškųjų Motinų 
daug labiau garbinčiau, negu 
Tydiko dvasių, kuriai dabar 

Brangusis Liū, būčiau turime smilkyti.

dar džiaugtis, kad gyvas iš 
ten čia pakliuvai.

lytoj, laidojant Tydikų, atsi
sakysite pasmilkyti Tydiko ir 
jo protėvių dvasioms. Šitai aš 
ir norėjau jums šiandien pra 
nešti. Tai, ką pasakiau, išgir
dau iš paties princo lūpų, ku-,

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir

mane Didžiąją Karalienę, kad 'abiau au«a pasitikėjimas šiuo 
Ji manęs pasigailėtą. T.ikit šventa vyru, mūsų mylimu tau 
‘veiki 1 iki*, sv?’k: tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai

kai, kada Dievas leis jį išvys-' 
Dievas teesie su tavimi, švmtuoju paskelbtų.

pažymėjo Kiekvienam įdomu pažinti- tarė Pranas ir
eelaniniai indai. Buvo galima mielai paaukojęs savo gyvy-i   Mama, man yra skau- risJau nuo dabar, kaipo ka-! draugo kaktų sv. kryžiumi. - to garbingo Vilniaus vyskupo
pastebėti įvairiai nudažytų a- bę. Ir dabar būdamas dangų-' džiausią tai, kad mus vadina ralįus’ .vax?il^is. Fu^aku- Jis jTaip’ f!ahar eik ramybėje.

Dabar jie turėjo išduoti mi
sijonorių apsistojimo vietą, duojančių gėles, paukščius ir ja laime, 
bet, ir čia žiauriausiai smū-'kįt. '' _ Taip. Tu man apie tai
giai nieko negelbėjo. Iš jų ne- Minėti divonai ant sienų, jau esi pasakojęs anksčiau, 
išgavo nė vienos raidės. švarūs šiaudiniai patiesalai Visa tai jTa gražu ir man ge-

I ada mandarinas baisiai ant grindų ir iš bambuko nen- riau patinka negu tai, kų
ant Tiuano įširdo. Tikėtasi, drių padaryta lova, kurioje mums boneai pasakoja, 
kad bent šis mažasis pasiseks, gulėjo berniukas, galima sa-
jienis patraukti į savo pusę. kyti ir sudarė visų kambario 
Imtasi kankinimų. Pirmiausia inventorių, 
budelis parodė berniukui bai- Vienintelis dalykas skyrė šį 
sias reples. Po to išplėšė jam kambarį nuo kitų paprastų

mfs'riS^o’kūnT“ Bet vaįdinink,) kambari,b . turime ir tokios motinos dm-
^„r„ka7 kuri melstųsi „k mus,

rba išsiuvinėtų divonų vaiz- je galėčiau džiaugtis amžinų- tėvynės 
vietą, duojančių gėles, paukščius

Iš mūsų dievų nei vienas 
nenumirė dėl žmonių. Taip 
pat ir mus saugojančios dva
sios nėra taip meilios, kaip 

' jūsų angelai. Be to, mes ne

mos sav
įkas buvo nepajudina- mus,ro nusistatvme udistų stabo ir slyks< los Ko- kaip Jū8Ų gražiojį Mergelė

• nfucijaus stovylos, sienų pne vftiniku ant lv0R Ta

išdavikais, — tarė 
Pranas, — argi ištikrųjų kri
kščionys Tongkinge kovojo

ir įsakė Didžiajam Ceremoni
jų mandarinui pasirūpinti 
kad visi gyventojai dalyvau

1 ada įmesta visus tris į ka- berniuko lo\os puošė gražus rnt>rgele, kurios paveikslų štai 
Įėjimų, kuriame jie dar išti- kryžius su Švč. Mergelės Ma- j gia ir matau< Tikrai yra blo- 
sų mėnesį turėjo vargti. rijos paveikslu iš vienos pu-

Pagaliau 28 d. balandžio jie' ir Šv. Pranciškaus Ksave- 
visi gavo kankinio vainikus/ro k^os pusės.
Kelyje į sprendimo įvykdymo , ^es berniuko lova iš aslos 
vietų, vienas kareivis ėjo ne- p«^s buvo pritaisyta tam ti- 

.isvių prvšaky ir nešė len- kra uždanga, kurių nuleidus
lę su parašu rodančiu pas- viskas būdavo paslepiama nuo
erktųjų kaltę. Štai jis: “Mo- atsilankiusio pagonio akių. ja gera yra tjk ananntams. Tr 1 

kiniai svetimos (krikšėtonių) Dabar toji uždanga buv; į tikrai netiktų, jei koks pran-
religijos’’. praskleista. Ties ja našlė už- pwzas priimtų mūsų religijų.

Belaisviai buvo linksmi ir degė pakabintą aliejinę lėni-1 Todėl ir mūsų Didysis Cere-, 
patenkinti, kad gali dėl Kris- pų. Pa to ji vėl atsisėdo prie | monijų mandarinas laiko ne-
taus taip mirti. Ypač labai berniuko ant lovos ir, uždėju- tinkamu dalyku, jei kuris ana-
džiaugėsi mažasis Dominui- si šaltų kompresų ant jo kar- '
kas. Į duotų jam paklausimų, Stos kaktos, pagal sūnaus pra-
ar jis nebijąs mirti, jis at- šymų, ėmė kalbėti tyliu balsu 
sakė: “Ar tu manai galėsiąs rąžančių. Bet vos tik tepra- 
amžinai gyventi ir su mirtimi dėjo paslaptį: “Kuris už mus 
niekad nesusitikti!’’ Tų patį buvo nuplaktas...’’ kai pasigi 
jo atsakymą prisiminė ir mir- rdo tylus beldimas į duris, 
damas Tydikas. _ Kas tai galėtų būti, - j ..Buvo tok, Mai„ ,r netarė» ap«-

Kellonėje į nužudymo vie7 tarė sau našlė užsidegdama i,,to: ne*ln0Ja’1 »i*ryti’.’
tų, vaikams buvo pasiūlyta žvakę ir eidama prie durų. A- 
viename viešbutyje pasistipri- tidarė.
nti, bet jie atsisakė, nes jie — Liū, — džiaugsmingai 
jau jautė dangiškojo pokylio sušuko, žvakė? šviesoje paži 
malonumų. nusi pažo veidų;

Kuomet jiems buvo įsakyta Tai tas pats berniukas, ku 
nusivilkti nuo pečių viršuti-^is su jos Pranuku kartu sto 
niuosius rūbus, kad tiksh-snis i vėjo prie mirštančio karaliam

, . . . .v ,tu iškilmėse ir aukotų auka?,kartu su prancūzais pnes sa- •? . . “ .
iv. D jei kas drįstų r-asipriesm-vo karalių? ’ . 7 1
- Ne prieS karalių, bet !>.tur|s bat‘ at,duotas bud'“- 
. v . • Imi ir nužudytas.prieš plėšikų gaujas, kurie į

yra pasivadinę juodvėliavie- ! Štai dėl ko aš norėjau dar 
čiais. Ir prieš kinus, • kurie šiandien jums tai pranešti, 
daug daugiau kartų kėsinosi kad jūs dar laiku suspėtumė- 
prieš Anamo nepriklausomybę, te pabėgti.
negu, kad prancūzai, — atsa-1 — Tu esi geras vaikas. — 
kė našlė. — Bet jūs vaikeliai tarė našlė, — ir mes melšime 
to nesuprantat. Krikščionių Dangiškųjų Karalienę, kurią 
religija įsako paklusnumų kie ir tu garbini, kad ir tave pri 
kvienai teisėtai valdžiai, net imtu į savo vaikų skaičių. 0 
ir tuomet, kai ji yra pagonį- dabar imk šį paveikslėlį, kaip

Tvdiko Laidotuvės*
Kitą rvtą Hujės pilyje pra

sidėjo naujas gyvenimas. Vos 
pasirodė pirmieji šviesos spi
nduliai, radėjo aušti. — su

gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos.
“ARKIVYSKUPAS JURGIS 

MATULEVIČIUS“
Knyga parašyta ne vieno 

žmogaus, bet daugelio mūsų
aidėjo lmbnų garsas. T9į žep- Lietuvos profesorių, kunigų, 
klas rinktis kariuomenei. Gat mokytojų. Knyga yra didelė 
vėse, kurias sudarė, iš vieno su stipriais kietais viršais, su 
pusės, toli nusidriekusios ka |>ersii.ntimu kaina $1.90.
reivinės, iš kitos pusės var-

būtų kardo kirtis, mažasis Do
mininkas nusivilko viršutinį 
savo rūbelį ir metė nuo savęs

lovos.
— Labai gerai, kad ateini 

pasiteirauti apie savo draugų.

ga mums anamitams, kad mės 
savo religijoj nieko taip malo
naus neturime. Tačiau vis dėl
to, mums reikia laikytis sa 
vos, o ne svetimos religijos 
Svetima religija gera yra sve 
timšaliams. O anamitų religi-

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS..,

MotlnoR Rako, kad TrlPRr’s Bltter;
1 VynaR yra rertau.laf* vaistas susltp- i 
nėjusiems, nepilnai augantiems valku- ' 
člajps. Jo sudėtinės dalys yra ge-1

I
riausios, kokias medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo nevlrėklnlmo. I 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
i nemiegojimo, gamų, blogo kvapo, o- 

I dos nesveikumo tr negerumų R«ryAy 
su vidurių neveikimu Malonus var
toti Ir geras, atsakantis vslstas ėel- 
mynoms. Visose vaistinėse. i

TRINER’S ELIXIR 
OFBITTER WINE

Joeapfc Triaer Ooupaay, OUcaco

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. KELIONĖ APLINK PA

SAULĮ“ arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
TRALIJOJE“, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “ KELIONE 
PO EUROPĄ“ ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audi klo ap
taisais $1.50.

ra.
Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONES 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

/ Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labui 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas 
knygas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptai
sais. Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime už 
$3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laisk utį tuojaus siųskie mums.
Ol> nuplėltl

Gerbiamai "Draugo" Administracijai;
Siunčiu su ėluo lalftku f ............... ui kuriuos protas kuorcrein&ustn

■ tMustl man sekančias Kelionių knygas:
VYSK. P. P. BUČIO KEUONftS — »l.0n 
KUN. PK. J. VAITUKAIČIO — l.6n 
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu fl.SO ui kuriuos atsiųskite mnn visas tris Keltonlų knygas.
Mano adresas;

Vardas, Pavardė

.Street

• DRAUGO“ KNYGYNE

„ STHEAKED
IIAIR

V’battimr your hair color problem—CLAIROL 
Shampoo Oil Tini u'ill correct it.

This mnurkable. scicntific prod- 
uct bas delighted thousands by 

its never failing results. Brittle 
hair is made soft and manageable 

in one simple treatment; dry hair 
becomes iustrous; streaked hair 

is smoothly blended wi:h the na
tūrai tone ot your own Hair Ūse 

CLAIROL for greater h mi, K,-aury

Al<// ,<>,I * <Azrv-«w<*
joti u t// Irtu 11 4*1 rttarn n. pailfhiH,

M-,,ė "Inai airaUuliam far CLAIROL traalaititt
I__

MFVEi:, v MNO. ConMlum 
IIAIR III Al TV GUILD

fZ» ,1, A 4,»«e btrrr, N«» >«rk < Jto
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n RAP GAS Penktadienis, lapkr. 8, 1935

lonu karštai rekomenduoti sa-, 
leziečių draugiją kiekvienam 
geram katalikui, kiekvienai 

(Tęsinys iš 2 pusi.) vyskupijai ir parapijai. Mes 
290, parapijų 177, institutų norime, kad visi jai būtų la- 
170, viešų bažnyčių 163, prie- bai prielankūs, nes ta drau- 
glaudų 119, amatų mokyklų gija yra pasiaukojusi krika- 
119, gimnazijų 102, labdary- čioniškai auklėti jaunuomenę, 
bes centrų 95, kandidatų įstai o tas darbas yra neapsakomai 
gų 60, įvairių rūšių aukštes- naudingas visai žmonijai ’. 
niųjų mokyklų 55, juvenatų “Tikintieji padarys geriau-' 
51, žemės ūkio mokyklų 16, šių ir sėkmingiausių darbą, jei i 
vakarinių kursų 46, išeivių pri įsirašydami į saleziečių ben- ; 
žiūros centrų 38, novicijatų, dradarbių sąjungą, padaugins 
35, filosofijos institutų 28, va- saleziečių šeimynos narių skai- 
karinių mokyklų 15, teologijos į eių, nes tas bendradarbiavi- 
institutų 14, ligoninių 8, semi- mas, kuris neužkrauja jokios 
narijų 5, aukštųjų mokyklų 4.
' Perskaičius įstaigų skaičių.

DIDIS ŽMONIJOS 
GERADARIS

V

to jokios naudos. Geriau mes, 
apsimetę jų draugais, priim
kime juos su tokia l»at pa
garbu, kuip ir kiniečius.

— Bet Fudakas, mūsų bū- 
siniasis valdovas f

— Jis galės tik tada įsaky
mus davinėti, kai jį patvirtins 
Cenzorių taryba, t) dabar jis 
dar nėra patvirtintus. Be to 
dar visai galimas daiktas, Kad 
vieton jo, j sostą gali atsisės
ti prancūzams palankus Hyp- 
hoa. • 4

(Bus daugiau)

‘CALL FOR MR. BINGOF

n
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naštos, bus naudingas tiek sa
leziečių draugijai, tiek patie- 

nevienam gali kilti klausimas, uis bendradarbiams... Mes iš 
naujo suteikiame bendradar
bių sąjungai visas dvasines 
malones, atlaidus ir privilegi
jas, jau pirmiau suteiktas“. 

Popiežius Benediktas XV,

iš kur saleziečiai ima lėšas 
tokiai daugybei įstaigų išlai
kyti. Panašų klausimą gavo 
kartą ir pats kun. Bosko. šve
ntasis nusišypsojęs atsakė:
“Kunigas Bosko turi ilgas iaį^e antrąjam kun. Bosko . 
rankas, su kurių pagalba jis' pūliniui, kun. P. Alberai: 
pasiekia visur ir viską. Ilgo-,»< Matydami jūsų veikimo pa
nūs rankomis jis vadino savo sekas, mes negalime nesidžian

PRANCŪZAI REIKALAU
JA GARANTUOTI LIE

TUVOS SIENAS

O
J <3 &

Karo fronte. Sunaikintos Adegoa tvirtovės pavėsy 
italų kareiviai poilsio metu skuta vieni kitiems barzdas.

(Acme Photo)

KOVOS IR VAINIKAI Vienas iš jų aukštai iškėlęs
----------- savo ‘ ‘ nosį ’ ’ su palapine iš

(Tęsinys iš 3 pusi.) į margos šilkinės medžiagos, tu
fus šilkinis skėtis, slankiuję? I kiRų vėliavų, kurioje au-

bendradarbius. Jų tikrai jis 
turėjo visur ir visokiuose luo
muose. Jais buvo visi kunigo 
Bosko pažinojusieji popiežiai.
Štai ką yra pasakęs popiežius mis dorybėmis.
Pijus IX vienam jo rūmų pre-i uJūslJ’ didziaus.ias nuopel. 
latui: Saleziečių bendrajai-į 11QS yra įas, j<ad mokėjote į-
biai padarys daug

■t i ta gera piūčia, kurią jū-
tai vienur tai kitur po šautu- ksmiai geltoname fone buvo

_ | vų vamzdžių mišką. Vietą jam i atvaizduota raudona baidvk-
sų draugija atliko Dievo Baž- • , - • - . • • ,. . J ; parinko vienas iš karininkų.
nyčioje savo nepaprastu dar- ., , . , ....J . . ,0 tuo tarpu du aukštieji ma-
bo pamėgimu ir savo gražio-1 .... , , _ . jndarmai, puikiai silkiniais ru

bais apsitaisę ir lydimi dau
gelio palydovų, jojo greta, ne- 
atstolindami vienas nuo ki-

v. . . . " spėti mūsų laikų įeikalus ii į peržiūrėdami kareivių vi
ny ciai n visuomenei, oų dai - rad(>Įe tinkamų ginklų mūsų. je 
has, jaunuomenės auklėjimo ir į dįeny ko-voms.

Tik dabar pasigirsta iš pi-globojimo darbas, netolimoje “Nepaprastas prisirišimas,
ateityje bus labai vertinamas. į į.u|.į vįsada reiškiate Kristaus' didžiausias būbno trenks- 

Vietininkui, Mus lyg verste llias- lai reiškia laikas lai- 
verčia linkėti, kad saleziečių• doti lydiko kūną. Vieta bu- 
ir bendradarbių skaičius kas-ivo paskirta ta pati, kulią ka- 

tik atskiros šeimos, bet išeisi'dįen aUgtų ir kad Marija Kri-'.daise jis pats padirbdino. Bū 
kaimai ir miestai, net ištisos ■ kščionių pagalba jums visiems 'riains buvo tuoJ išakyta ana-
šalys. Štai dėl ko aš juos taip padėtų žengti iš pasisekimo į Pus didžiųjų vartų užimti ai- noi

Man rodos, kad visai netoli 
tie laikai, kai į saleziečių ben
dradarbių sąjungą rašysis ne

lė. Gi kitas, lieknas europie
tiškai statytas laivas turėjo 
iškėlęs prancūzų trispalvę vė
liavą.

— Tai kinų pasiuntinys, — 
sušuko vienas iš mandarinu 
saugojančių uosto vartus.

•— O! antras tų velnių iš 
vakarų, kuriuos visus amžino
jo lydiko dvasia norėtų iš
smaugti. — tarė jo tarnybos 
draugas.

— Žiūrėk koks įžūlumas 
Ta prakeiktoji valtis veržiu-
isi

Prancūzų kariškas žurnalas 
“France Militaire” patalpino 
straipsnį, kuriame reikalauja
ma, kad, ryšium su pavojai^ 
iš Vokietijos pusės, turi būti 
pagreitintas Lietuvos sienų 
garantavimas. Nuraminimą ga 
lėtų Įnešti Rylą pakto suda
rymas.

Daug rašo apU pavojų iš 
nacionalsocialistinė Vokietijos 
pusės Lietuvai ir Sovietų spau 
d a.

-Taeee's our 100 Lakt i nsup-z
To s<jat The toTeoeoeriMi 1

t

CMS ŽINIOS
KVIETIMAS

gijų dėmesį, kad iš kurios dr- 
jos daugiausiai narių atsilan
kys, gaus negirdėtą dovaną.

Bilietų galima įsigyti nuo 
narių. Kaina visiems prieina- 

1111a.
Tikimės, kad visi atsilankys 

į šį vakarą. Rūta

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
ATSTOVAS TAUTŲ 
SAGOS TARYBOJE

---------- ' Ir vėl Nekalto Prasidėjimo
(jauta žinių, kad Baltijos draugijos narės pradėjo dirb- 

valstvbių atstovai Ženevoje ti.
, - - v 1 • . . darė pastangų, kad viena iš1 pro kiniečių laivą. Matyt, 1 . ,
, .- „ • Baltijos valstybių būtų įsrin-jri uoste užimti geresnę vie- f J -

. kta i Tautų Sąjungos lary-

Štai, lapkr. 9 d., gražioj Ci-! 
cero Community House, 1820 
So. 51st Ave. (4 blokai nuo 
Cicero Ave. ant 18tb St.) re
ngia vakarą, kuriame grieš 
Loyola universiteto garsioji 
“Kovai Club” orkestrą; jai 
vadovauja Art AVeiss.

Norime atkreipti visų drau-

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
“DRAUGE”tą. Drauge, sutrukdykiine mes 

jam tai.
— Hm, bet gali ir blogai 

išeiti. Juk

kštų prie karaliaus rūmų ir 
iš ten plačia parko alėja špa- 

Jpopiežius Leonas XHI au- Į)?rj pasitikiu saleziečių drau- šeriais išsirikiuoti ligi laido- 
diencijoje suteiktoje kun. Bo- gi ja įr esu pasiruošęs pavesti I Plno viet°s. Tuo keliu turės tas mums išeiti. ,juk jie po 
sko: “Aš noriu būti ne tik uii-: būti vežamas numirėlis. keleto dienų galėtų atsiųsti

myliu ir padedu kiek tik ga
liu1’.

pasisekimą”.
Popiežius Pijus XI: “Aš la

bos narius.

LIETUVIAI DAKTARAI:

jai įvykdyti ne vieną savo su- i 
saleziečių bendradarbiu, bet ir I manymą”, 
pirmuoju darbininku. Kada' “0, kaip aš myliu salezic- 
tik kalbėsi bendradarbiam, pa I zjų bendradarbius! Aš taip pat

Nors karaliaus rūmų sar
gyba kaip paprastai turėjo 
saugoti karaliaus rūmus, ta
čiau šiandie jai reikia lydėtisakyk jiem, kad as *aos lai- j esu bendradarbis, ir ne nuo

nųnu iš visos širdies. Jų tiks-■ vakar. Iš visos širdies, tad į mirusį, nes visos kitos karluo- 
lae kilnus: neleisti jaunuoine- laiminu juos, jų šeimynas, jų: menės dalys yra išrikiuotos 
nei pražūti. Norėdami tą tiks- darbus ir sumanymus”. i abiem kelio šonais. Tik ma
lą pasiekti jie turi dirbti vie-j gtai dėl ko saleziečių drau- j žas būrelis tesaugojo tlidžiuo- 
na širdžia ir viena siela. Tik gija taip greitai išsiplėtė. Štai sius vartus, pro kuriuos nuo-j 
taip dirbdami, jie sėkmingai d§l ko taip myli visi geros ]at ėjo ir ėjo įvairūs miesto, 
padės saleziečių diaugijai at- valios katalikai. įr apylinkės mandarinai, įvai j
likti savo misiją”. į Toje didžiulėje saleziečių rių budistų vienuolynų dva-j

Popiežius Pijus X laiške vy šeimynoje yra jau ir ISO lietu- aiškiai, princai su savo paiy- , 
riausiam saleziečių rektoriui, I vbL jų 19 kunigų, 16 misi- j dovais. ;
kun. Bosko įpėdiniui, kunigui j°norių, Kiti klierikai ir pa-Į Nemažesnis judėjimas buvo j 
Mykolui Rua: “Mums yra ma- . gelhininkai. Visą laiką jie ruoįjr pajūry bei Hujės upėje. Ten

savo anuotas. Be to, juk ne
žinom, ar uosto viršininkas 
įsakys juos artilerijos ugni 
mi pasveikinti, ko aš iš šir 
dies trokščiau, ir parodyti ke
lią atgal.

Ne, kilnusis Vane, mums iš

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
JL1E1GVIS

OPTO.MEl KIt ALbY AKI L 
SFEC1 AUSTAS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Ofiso Phone 

PItOspect 1028
Ites. and Office Tel 

2359 S. Leavltt St. | 
CANal 0706

CANal 02 57
Res. PItOspect 6059

GYDYTOJAI 2IN0
š'ėsi Italijoje. Pereitų metų 
rudenį penki saleziečių kun. 
Bosko dvasią parnešė į Lietu-

rralaini -nninntvH ni«5n IniVP- I’aleiigvlns akių Įtempimą, kuris galėjai pamatjll mažų iai\e ealJ prtežaattani gaivos skaudėjimo,
li,i n«nrM<tn nnin lmvn «5U 8Va‘K,ni°. ak*4 aptemimo, nervuotu- nų, paprastų upių laivų su Ino 8kaudamą akjų karstj. atitaiso
ulmidininie stnirnio. ir niiikin trumparegystę ir tollregystę. Priren- siauuiniais stogais ir puikių gla teisingai akinius. Visuose atsitl-

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago 
OFFICE HOURS 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliotais pagal sutart)

Ofiso telef. DOt’Ievard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 
6 iki 8 v. vakaro

vą ir įsikūrė didžiausio savo I djd£įuĮįų jaivų su šilkinėmis kbnuo8e •«’Munlnavlina« daromas su

Motinoms pasiskaityti
3 tINUMNIAI

—Į ATI.KIIHMI I
I II

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKDN AS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare
RES. 2136 W. 24tli ST.

Tel. CANal 0402

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS _
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak. 

Kerzideniijos Ofisas: 26 56 W. 69th St.
Valandos; 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėliomis pūgai sutart)

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT.. CICERO, 1L1 
Uar.. Ketv., lr Pėtn. 10-9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO, 
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 ir 7—7 vak. 

Seredoinia Lr Nedėllomls pūgai biitartj 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel.. PROspect 6376 
Rez. Tel.: HEMIock 6141

Rezld.; 2515 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Letuvls Gydytojas ir Chirurgai
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 Iki 8:30

elektra, purodanėla mažiausias klai
das. Hpeclalė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati-

kitų kraštų. Jie visi skubėjo j „uoVmi"^ nUSy’.u
Httikinių akys atitaisomos bt akinių.

geradario a. a. kun. A. Pet
raičio, buvusio Cliicagos Šv. 
Juozapo parapijos klebono, 

(žkiktiuimo jiems paliktame ūkyje Zam- 
kuj, dabar Vitėnuose, Skirs
nemunės parapijoje, šiais me
tais iš Italijos grįžo dar 3 lie
tuviai saleziečiai. Atremonta
vę gyvenamąjį namą, paruo
šė vietos trisdešimčiai kan
didatų. Pavasaryje čia ruo
šiama statyti didžiuliai na-

j>alapinėmis, atplaukusių is

III

Tikri, don, MamHeai įimlt-Mi? ry
toj; motinu kon kart. kol vi 
(IiiiImiii-. nrrrlkn iMMrIbOK.

Kam viduriai žmonių sugrįžusių iii 
ligoninės veikia kaip gerai regu
liuotas laikrodis?

į uostą
Kiti didesnieji laivai jau

iškeldinėjo savo keleivius, ku
rie arba pėsti arba neštuvuo
se traukė į miestą, tuo tarpu, 
kai daugelio dėmesį nutraukė 
du laivai smarkiai besiartiną 
į uostą.

Katnoi plgta'ii kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Atsakymas toks, ir tai atsaky
mas visiems jūsų vidurių bėdoms 
Jei tik suprasite: daug gydytoji, 
ir ligoninių vartoja skystus lluo- 
suotojus.

•Jei žinotumėte kt, gydytoja.! ži
no, vartotumėte tiktai skystą for
mą. Skystimą gulima imti vis ma
žesnėmis dozoiuls. Mažinamos iki- 
bos yra iia-laptls tikro iialengvlnl- 
mo nu.i ne malimo.

Paklauskite gydytojo apie tai. 
Paklauskite savo vaistininko apie 
dabartini populiarumą skystų lluo- 
■uotojų. Duoda, tinkamą pagalbą 
ir tinkamą kiek) pagalbos, Daž
niausiai vartojamas skystas lluo- 
suotojas yra Dr. CaldvveU's Syrup 
Pepsin. Turi savyje šen na Ir cas- 
oara-abu n*tur*žfts liuosuotojal, ku
rie nedaro papročių, nors tr vai
kučiams. TaJgl, Išbandykite Syrup 
Pepaln. Tik Imate reguliuotus do
žus Iki Oeąuta atnaujina regulia
rumą.

įsteigtosios saleziečių draugi
niai, kuriuose turės tilpti nio- Į jos darbus ir jų naudingumą, 
kykla, prieglauda, gimnazija Gerbiamųjų klebonų priela- 
ir, laikinai, įvairių amatų mo nkumo dėka, šie paveikslai 

jau buvo rodomi daugelyjekyklos.
Dėkodami amerikiečiam už 

taip brangų geradarį, lietu
viai saleziečiai pasiuntė į A- 
meriką saleziečių darbų fil 
mas, judamuosius paveikslus, 
kurių pagalba geriau pažin
site didžiojo žmonijos gera
dario šv. Jono Bosko ir jo

lieituviškų parapijų. Lankyto
jų susidomėjimas buvo labai 
didelis. Šį penktadienį jie bus 
rodomi Šv. Juozapo parapijos 
svetainėje.

Kun. A. Drazdys, 
Lietuvos saleziečių

įgaliotinis Amerikoje

S?

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 St.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valandų. Room 6.

Phone CAN&l 0523

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL1S
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutart)

Tel Ofiso BOUIevard 6913—14 
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 WEST 35th STREET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutart)

DR. F. S. SZYMCZAI
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Perkėlė savo ofisų

1720 WEST 47th STREET
CHICAGO

Valandos: 2 to 6 Ir 7 to 9 p. m. 
Telefonus YAItds 2122

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAOO. ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 

vakaro Nedėllomls nuo 10 Iki 12 
vai. po pietų lr nuo 7 liti 1:10 vaL 

valandai illaoa

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. YARds 0994 

Re».: Tel. I’LAza 2400 

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 lr 7-8 v. v. 

Nedaliomis nuo 10 iltį 12 diena

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. GROvehill 0617

6924 S TALMAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
, 2423 W. MARŲUETTE ROAD 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Vai. 2—4 lr 7—9 vak. 

Ketv. Ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. J AVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Streot“

Vai.: 2 iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak. 
Nedėliotais pūgai sutart)

Plione Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. WeSbern Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytai* __
1 k 8 popiet — 6 lkl 8:20 vak. 

Nedaliomis nuo 11 ryto lkl 1 p.p.
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
l BIFF ' BAXTER’S ^ADVENTU RES Bv Bob Dart

VEST SIDE ge’ Detroito 
vedėjum.

Žiuiu skyriaus

BIFF AND DANNY ARE 
TRYING DESPERATELV TO 
FREE “THEMSELVES / IN 
THE MEANTIME. THE CAPTAIN 
OF THE PIRATE SHIP HAS

SALLY IN HIS CABIN —

IN THE STRDGGLE SALLYS 
HAND 7OUCHES A BOTTLE 
ON THE "TABLE / SHE

GRABS IT

PAGERBĖ VEIKĖJUS

1 .lapkričio 2 <1.. Lietuvių sv<* 
tainėje surengta pramogėle 
pagerbimui veikėjų t). M. Ši-i 
monių, kurie minėjo 15 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Žmonių dalyvavo daugiau ši-

Jubiimiui:> imkime ir to
liau darbuotis- savo lietuvių 
katalikų labui. G. V.

EASTSIDE
Lapkr. 3 d. ftv. Juozapo 

draugijos rengtas vakaras pa-

LtTTLE 
SVYEETHEART.

GI M NIE a 
KISS, 
BEFORI 
I TAKE

SO YER GOtN 
TO FIGH'f/

EH A

AND —

dannY?
BIFF/ t 
HELP// g

72

ow /

A'

z- 1

nitas iš visu trim parapijų. I , v - ...• • 1 * jvyko. Nors žmonių susirinko
Gerb. Šimoniai, gyvendami
Detroite nenuilstančiai dirba 
katalikų tarpe. Tat ir susi
laukė gražaus būrio tų, kurie 
įvertina jų darbuotę.

VIETINES ŽINIOS DRAUGIJOS RENGIASI 
BANKETUI

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

WHY YOU
DIRTY LITTLĘ ) «ELP6

ILL SALLY BE ABLE 
TO ESCAPE FROn 
THIS NONSTER -

-
-........... * * * Į

neperdaugiausiai, bet progra
mų buvo visi patenkinti. .JĮ 

išpildė vietinės solistės S. Bu- 
kšaitė', A. Juodsnukaitė ir

! niuz. B. Nekrašas. Akompana- 
Yakaro vedėjum buvo K. vo kleb. kun. J. Čižauskas.

lišeikis Sveikinimo kalbas ,, , „ , . •, . i lo programo buvo šokiai,įsake: kun. I. F. Boreisis, 1
niuz. J. A. Blažis, Paurazienė, I , .- I A r. Ar Lapkr. 10 d. Lietuvos Du-P. Petrenas, J. A. Cress, Mo- , , ,.. „ ,, • • kterų draugija rengia gražųlis, B. D. Brazis, Kisieliene, , „ . . .u . . . - t-i T I vakarų su šokiaiPetreniene, Ciuta, uiz. E. J. i . . ..... i x- . j svetaineZiurvs, Bendoraitis. Be to G. i ,, x x x i‘ , v. jkare. Bus perstatyta du veiM. Šimoniai susilaukė gražiu , , . • ,,. .... . * kalai: “Nedora Motina” ndovanelių, kurios pasiliks jų j
gyvenime ilgam prisiminimui 

Ant galo pasi- j

parapijos 
Pradžia 7 vai. va-

pagerbtuvių.
linksminta.

O. ir M. Šimoniai yra žymūs 
Detroite katalikų tarpe veikė
jai. O. Šimonienė yra pirm.
Moterų Sųjungos 64 kuopos 
ir veikli moterų judėjime. M.
Šimonis uoliai dedasi prie kie
kvieno kat. veikimo. Be to, ras surengė vakarų, kuris pa
jau nuo kelių metų yra ‘Drau-1 Ino parapijai davė $80.

“Mamos nedasupta”, komedi
ja.

Parapija ir Liet. Dukterų 
draugija širdingai kviečia vi
sus atsilankyti, nes visas pel
nas skiriamas parapijai dėl 
pataisymo svetainės.

Aleksio Žlibė, stambus mū
sų kolonijos biznierius ir žy
nius parapijos rėmėjas, užlai- 
kųs moderninę grosernę - bu
černę adresu 701 AV. 120 St. 
šiomis dienomis atnaujino sa
vo krautuvę, įrengdamas nau 
jų šaldytuvų ir naujus krau
tuvėje barus. Jo krautuvė vi
sados būna pilna kostuinerių.

ltoek Island K. R. dirbtu
vės jau pradėjo darbų. Pa
šaukta darban 150 vyrų ir ku
rie dirba, sako, kad bus įri-

ZIGMONTAS
DOBROVOLSKIS

Mirė lapkričio 7 <1. 1985 m., 
2:30 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus. Kilo iŠ Raseinių aps
kričio, Laukuvos parapijos. A- 
inv.rlkoje išgyveno 36 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Onų. po tėvais liaui- 
kauskaitė, sūnų Aleksandrų, 2 
dukteris: Eleonorą ir Loretta. 
2 brolius: Kazimierų ir Ignacų 
ir gimines.

Namų telefonas CANaI 5791.
Kūnas pašarvotas koplyčioj, 

2314 W. 23rd Pi. Laidotuvės 
jvyks plrtnadien), lapkričio 11 
d., Iš Lachawlczlų koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parapijos bažnyčių, 
kurioj jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tumus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Moteris. Sūnus, |>u- 
kterys, Broliai Ir Giminės.

laidotuvių direktorius La- 
chawiez ir Sūnūs. Telefonas 
CANaI 2515.

dr-ja apvaikščioja savo gy
vavimo 30 metų jubiliejų. Va
kare b vai., parap. svet. ta 
proga rengiama šaunus ban- 
kietas su programų ir kalbo
mis. Po to, bus šokiai prie 
geros muzikos.

Verta savo atsilankymu 
draugijų paremti.

Rainbergo serenadų. Solo da
lį dainuos O. Piežienė. Ji tai
pgi dainuos lietuvių liaudies 
dainas.

VILNIAUS VAIVADA - 
MINISTERIS

BRIGHTON PARK. — Pe- Kalbėtojais nutarta kviesti Spalių mėn. 12 d. Vilniaus 
reitų sekmadienį visos N. P. konsulų A. Kalvaitį, adv. .J. vaivada Jaščioltas įėjo Į nau

jąjį Lenkijos ministerių kabi
netų ir gavo darbo ir visuo
menės globos ministerio port-

P. Š. parapijos draugijos vien- Grišių, kleb. kun. P. Vaitu- 
balsiai nutarė dalyvauti kleb. kaitį ir St. Piežų, kuris bus 
kun. A. Briškos priimtuvių į vakaro vedėju. Be to, solo dai

Parapijos keturių dienų oa- 
zaras prasideda lapkr. 21 <1. 
ir tęsis kas vakaras iki lapkr. .
27 d. Bazaras bus įvairus ir 
turtingas gerais ir naudin
gais daiktais. Bazaro dienos Į kvartetas, 
yra paskirtos sekančiai: lap
kričio 24 d., 3 vai. popiet uži
ma bazare šeimininkavimų vi
si parapijoj esu biznieriai su 
savo rėmėjais ir kostumeriais.
Lapkr. 25 a, 7 vai. vak. už- 

šeimininkavinių

ADELINE
BULAUSKAITĖ

Mirė lapkričio 7 d. 1985 m., 
5 vai. ryto, sulaukus 25 melų 
amžiaus. A. u. Adeline gimė 
Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
motinų Ona. po tėvais Skruo- 
denultė. tėvų Aleksandrų, 2 
brolius: Stanislovų ir Aleksan
drų. bobutę Elenų Mlllauskb- 
nę. tetas: Bronę Kneizerienę 
ir Monikų Jogminienę. dėdę 
Adolfų Uulauskj ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1617 So. 
60th Ct.. Cicero. Iii. Telefonas 
Cicero 1461-J. Laidotuvės jvyks 
pirmadlenj, lapkričio 11 d., Iš 
namų 8 vai. ryto bus atlydė
ta j šv. Antano parapijos baž
nyčių. kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-’iias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai. Broliai. Bo
bulė, Tetos, Dėdė Ir Gailinės.

l-aidotuvtų direktorius A. Pe
ikus. Telefonas Cicero 2109.

šaukta darban dar kita tiek.
Spalių 20 d., parapijos cho- Apie penkis metus dirbtuvės

buvo visai uždarytos. Mums ima baząr.-. 
džiaugsmas, kad didžiuma da- Calumet parkas, visi kurie gy

| rbininkų, tai vestpulmaniečiai. vena Į vakarus nuo Halsted 
St. Lapkr. 26 d. šeimininkau
ja bazare visi, kurie gyvena 
į lytus nuo Ilalsted St. Lap
kričio 27 d., paskutinį vakarų, 
susirenka visi kartu ir bus 
gavimas dovanų, paskirtų pi- 

i nigais: $25, $15, $10. Prašo
mi skaitlingai dalyvauti 
zare.

Lapkr. 10 d. Šv. Kryžiaus

ŠEIMININKIĮJ KERTELĖ
Kaip pagaminti skanius 

valgius

AVIENOS KEPSNIS SU 
KIMŠTAIS ŽALIAIS 

PIPIRAIS

ba-

bankiete, ateinantį sekmadie- nuos M. Janušauskienė, K. Se feb. Kas bus paskirtas Vii- 
bonįs ir vaikučių mokyklos,niaus vaivada, tuo tarpu dar 
choras nežinoma. Kandidatu minima*

Tikietai 50c. Rengimo ko-

nį, 7 vai. vakare, parapijos 
salėj.

Programo reikalu d&rbuoja
si art. J. Kudirka, žadama pa- - i1 jmitetas tikisi daug žmonių.
kviesti varg. Rakausko iš Ro- 
selando dvigubas mergaičių 

kuris padainuos

U MIH-IPEUEH K 

K

Sunaikinimui Peršalimo 
Krutinėję

reikalaukit visame pasaulyj 
pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
kurii suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

vienas pabėgęs 
u vari ninka s.

Lietuvos

Ic. PLATINKITE “DRAUGĄ*

VENŪIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių 
——io------------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus
-------- o-------- -

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

A.
ANTANAS P. SZEDIS

Mirė lapkričio 7 d. 1935 m., 9:30 vai. ryto, sulaukę.*, 
pusės amžiaus. Kilo iš Tauragės apskričio, Toninių 
parap., Šilgalių kaimo. Amerikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliūdime savo mylimų moterį 
Magdelenų, po tėvais Slušnaitč, dukterį Bemiee, 3 
brolius: Povilui, Vincentų ir Aleksandrų, 3 seseris

■ |itir«i>ui<^ tini o. 11 vi 1111 uik" n v v. ivin.
YAKds 7243. Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 
11 <L, iš namų 8 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčių, kuridj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų, l’o pamaldų Ims nulydėtas į 
ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimini s, draugus-ges 
ir |>a/,ystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Broliai, Seserys ir Gimi
nės.

laidotuvių direktorius J. F. 
YAILIs 1741.

Eudeikis. Telefonas

Paimti 4 ar 5 svarus avie
nos mėsos, geriausia nuo kul
šies. Nuvalyti, ištrinti druska, 
kas mėgsta patrinti česnaku, 
apiberti pipirais, įdėti mėsų 
į kepamų indų, uždėti ant vir-<

J šaus mėsos sviesto, įpilti kiek 
I vandens arba virintos sriubai 
1 sunkos, įstatyti į pečių ir ke
pti vidutinio karščio tempera- 

. tūroje. Kiek pakepinus įdėti 
piaustytų salierų, morkų, svo
gūnų, petruškij ir keletu čie- 
lų juodų pipirų.i

I Bekepant mėsai, pipirus su
taisyti šiaip: išvirti puodukų 
ryžių, nusunkti, pakepinti po
rų šaukštų sviesto su svogū
nais ir pusę puoduko smul
kiai piaustytų salierų, siulėti 
į ryžius, įpiaustyti taipgi ža
lių petruškų, ir vienų mažų 
blekutę baltų grybų, įdėti 3 
šaukštus “chiIi sauee”, dru
skos sulig skonio. Viskų ge
rai išmaišyti ir šiuo mišiniu 
pridėti žalius pipirus. Pipirus 
geriausia parinkti didesnius, 
kuriuos reikia perplauti pu-1 
siau išilgai ir išimti grūdus.

Baigiant mėsai kepti, sudč-
1 ti aplink mėsų kimštus pipi- 
| rus užpilti ant viršaus mėsos 
sunka ir kepti pusę valandos, 

i Galima kartu iškepti ir keletu 
į čielų bulvių, arba išvirti bul
vių ko<ės.

Prie šio kepsnių tinka na
mie rauginti agurkai.

Norime pranešti iš anksto, 
kad mūsų bažnyčioje prasidės 
misijos gruodž. I d. Pamoks
lus rytais ir vakarais sakys 
tėvas Vilius Kvecmskas, C. P.

Rengiama parapijonų šei
myniškas vakarėlis lapkričio 
17 d., parap. svet. Visų darbų 
jmsiėmė atlikti Moterų Sų-gos 
7 kp. Reikia pažymėti, kad 
Moterų Sų-gos 7 kp. puikiau
siai gyvuoja ir pavyzdingai 
darbuojasi savo ir parapijos 
naudai. Rap.

SO. CHICAGOS ŽINIOS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EODEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas del ligonių Ir silpnų žmonių. Po 
to kaip Jūs jj vartosite vienų savaite, 
jūs pastebėsite abelną pagerėjimą ir 
Jeigu ir toliaus vartosite. Jūs atgau
site savo normalių sveikatų, ir spfika.

Jokie kiti vaistai neturi tokių pa-

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Graud Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

ftv. Juozapo parapijos baž-v* • i i o i _ _ i JOKie Kiti vaistai neiun toKią pa-iiyciojc lapkričio 3 u. Moteiy- istoriją, kaip nuga-tone.
stės Sakramento ryšiu klebo
nas kun. Vaitukaitis surišo 
Juozapų Janušonj su Marijo
na Maniokaite ir Henrikų Mi- 
kalskį su Elzbieta Valantie- 
jute. Linkime jaunoms šeimy
noms malonaus gyvenimo ir 
laimės naujame luotne.

Per 45 metus Jo gyvavimo milijonai 
moterų ir vyrų atgavo savo sveikata 
ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose valstinyčlose. Žiūrėkite kad 
gautumėte tlkrg NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nes jie yra bever
tės.

Nuo užkietėjimo imkit—UOA-SOL 
— Idealų LluosuotoJa vidurių 860 ir
i«o

t
Švč. ftirdies Jėzaus draugi

ja sekmadienį, lapkričio 10 d. 
vakare, j>arapijos svetainėje 
turės metinį balių su šokiais, 
ftį draugija yra viena did
žiausių draugijų šioje koloni
joje. /

ftv. Juozapo parapijos cho
ras turės pasilinksminimo va
karų su šokiais parapijos sve
tainėje lapkričio 17 dienų.

Raporteria

(SSS’C'

BAKINGPOWDER
for finest bakinqs

Šame price today 
as45years ago-
35 ouncci for 25$

»«clsll»>> whs Msbs nstking 
bei baltis, pswdar —esdar 
.usa.vl.lss s4 aa^.a^. .kas.....

MIIIIOHS OF POUNDS HAVt BE Ln 
USID PY OUP COVt RNMENF

APetkis 
I. F. Radaus 
S. M. Skintas 
1.1. Zolp
I. F. Eniteišis 
Ladmcr Sinis
J. Liuleviciiis
S. P. Mažeika
A. Masalskis

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

668 West 18th Street 
Phone CANaI 6174

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YAKds 174L—1742

2314 West 23rd Piace 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituaniea Avė.
Phone YAKds 1138

3307 Lituaniea Avė.
Phone BOUIevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IK NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

t



VIETINES ŽINIOS

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTUOSE

Sekmadienį Misijos
Sekmadieni, lapkr. 10

kuomet bus prie paminklo so
dinami medeliai, surengti iš
kilmes ir tęs Lietuvos žemes 
pabarstyti upie didvyrių pa
minklu

Iškeltas klausimas apie jia-

Žmii - žinelės
Bartush anglų spaudoj. Ry

šy su mūsų dainininkės Helen 
sirodžiusių spaudoje žinutę iš Bartush debiutu Chicago Ci- 
Dariaus - Girėno logijono pus-j vie Operoj, didelis Chicago 
to, kurio rašėjas aštriai puola dienr. Chicago Daily News j- 
komitetų už minimo posto da- dėjo jos paveikslų ir gražiai 
rhuotės neįvertinimą per pa- apie dainininkę atsiliepė, 
minklo atidengimo iškilmes, Įdomug Tederacijos Chic>

Reynolds, kuris šiuo metu gy-
. veno Kalifornijoj, netoli Lake
Bluff, prie Green Bay kelio 
statėsi puošnių rezidencijų už 
$200,000. Šiomis dienomis is 
nebaigto statyti namo vagys 
išėmė duris, langus, nuplėšė 
varini stogų ir utlupinėjo ki 
tokius brangius pagražinimus, 
kurių vertė siekia $20,000. Va
gys nesurasti. ,__________________________

Ir kalėjime pradėjo viens“10 Lietuvi« Auditorijoje.

j. E. VYSK, T. MATULIONIS VIZITUOS ŠIAS 
LIETUVIŲ PARAPIJAS

Lapkr. 10 d. — Sv. Antano 

Omaha. Neb.parap

Lapkr. ii d. Sioux City, 

Lapkr. 13 d. Kansas City,

Mo.
Informacijų reikale kreip

kitės adresu — Kun. A. Lin
kus, 12259 Emerald Avenue. 
(Tel. Pullman 1200).

Kun. A. Linkus

KAUNAS. — Mišku

mose urėdijose 
čio 10 d.

neles Marijos parapijoje kun. 
M. Urbonavičius, M. I. C., ei
na klebono pareigas. Per tų 
trumpų laiką jau <įaug kų nu
veikė.

gos apskr. posė 
gai susirinkę kolonijų skyrių 
ir draugijų atstovai gyvai 
svarstė aktualius reikalus ir 
ruošė planus žiemos veiklai. 
Be to, gyvai disknsuota Fe
deracijos Chicagoj sustiprini 
mo klausimas. Tas klausimas 
bus rišamas kitame apskričio 
susirinkime.

Pakartojo plėšimų. Trys ba
nditai vėl išmušę langų C. D.

kad paleistoji žinutė yra per
dėm klaidinga ir prasilenkta 
su tiesa, nes dėl programo bu
vo tartasi su Pietkiewich ir 
jis buvo įgaliotas vesti ir tva
rkyti visų tos dienos paradų; 
jis stovėjo pirmose eilėse, gi 
kas dėl tikietų, posto nariai 
pilnai buvo aprūpinti. Susi
rinkimas nutarė dar postui už 
jo pasidarbavimų padėkoti, pa 
siunčiant laiškų, o neteisingų
Žinių komiteto adresu parei-Į Peacock graznų krautuvės vi- 
kalauti atšaukti, kų sutiko ta- durmiesty pagrobė prekių

zano, o užvakar nudurtas \V. 
Neill.

Iš Politikos Lauko
Pranešimai

C. Y. O. RENGIA ŠOKIŲ 
VAKARA

IEŠKO VARGONININKO

Reikalingas lietuvis vargoni
ninkas, gerai mokus vesti cho
rų. Tuoj kreiptis į Kun. J. 

' VaiVkūnų,Kur neisi, su kuo nesusitik-, BRIDGEPORT. — Sv. Va
ši, visur kalbama apie politi-, rdo draugi ja rengift §okių va. 39g gmith proyidence R T 
kų. Be politikos neapseina nei karus< parapijos svetainėje.
viena šalis.

d., į Pradedant savo pareigas, 
pripuola Aušros Vartų Sven- pirmame pamoksle pareiškė 
čiausios Panelės šventė. Ka- į didžiausį troškimų, kurį šio- 
dangi tai yra parapijos šven- j je parapijoje norėtų įvykdyti, 
tė, tų dienų prasidės Misijos, tai yra, didinti žmonių pa- 
kurias ves vienuolis jėzuitas i maldumų prie Aušros Vartų 
kun. J. Bružikas. Parapijonai i Švč. Panelės Marijos.

me susirinkime ir buvęs po- 
to komandierius Pietkiewich.

$700 vertės Manoma, kad 
tie patys plėšikai, kurie

Tie vakarai bus lapkričio 8,
115, 22 ir 29 dienomis. Pradžia 
' 8 valanda. Įžanga tiktai 20c.‘
Griez Prankie Kay iš Hollv-

I wood.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

laukia Misijų, nes Jose ras sa
vo sieloms stiprybės ir ište
sėjimo toje kovoje su šių lai
kų bedievybe. Tikimasi, kad 
kiekvienų dienų, rytais ir va
karais, bažnyčia bus pilna 
žmonių, o misijonierius, kaip

Todėl, pirmas jo žingsnis 
buvo, perkelti Švč. Panelės 
Aušros Vartų paveikslų iš šo
ninio altoriaus į didįjį alto
rių, kurį ir įvykdė. Jo pastan
gomis atlikta visa eilė kitų gia šokių vakarų, lapkr. 9 d

Kitas susirinkimas nutarta Pri* savait« iSmuS« tos krau' 
šaukti tada, kada komitetv tuv5s la,« W'oM l‘reki'1 
valdyba matys reikalo. iir Pa^ova panaktinį.

V. Rėkus, komiteto sekr. Prašys senų žaislų. Majoro 
įsteigtas “Chicagos 0\vn Chri- 
stmas Benefit Fund” ateinan- 

' čių savaitę per mokyklas pra
šys vaikų paaukoti savo se-

MES KVIEČIAME

daugelis lifldija, visus pa«o- : 
tins dvasiniu maistu.

Iš parapijos veikimo.

i gražių darbų.

Mes lietuviai, gyvendami 
Lietuviai Čikagoj per ma

žai rūpinamės politiniu veiki
mu. Padejuojam, nusiskun- 
džiam ir taip paliekam, nesi- 
stengiani nieko įgyvendinti.

Su nusiskundimais ir deja- klnadil,llb -:30* įįįį pris 
vimais nieko neatsieksim. Rei

Lapkričio 9 d. Šv. Vardo 
draugija eis išpažinties, o- se-

kia vienybės ir ištvermės. Lei
skime mūsų jaunųjų kartų sie
kti politikos. Padėkime jiems, 
nebūkime užvvdūs, nebėkime 
su skundais, nedarykime sau 
gėdos, kad nesakytų, jog mes 
esam be nugarkaulio, neturim

S v. Komunijos. Pirmadienį, la
pkričio 11 d. bus susirinkimas. 
Nariai teiksitės susirinkti, nes 
labai svarbus susirinkimas.

Šv. Vardo Draugija

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name;
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčloe 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANal 1176 

NAMAI: 6459 S. RockweU St 
Telefonas REPublic 9600

DIEVO APVAIZDOS PAK.lllus Jie b„s 8u(aisv.
- Dievo Apvaizdos parapijos i (i> nudažyti ;r prie5 KalMas
choras, vad. K. Saboniui, ren • , , . . . .. . I , - * •__ T.„ •su drabužiais, apavu ir kitais , vienybes ir sutarimo. Jaum-

Pradžia 7 vai. vak. Vakara
u .. • ,v . , bus parap. salėje. Visi kvieParapijonai džiaugiasi savo 11 *'

uoliu ir darbščiu klebonu iri
Jau daugiau kaip menuo lai visi prisirengę išvien su juo 

ko, kai Aušros Vartų Švč. Pa- dirbti. G- I

IŠ Š. K. A. ALUMNIEČIU Iš DARIAUS-GIRĖNO PA
VEIKIUS ‘ MINKLO STATYMO KO-

Su malonumu tenka pažy- MITETO SUSIRINKIMO
nėti, kad šv. Kazimiero Aka- ----------
lemi jos alumnietės pilnos jau

čiami atsilankyti. Grieš gera 
orkestrą. Įžanga nebrangi.

Paskirta dovanos. Kas gra
žiausiai pašoks, laimės pirmų' • 1 T> >
dovanų. P. V.

MOSU CHORO VAKARAS

daiktais išdalinti neturtingie- , mas, matydamas, kad mes no- 
ms vaikams. O tokių vaiku rime gero jiems ir sau, padės 
Chicagoj esama daugiau 50,- ir didžiuosis.
000 i vi Jei kitos tautos savo žmo-I

Pirko baltų meškų. Lincoln nes stato į politinį veikimų, 
parke žvėryne esanti šiaurės nies irgi statykim tokius, kad 
baltoji meška Kalėdoms "susi- gėdos nedarytų. Jei būsim or

Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish

---------- ! LIETUVIS ADVOKATAS
Siuvėjų Lokalo 269 A. C. 1 4631 South Ashland Avenue

W. of A. susirinkimas įvyks Rps- 6515 So. Rockwell Street
,, , -v Q’ i į Telephone: REPublic 9723penktadienį, lapkričio 8 d., I_____ ____________________

Amalgamated centro name, I 1460 No Paulina g,
333 So. Ashland Blvd., 7:30 Phone ARMitage 0590
vai. Susirinkimas svarbus;
bus nominavinias valdybos 
1936 metams. Visų priedermė 
dalyvauti.

F. Prusis, sekr.
lauks “tavorškos”. Ji nupir
kta Vokietijoj už $350.

“Draugo“ r.daktoriaus gi
mimo ir vardo dienoj Chica-

---------- i SO. CHICAGO. — Parapi-1 gOj gyvenanti A. L. R. K. Fe
Komiteto susirinkimas įvy-' J08 choras rengia pasilinks-, deracijos centro valdybos na- 

aatvės entuziazmo, nuoširdų- ko 29 d. spalių, Margučio re- minimo vakarų su šokiais, se- riai susirinko į pirmininko' 
d-ro A. Rakausko butų pasi 
tarti bėgamais mūsų vfsuome-

no, plačių, toli siekiančių mi- dakcijoje. Pirmiausiai plačiai kmadienį, 17 d. lapkr., para- 
nčių ir, be to, skaistaus idea- tartasi dėl skelbimu pamink- Pbi°8 svetainėj. Pradžia 7:30
lizmo. Šios visos ypatybės jo- lo atidengimo iškilmių prog- v. v.
se pasireiškia visuomet, bet rame. Pasirodė, kad kai kurie ^ys orkestrą. Kviečiami visi 
ypatingai kada surengia kokį biznieriai dar nėra atsiskai- atsilankyti. Komitetas
nors vakaru ar pasilinksmini-1 tę už skelbimus tam progra
mų. me. Programų komisija, su

Štai, spalių 30 d. jos suruo- a<lv- C- KaI PrielW’ žad«j° 
šė kortų ir kaulelių vakarų, iki kito susirinkimo viskų su - 
Išpuošta salė, scenos mistiš- Darkyti.

Nutarta baigti, tilmų pradė
tų traukti paminklų atiden
giant. Jau nutraukta apie 70b 
Įiėdų. Eiliuos baigimų atlikti

Grieš žinoma Dean Col nes reikalais. Dalyvavo Ir J

ganizuoti, nebus sunku išrin
kti.

Moterys ilgi neturi atsilik
ti. Tr jos gali daug nuveikti I 
būdamos organizuotos.

Lietuvių Moterų Piliečiu ; 
Lyga rengia vakarų lapkričio

FEROINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

kas papuošimas, žynės burtų 
spėjimas ir kitokie paniargi- 
nimai tęsėsi apie tris valan
das, bet publika taip buvo už- 
imperuota, kad m jautė kaip 
laikas greitai prabėgo.

Be to, būdamos tikros lie
tuvaitės, pasižymėjo lietuviš-

PAVARDŽIŲ ATLIETUVI
NIMO PAGREITINIMO 

REIKALAS

KAUNAS. — Prieš kurį 
laikų buvo pradėta rūpintis 
atlietuvinti sudarkytas lietu
viškas pavardes bei vietovar-

E. vyskupas Teofilius Matu
lionis, Lietuvos Katalikų Vei 
kimo Centro pirm. Elena Ra 
kauskienė susirinkusius pa
vaišino gardžia vakariene.

Pavogė duria, langus ir.. 
stogų. Visokių pasitaiko va
gysčių, bet tokios dar nieks 
negirdėjo. Chicago bankierins

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus lr Storus Vilnonius 
Svede.rlus dėl vyrų. Moterį,. 

Mergaičių Ir Valkų.

NERIA VILNONES PANCIA- 
KAS DEI. MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederlus. Parduo

dam vilnones gijas, storas lr 
plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.
(Netoli Normai Avė.)

Tel. VIctory 3486 
Atdara dienomis, vakarais lr 

sekmadieniais.

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

LA SALLE

Naujas 1936 Buick
Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negu naujų 1936 

j Buick, karas, kuris turi viskų. Išvaizda, mada, nauji pageri- 
J nimai, smagumas, — Buick turi visus, >isvien žemai apkai- 
nnotas, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $1084 už 4 durų 
Sedan, pristatomas kuopilniausial įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

džius. Tam tikslui buvo su- 
3 d. lapkr. susirinkus visiems , . , . .. m1 . ... daryta komisija. Tačiau sis
komiteto nariams ir viešosios 
Chicagoje rinkliavos (pamin
klo naudai) rinkikėms bei vi-

ku draugiškumu ir svetingu- 8*em8> kurie tų dienų autonio- įsįajgOSp dabar keliamas pa
inu: po žaidimo pavaišino ska diliais patarnavo. Bet kadan- vard^y atlietuvinimo pagrei- 
nia kava ir narais”. 'i dicn» “j®- ,at dal>kas

Publikos buvo pilna salo liko a,id5tas ant toliau- Fil' I 
mų gamina fotogr. Precln.

Nutarta rengti vakarų, ku
riame bus rodoma toji filmą 
ir bus išduota pilna atskaita

darbas, jau gerokai pastūmė
tas, kuris laikas sustojo vie
toje. Atatinkamose Lietuvos

Beabejo, toks gražus publi 
kos pasirodymas pridavė ene
rgijos ir toliau joms darbuo
tis.

tinimo reikalas.

STATYS JAVAMS SAN 
DALIUS

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE; YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lletnvfikaa Bonu* Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Caah 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vūsulos, Automobilių,

Stiklų Ir t. t.

Girdėjau, kad dabar jos ruo i* paminklo statybos darbų, 
šia kalėdinę pramogėlę, gruo* Laikas ir vieta bus vėliau pra
džio 12 d. Na, seksime “Drau- nešta.Igų” ir lauksime pasirodant L. Šimutis pranešė parvežęs 
skelbimo. iš Lietuvos nuo Birutės kalno

Bravo alumnietės! Dirbkite lietuviškos žemės. Susirinki- 
sftvo Alma Mater. ! mas, įvertindamas Šimučio do

Ten buvusi t vanų, nutarė anksti pavasarį,

[

CRANE

KAUNAS. — Pernykščių 
ir šių metų praktika parodė, 
kad nuolat didėja javų per
teklius ir jiems suimti reika 
lingi atitinkami sandėliai. 
Dėl to atitinkamose įstaigo
se jau susirūpinta nužiūrėti 
tokiems sandėliams vietas ir 
paruošti jų projektus.

JOI IN P. PAV AI I)
LOANS and INSURANCE

.Digu r> ’kal.ipji pinigu ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdrimbi' .mo ugnie ; v«jo. etc at ošink

NIO \\ Cst 33rd Street

TELEFONAS YAKds 2790 arba 279l

KEISlllčlO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
i; \> i i m :.i h

Vartotų Karų Bargenai
BUICK '35, 5 Sedan 57, kaip naujau, (rarant............................... $945
BUrCK ’84, 5 Sedan 57. labai pulkus, gurant ...................... 9746
BUICK '34, 5 Vlctorla 58. kaip naujas, garant.......................... 9745
BUICK ’33, 5 Vlctorla 58. puikiam stovy ................................ 9495
BITICK ’33, 5 Club Sedan 11, gražus karas ............................. 9595
BITICK *32, 5 Coupe 98. geram stovy ............................................ 9450
BUICK *32, 5 Sedan 87. tobulam stovy .....................................   9450
BITICK *82, 5 S<Man 57. geras šeimai karas ............................. 9395
CADILLAC *32. 5 Coupe, geriausiam stovy ........................... 9875
CADILLAC *32. 5 Town Sedan. puikiam stovy........................... 9875
CADILLAC *31. 5 Coupe, puikiam stovy žemai kaina .... 9425
CADILLAC *30, 7 Sedan. bargenas .................................................. 9295
DODOE *34. 2 durų Sedan, kaip naujas .................................... 9445
HUDSON *29, 5 Sedan, gerai Mga. žema kaina .................... 9 95
LA SALT.E *31, 5 Sedan. labai puikiam stovy ....................... 9375
LA SALLE *31. Town Sedan, Išrodo kaip naujas ................. 9325
LA SALLE *30, 5 Sedan, apkainuotas pardavimui .............. 9275
LA SALLE *30. 7 Sedan, geram stovy .................................... 9295
LINCOLN *80. 5 Sedan. pulkus karas, gerai užlaikyta/, .. 9296
OLDS 8 *31, Conv. Coupe, gražus mažas karas...........................9215
PACKARD *82, 7 Sedan. Custom, puikiam stovy ................. 9775
PACKARD *30, 7 Sedan. geroj tvarkoj .................................... 9295
PACKARD *29. 7 Limo. ai sargi ai važinėtas, bargenas .... 9145

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvfopd 4100

5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run j


