
DRAUGAS 
vienatinis tautinas ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND

DRAUGAS
The most influential 

Litliuanian Daily in 
America.

No. 241 ‘Draugas”, 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS ANTRADIENIS, SPALIO (OCTOBER) 11 D., 1932 M.
3C A C O P Y ENTERED AS SECOND CLASS MATTER MARCH »1. lfl«. AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACM OF UARCH «. 1«7»

3c A C O P Y METAI-VOL. XVII
Telefonas: Roosevelt 7790

”Draugo” vajus prasidės šio spalių 15 d.
GAUSINGAS SUSIRINKIMAS VIL 

NIAUS REIKALAIS
Išnešti protestai prieš Lenkiją

ŠIANDIEN VILNIAUS SUSIRINKIMAS 
WEST SIDE, RYTOJ CICEROJ IR 

NORTH SIDE

CHICAGOJE DIDELI GYVASTIES 
APDRAUDIMAI

TURI NAUJĄ NUSIGINK
LAVIMUI PLANĄ

Praėjusi sekmadienį,, iš užgrobikų lenkų rankų.
spalių mėn. 9 d., šv. Panelės 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos salėj, Brigliton parke, įvy
ko gausingas lietuvių masinis 
susirinkimas pasikalbėti Vil-

Karžtas prakalbas apie Vil
niaus vadavimo reikalus pasa
kė: L. Šimutis, “Draugo” re
daktorius, Dr. A. Račkus, kun. 
A. Briška, vietos klebonas,

niaus reikalais ir paminėti mii'kun. A. Valančius ir kun. Jo- 
sų tautos gedulo dienų. Iš-Į nelis. Kun. A. Valančius va- 
klausius kalbėtojų turiningų Į dovavo programui. Gražiai dai 
kalbų Vilniaus klausimu, pri- navo art. J. Kudirkos vado

vaujamas didžiųjų ir jaunes
niųjų chorai. Solo dainavo p-

imtos tokio turinio rezoliuci
jos:

“Atsižvelgiant į tai, kad Vi-j^ Akvilė Ančiūtė. Šį paininė- 
lnius yra įsteigtas Lietuvos Į j^ni4 surengė vietos Federa- 

kunigaikščio Gedimino, kad cii°s skyrius. Daugiausia tam
nuo amžių Vilnius buvo Lietu
vos sostinė, kad senovėj daug 
lietuvių kraujo pralieta begi
nant Vilniaus kraštų nuo vi
sokių priešų, kad Vilniuje vi
sada buvo lietuvių tautos kul
tūros centras, kad Vilnius bu
vo lietuvių tautos atbudimo 
lopšys, kad ten 1918 metais 
vasario 16 d. paskelbta Lie
tuvos Nepriklausomybė, kad 
ir visais kitais žvilgsniais Vi
lnius priklauso Lietuvai, dėl 
to masiniame susirinkime, į- 
vykusiame spalių mėn. 9 d. 
šv. Panelės Nekalto Prasidė
jimo par. salėj, Chicago, Ilk, 
vienbalsiai nutarėme išreikšti 
griežtų protestų prieš Lenki
ją, kuri 1920 m., spalių 9 d. 
smurto keliu užgrobė Vilnių 
ir sulaužė savo pasirašytų 
1920 m. spalių 7 d., Suvalkuo- 

sutartį su Lietuva. Taip

reikalui pasidarbavo F. Vai
cekauskas. Rinkta ir aukos 
Vilniaus našlaičių šelpimui.

Šiandien Vilniaus užgrobi
mo paminėjimas įvyksta Auš
ros Vartų par. salėj, West 
Šile. Bus įdomus programas. 
Kalbės prof. F. Mastas, L. Ši
mutis ir kiti. Rytoj toks pami
nėjimas įvyksta Šv. Antano 
par. salėj, Cicero ir North Si- 
de, šv. Mykolo par. satej. Kal
bės kun; II. Vaičiūnas, L. Ši
mutis, adv. F. Mastas, adv. 
K. Oesnulis, dr. J. Poška ir ki
ti.

LAIMINGAI NUSILEIDO
Kariuomenės lakūnų atsar

gos korpuso leitenantas Les 
Marriner su vienu savo drau
gu šį sekmadienį nuskrido į 
Wheaton apylinkes ir tenai

se

NEW YORK, spal. 10. —

Apdraudos laikraštis “Spec-
tator” praneša, kad J. Val-

Iš Graikijos sostinės Atėnų j lybėse ir Kanadoj yra dau-
pranešta, kad tenai, reikalau- ••• X T AT , . ,. ’ . giau kaip 400 akmenų, kuriejant J. Valstybių atstovui, SU

S. INSULL’IS GRAIKIJOJ 
SULAIKYTAS

laikytas iš Paryžiaus paspru- savo gyvastis apdraudę dau-
kęs Samuelis Insull’is, viešo- igiaų kaiP vienu milij«»u do

lerių kiekvienas. Daugiausia 
apsidraudęs Pierre S. du Pont 
iš Wilmington, Del., būtent, 
septyniais milijonais dolerių.' 
Ne mažas skaičius yra apsi- • 
draudę 5 arba 6 milijonais do
lerių.

sios naudos įstaigų, Amerikoj, 

buvusis vedėjas.

Cook ’o apskrities ‘ ‘ grand 
jury” jį ir jo brolį Martinų 
patraukė teisman už didelius 
fondų išeikvojimus. Nėra ži
noma., ar Graikijos vyriausy
bė norės jį išduoti.

Tad per visų savaitę jo ieš
kojimas nutrauktas. Jo sūnus 
su motina yra Paryžiuje. Jis 
grįžo palydėjęs tėvų į Italiją.

ŽUVO TĖVAS SU KŪDIKIU

Ravinijoj sudegė mažas gy
venamas namelis. Gaisre žuvo 
R. G. Dreiske, 32 m. amž., ku
rs dėjo pastangų gelbėti sa
vo 12 mėnesių. kūdikį. Savo 
žmonų jis anksčiau išgelbėjo.

PAGALIAU AREŠTUOTI

Praeito liepos mėn. 31 d. Ri- 
ver Grove miestely keturi jau
nuoliai automobiliu suvažinėjo 
ir užmušė žmogų ir paspru
ko. Tik dabar jie visi suimti. 
Tai čikagiečiai.

PAGERBĖ SENUS GAIS
RININKUS

beskrindant sulūžo lėktuvo.
pat energingai protestuojame 1 propeleris. Gabus vairininkas J U' 
prieš lenkų vyriausybę, kuri nusileido laukuose. Tik vienas

Atsitarnavusiųjų gaisrinin
kų sąjunga sekmadienį vaka
re pagerbė paskutinius ketu
ris gaisrininkus, kurie 1871 
metais kovojo prieš didįjį Chi 
cagos gaisrų, šios pagerbtu- 
vės įvyko Great Northern vie-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KALIFORNIJOJ

PARYŽIUS, spal. 10. — Va 
kar Alzase premjeras Herrio- 
t’as sakė prakalbų. Jis parei
škė, kad turi naujų nusigink
lavimui planų. Jis neaiškino 
to plano smulkmenų. Tik pa
žymėjo, kad Andre Tardieu 
senasis planai pasirodė nepra 
ktiškas. Senuoju planu Pran
cūzija tegalėjo nusiginkluoti, 
kada jai būtų buvus užtikrin
ta tarptautinė apsauga. G nau 
jasis planas turi apimti visas 
valstybes. Dešimties metų lai
kotarpiu visos turi nusigink
luoti.

Premjeras Herriot’as sakė, 
kad jis savo planų įduos T. 
Sąjungos suvažiavimui.

“DRAUGUI” TUOJAU REIKALINGA 
KELI GIMTAI KONTESTININKy

BRAWLEY, Cal., spal. 10. 
— Šį ir EI Centro miestus iš
tiko smarkus žemės drebėji
mas. Per dvi dienas 8 kartus 
žemė purtyta. Vienas trauki
nys nuverstas nuo bėgių, už
lieti vieškeliai, sugadinti drė
kinimo perkasai.

MEKSIKOS ARKIVYSKU
PAS UŽMOKĖJO PA

BAUDĄ

Dirstelkite, gerbiamieji, į 
šio “Draugo” ketvirtų pu
slapį. Ten yra didelis skelbi
mas. Ten pasakyta, kad dien
raštis “Draugas” nori siekti 
gausingo skaitytojų skaičiaus. 
Nori gauti kelis šimtus kon- 
testininkų, kurie norintiems 
“Draugų” užrašinėtų ir tuo 
būdu sau pelnytų skirtas do
vanas. Apie tas dovanas skel
bime plačiau pranešta. -

Dienraštis ‘ ‘ Draugas ’ ’ ne
leidžiamas kokiam nors pelnui 
Jis leidžiamas lietuvių naudai 
Jis leidžiamas kaip katalika
ms, taip ir tiems, kurie nuo 
tikėjimo atšalę. “Draugo” dar

bas būtų didelis, kad jis galė
tų ko didžiausias katalikų mi
nias apšviesti, o atšalėlius 
grąžinti Bažnyčiai, t. y. vię- 
nybėn su katalikais.

Tas darbas turi rūpėti kiek
vienam geram lietuviui katali
kui. Ir tokius lietuvius “Drau 
gas” kviečia talkon. Kviečia 
gelbėti, kad “Draugų” ko pla 
čiausia tarp lietuvių paskleis
ti, kad “Draugas’ rastųsi kie
kvienu-: se lietuvių namuose.

Tai gali atsiekti tam tikslui 
pasiaukoję kontestininkai. Tai 

j būtų jų nuopelnas.
Gerbiamieji, paskaitykite 

! skelbimų 4-am puslapy.

GRĄŽINS Į MEKSIKĄ 
5,000 MEKSIKONŲ

LANSING, Mieli. spal. 10. 
— Padaryti planai iš Miclii- 
gųno valstybės pasiųsti į Me
ksiką apie 5,000 bedarbių ir 
vargšų meksikonų. Meksikos 
vyriausybė žada jiems duoti 
įdirbamos žemės.

MEiXICO CITY, spal. 10. — 
Šios arkivyskupijos arkivysku 
pas Paskualis Diaz’as už ne- 
įsiregistravimų užmokėjo 500 
pesų (apie 155 dol.) pabau
dos ir vyriausybės prieš jį vei
kimas nutrauktas. Pabaudų u- 
žmokėjęs arkivyskupas. įsire
gistravo, kad galėtų eiti ku 
nigo pareigas.

GRĘSIA STREIKUOTI

AUKSO IŠVEŽIMAS KRAŠ
TUI GELBĖJO

WASHINGTON, spal. 10. 
— Didelis aukso išvežimas iš 
šio krašto nuo birželio mėn., 
1931 m. iki liepos mėn., 1932 
m., šiam kraštui ne tik nepa
kenkė, bet dar gelbėjo, pareiš
kia prekybos departam. sekre
toriaus padėjėjas dr. J. Klein.

PARYŽIUS, spal. 10. — Eu
re et Loir srities, kur augina
ma daug kviečių, prancūzai ū- 
kininkai nusprendė sukelti mo 
kesčių streikų, t. y. nemokėti 
mokesčių, jei kviečiams kaina 
nepadidės. Kaltinama krašto 
vyriausybė.

BULGARŲ VARGAI

PRANCŪZUOS IR ANGLUOS PREMIE- 
RAI LONDONE TARSIS

HERRIOT’AS TURI NAUJĄ EUROPOS 
NUSIGINKLAVIMUI PLANĄ

PREMJERŲ KONFEREN
CIJA LONDONE

VOKIETIJOS VALDYMAS 
PRINCUI

neteisėtai valdydama Vilniaus 
kraštų, persekioja lietuvius, 
naikina jų organizacijas, už
darinėja lietuvių mokyklas, 
griežtai varžo visokį lietuvių 
kultūrinį ir net grynai religi
nį veikimų. Mes dėl to reika
laujame, kad Tautų Sąjunga 
ir kitos organizacijos, turin
čios tikslų vykinti pasaulyje 
teisingumų, įsakytų Ijenkijos 
vyriausybei grąžinti Lietuvai 
Vilnių ir visų Vilniaus kraš
tų.”

Kita rezoliucija priimta, rei
kalaujant, kad tautininkų pa
rtija Lietuvoje sustotų perse
kioti katalikų organizacijas ir 
jų veikimų, kad būt atstaty
ta teisėta politinė vidaus tva
rka, leista atidaryti Katalikų 
Universitetas ir atstatyta tau
toje vienybė, kuri labai rei
kalinga tokiam dideliam dar
bui dirbti — Vilniui vaduoti

lėktuvo sparnas įlenktas. PAGROBĖ IR APIPLĖŠĖ

Du plėšikai pagrobė ir api
plėšė vienos automobilių par
duotuvės kasininkų J. Fishe-

PILIEČIŲ REGISTRACIJA

Gatvaitėje rastas nužudytas 
R. J. Roberts, Truck Drivers 
& Chauffeurs unijos biznio a-jr’į, 25 m. amž. Pagrobė 915 
gentas. dol. pinigais ir 12,000 čekiais.

MISIJŲ SEKMADIENIS BUS SPALIU 
MENESIO 23 D.

ROMA. — Misijų sekmadie
nis šiemet bus spalių mėn. 23 
d. Propagandos kongregacijos 
sekretorius arkivyskupas Car- 
lo Salotti paskelbė atsiliepi
mų į pasaulio katalikus. Ska
tina visus ir kiekvienų, kad i gįos mokinimus.

sus iki vieno ko plačiausia su
pažindinti su misijomis, sun
kiais misininkų darbais ir jų 
garbingu pasiaukojimu. Tai 
bus tikras paskatinimas rem
ti misininkus, kurie tolimuo
se kraštuose skleidžia Bažny-

Šiandien, spalių mėn. 11 d., 
įvyksta antra ir paskutinė pi
liečių užsiregistravimui diena. 
Kurie piliečių šiandien neuž
siregistruos, ateinančių svar
bių krašto rinkimų dienų — 
lapkričio mėn. 8 d., negalės 
balsuoti. Tad raginami visi 
šiandien registruotis. Registrą 
vimosi vietos atidarytos nuo 
8:00 ryto iki 9:00 vakaro.

SOFIA, spal. 10. — Bulga
riją šiemet skaudžiai ištiko 

gamta. Buvo laukta didelio 
kviečių derliaus. Bet štai vie
nus kviečių plotus išnaikino 
amaras, kitus plotus išklojo
ledų krušos.

AIRIŲ RIAUŠĖS

LONDONAS, spal. 11. — 
Rytoj čia atvyksta Prancūzi
jos premjeras Herriot’as. Jis 
čia išbus iki penktadienio. Tu 
rėš konferencijų su Anglijos 
premjeru MacDonaldu.

Šis abiejų premjerų pasita
rimas, anot spaudos, bus pir
miausia Vokietijos ginklavi
mosi reikale. Matyt Herriot’
as nori sukoneveikti planuo
jamų keturių valstybių konfe
renciją tuo pačiu Vokietijos 
klausimu.

Paskui, Herriot’as, sakoma, 
MacDonaidui išaiškins sa
vo naujų Europos valstybių 
nusiginklavimo planų ir pra
šys jo paramos.

Spauda pareiškia, kad prem 
jerų pasitarimas yra svarbus. 
Bet jis vargiai duos kokias 
nors teigiamas sėkmės.

POTSDAMAS, Vokietija, 
spal. 11. —- Laikraštis “Pots- 
dammer Tages Zeitung” va
kar atspauzdino karštų atsi
liepimų į buvusį Vokietijos 

sosto įpėdinį. Rieikalauja, kad 
jis tuojau atsistotų prie Vo
kietijos valdymo vairo. <

Laikraštis pareiškia, kad 
princas — buvusis sosto įpė
dinis, stovi aukščiau visų po
litinių partijų ir paties parla- 
nfėntoa. Juo visas kraštas pa
sitiki. Tik jis gali išvesti kra
štų iš visos eilės pavojų.

TEISMAS SVARSTO DIK
TATŪROS KLAUSIMĄ

VAIKAI ŽAIDĖ DINAMITU

DUBLINAS, spal. 10. — 
Kilmallock ’e, Limerick aps
krity, vakar vakarų politinės 
airių srovės susikovė. Kilo 
riaušės. Daugiau kaip 20 as
menų sužeista.

NORI IŠNAIKINTI SU
KILĖLIUS

LEIPCIGAS, Vokietija, spa 
lių 11. — Vyriausias Vokie
tijos teismas svarsto klausi
mų, ar von Papen’o vyriausy
bė turėjo teisę Prūsijoj pas
kelbti diktatūrų.

sulyg išgalės rėmtų misijų da
rbų.

Sekretorius pareiškia, kad 
misijų diena katalikams pir
miausia turi būti maldos die
na. Paskui, turi būti propa
gandos diena. Reikalinga vi-

Arkivyskupas Salotti taip 
pat atsiliepia ir į vyskupus 
ir kunigus. Jų prašo, kaip ti
nkamiau pasitvarkyti misijų 
sekmadieniui, kad tų dienų su-

Policijai pranešta, kad Lo- 
we gatvėje, tarp 64 ir 65 gat., 
vaikai žaidžia keliomis dina
mito lazdutėmis. Nuvyko po- 
licjnonas ir tikrai rado popie
riniam krepšy keturias dina
mito lazdutes. Anksčiau įspė-

19 ANGLIAKASIŲ ŽUVO

LEIGH, Anglija, spal. 11. 
— Plank kasykloje keltuvas su 
20 angliakasių įkrito šafto du
gnan ir ten panėrė į vandenį. 
Tik vienas angliakasys suspė
jo išsigelbėti. Kiti prigėrė.

MUKDENAS, spal. 11. — 
Japonų kariuomenė Mandžiū- 
rijoj pradėjo naujų kampani
jų prieš kinus sukilėlius ir 
plėšikus. Šįkart norima visai 
tuos ir kitus išnaikinti. Puo
lamos sukilėlių stovyklos, o 
kalnuose -r plėšikų lizdai.

rinkus ko daugiau aukų šiam ti vaikai dinamitų ant šaligat- 
kilniam reikalui. vi® paliko ir pasitraukė.

MISSOULA, Mont., spal. 10. 
— čia ir Butte mieste siautė 
dideli gaisrai. Nuostolių apie 
300,000 dolerių.

101 JAPONAS NUŽUDYTA

HARBINAS, Mandžiūrija, 
spal. 10. — Sukilusi Mandžiū- 
rijos (Mančukuo) valstybės 

į kariuomenė Mančuli ir HaJla- 
r’e nužudė 101 japonų.

NORI NUSIKRATYTI 
SERBŲ JUNGU

VIENA, Austrija, spal. 10. 
— Žiniomis iš Jugoslavijos, 
Kroatijoj ir Dalmatijoj vyks
ta nepaprastas gyventojų są
jūdis prieš serbų diktatūrų. 
Norima nusikratyti serbų jun
gu. Suimti vyriausieji kroatų 
vadai.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYUN 
KĖS. — Šiandien numatom 
saulėta diena; šalta.

JĘ
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DIENOS KLAUSIMAI
BKUBSMCKAHT PRIE SPAUDOS 

VAJAUS

Dienraštis “Draugas”' pradėjo rengtis 
prie naujo vajaus, kuris netrukus turės pra
sidėti. Nors dar tik šį pavasarį teuibaigėme 
paskutinįjį kontestą, bet jau ir kitą prade
dame. Kai kam gal tas bus nuostabu. Bet, 
manome, kad nė vieųas galvojantis žmogus 
iš to nesistebėe ir “Draugo“ vadovybės Be
peiks, jei ji stengiasi vienintelio- tikybinės 
ir tautinės minties dienraščio skaitytojų skai
čių padidinti.

Praėjusi* kontestas. buvo sėkmingas. Da
ug; naujų skaitytojų laimėjome. Tačiau dar 
daug yra lietuvių šiame krašte, kurie jokio 
lietuviško laikraščio neskaito, jokiu tautišku 
vaikiniu nesidomi. Taigi, naujo “Draugo” 
vajaus —- kontesto tikslas kaip tik ir bus, 
kad katalikiškąją spaudą praplatinti, kad 
visus lietuvius sudominti dienraščiu ir per jį 
laimėti mūsų tautiškam ir tikytuskam veiki
mui daugiau žmonių, daugiau veikėjų. Dir
va labai yra plati. Kad ir per ištisus metus 
kontestą tęstum, kad ir šimtai spaudos pla
tintojų kasdien dirbtų, darbo užtektų vi
siems.

Praėjusiuose mūsų kontestuose dirbo ke- 
jiosdešimts pasišventusių veikėjų. Jie daug 
padarė. Tikimės, kpd jų dauguma ir į šį kon- 
testą įstos. Taip pat tikimės, kad ir naujų 
talkininkų atsiras ir tai ne vien Chicagoj, 
bet visuose lietuviais apgyventuose Amerikos 
miestuose.

Šiandien, berods, nereikia aiškinti, kaip 
svarbų vaidmenį vaidina spauda. Mūsų tau
tos atbndmimo darbe ji svarbiausi vaidmenį 
suvaidino. Dėl to kiekvienas lietuvis vei
kėjas gerai supranta, kaip svarbus yra spau-

dos platinimo darbas ir prie jo, kiek galė
damas, dedasi. Duok Dieve, kad šiame dien
raščio “Draugo” konteste tokių veikėjų gau
singas būrys atsirastų. . Vilniaus katedra Nedzingė-

Taigi ir kviečiame į spaudos talką, įJ6, J,ostz? sostinė? Ceclūni 
“Prailgo” kontestą. Prašome tuoj užsire- Į kryžius. Suakmenėjęs žaltys 
gistruoti, kad netrukus galėtumėm pradėti tą 
šventą spaudos platinimo darbą. Jis, kaip ir 
kiekvienas idėjinis darbas, nėra lengvas, ta
čiau kada dirbsime bendrai, su talka, daug 
padarysime. Iš mūsų darbų džiaugsis ne tik 
Amerikos lietuvių katalikų visuomenė, bet 
džiaugsis ir visa tauta.

Tad, į darbą mūsų draugai ir p lieteliai!

SVEIKINTINAS ŽYGIS

NEDZINGĖ gurnu ir švytuoja nepaprastai 
ryškiomis dzūkų juostomis. 
Bene bus tiktai Čia juostų so
stinė?!.. Linksmos šitų juostų 
audėjos gatavos ir dovanoti 
gražiausius savo egzemplio
rius tiems, kurie jas pagilia 
bei pripažįsta ir labai pigiai, 
po 2—3 lit. sutinka savo ištek
lius parduoti. Iš čia galimu 
būtų sudaryti didėlį juostų ek
sportą. Visur — ir savo kraš
tai! ir užsienin.

Bet plačiau apsidairykime 
bažnyčioje ir aplinkui. Štai 
ant šventoriaus guli pakasti 
.vokiečių kariai ir stovi 8 ą- 
Ižuoliniai kryžiai; vienas pa
minklas: hauptmann Otto Bė
riams, Berlyno inžinierius.. Į- 
domu — kodėl vokiečiai jų ne- 

dysis altorius ir visas įrengi- i išsikasė, kodėl nenusigabeno i 
mas. Manykime tatai patys [bendras kareivių kapines? Juk 
sau: kokia turtinga mūsų Lie- A‘*a šventoriuje jie taip ne vie- 
tuva, kaip ji gražiai paseka I kaip drumsčia lietuvių 
savo sostinę ir kaip jos būklė udntis ir labai trukdo proce-

Sarkofagai, fiv Jurgio kry
žiai — auka fiv. Panelei. Pas 
p. Žilinskius. Istoriniai ir me
no paminklai rūmuose. Nedzi
ngės šveicoriai.

Reikia pasveikinti kun. dr. J. Navicką, 
Lietuvių Kolegijos direktorių ir A. L. R. K. 
Federacijos centro valdybos narį, kurio ini
ciatyvu ir pastangomis sušauktas Amerikos 
lietuvių katalikų moksleivių ir studentų sei
mas. Seimas įvyksta trečiadienyje, spalių 12 
d. šv. Marijos kolegijos rūmuose, Thompson, 
Conn. Šis klausimas buvo aptartas Federaci
jos centro valdybos posėdyje. Kun. dr. Na
vickas sutiko būti moksleivių organizato
rium. Nepraėjo nė porą mėnesių po susirin
kimo, kaip gerb. veikėjas jam pavestą dar
bą pradėjo vykinti į gyvenimą. Sveikiname!

Mūsų moksleiviai ir studentai per daug 
metų. buvo neorganizuoti. Jie blaškėsi po sve
timtaučių organizacijas, daug jų, neturėdami 
tinkamos prieglaudos, ištautėjo. 0 mes vis 
jais nesirūpinome, lyg laukdami, kad kas ki
tas tą mūsų darbą padarytų.

Besirūpinant savo jaunimo reikalais, 
mums pirmoje vietoje kaip tik ir reikėjo 
pasirūpinti savo moksleiviją tinkamai suor
ganizuoti. Jaunimas sau kompetetingų vadų 
tik iš moksleivių tarpo ateityje tegali susi
laukti. Bet kaip tie moksleiviai, baigę mo
kyklas, vadovaus, jei jie nei patyrimo turi, 
nei savo tautos reikalų nepažįsta, nei lietu
vių jaunimo dvasios nesupranta. Tuos trūku
mus turės papildyti moksleivių organizacija. 
Ir papildys. Mes pasitikime, kad iniciato
riai ir organizatoriai 'sugebės moksleiviams 
ir vadovauti ir kartu auklėjimo darbą vesti 
tokioje kriptyje, kad naujoji moksleivių or
ganizacija duos mūšį visuomenei tiek kom
petentingų vadų, kiek davė kažin kodėl nu
marintoji A. L. R. K. Moksleivių organiza
cija, vėliau pasivadinusi giedrininkais.

Naujai besisteigiančiai moksleivių orga
nizacijai linkime ko geriausio pasisekimo.

Koks puikus vaizdas, koks 
retas ir šventai supuolimas! 
Priešais mus stovi mūsų pa
vergtojo Vilniaus Motina Ka
tedra! Tiktai mažesnė — gal 
dešimtį karių suiuiniatiurinta. 
Bet planas, išvaizda, savumas 
ir meilumas — tikra Vilniaus 
Katedra: tos pačios priešakio 
kolonos, šonų išsidavimai, di-

sijoms. Gal gi reikėtų ateityje 
juos kitaip sutvarkyti.

gyvena... — Kur Vilnius — o 
kur Nedzingė? — tačiau koks 
broliškas artimumas ir gimi
nystė.

Nedzingės bažnyčią įkūrė ir 
savo lėšomis pastatė vietos 
dvarponis inžinierius genero
las majoras Vincas Žilinskas 
1845 m. Jis buvo didis Vil
niaus patriotas ir savo Lietu
vos Krašto tėvynainis, jis Vil
nių pažinojo lyg savo sodybą, 
jis lankėsi Romon, perstatė . Gražu. Tik reikia šitą

Skaitykite ir platinkite lietuviu 
katalikų vienintelį dienraštį “Drau 

ir remkite visus tuos profesto* 
nalus ir biznierius, kurie garsinasi
jame.

Šventajam Tėvui savo suma
nymą ir pastatė puikų Nedzin
gės Dievo Namą. ■ Yra dabar

Vienos sektos maldnamis Clinton, N. J., kuriame prohi- 
bicijos agentai užėjo barą, kaip žemiau atvaizde parodoma.

vas Žilinskas Vilniaus Vysku
pas ir vėliau Moliilevo Arki
vyskupas t 1SG3 m., Nedzin- 
gėn atvežtas 1868 m., Hipoli- 
tas Žilinskas t 1882 m#, Alek
sandras Žilinskas, Trakų ap-

Štai prieš bažnyčią stovi gi- skr. maršalka ir mokyklų ku- 
gantiškas kryžius, 1922 m.'ratorius t 1859 m., Leonas Ži- 
mgr. Cechini atsilankymo at-Įiįnskas, Trakų apskr. maršal-
minčiai; 15 metrų aukštumu 
jis be abejo sudaro medinių 
kryžių aukštumo rekordą. Tai 
įdomu ir pažymėtina. Štai to
liau šventoriaus kertėje išmū
ryta akmenų koplytėlė ir joje 
stovi Š. Š. Marijos

ka t 1856 m. ir jo sūnus Flo
rijonas, labai gabus jaunikai
tis miręs 18 m. amžiaus. Čia 
viršuje akmeninės jų metri
kos, o požemiuose — sarkofa
gai. Gražiausia — arkivysku-

metalinėe širdys — jas maldi
ninkai religingai bučiuoja... 
Bažnyčios lobynas turi senų 
arnotų, gražių relikvijorių ir 
k. )

Aplankykime ponus Žilins
kus. Jie katalikai, jie myli Lie 
tuvą tėvynę, jie lojalūs ir ben
dradarbiai mūsų valstybei, jie 
gražiai kalba lietuviškai, jie 
mūsų piliečiai... Štai dabarti
nis Nedzingės dvaro šeiminin
kas p. Jonas Žilinskas įkūrė 
pieninę ir jai pirmininkauja — 
žmonės turi apyvartą, gerai

L po, nukaltas iš storo, juodo ve<ja ^kį ir remia žmones u
si ą Įrengi .marmuro. \ iso 13 kaistų. Yra k.: r.a7onrrnG nonin. V»nd>

bažnyčios sienoj įmūrytas jam gstu ir pagiriu tokius meniš

mą ir toliau globoti bei tin-' įr laisvų vietų... Įdomu,’kai 
kainai užlaikyti. Koplytėlė į- vienoje vietoje guli visa ginii- 
domi, kultūringa. Aš labai mė-, nė. Tik keista, kad ne žemelė-

paminklas ir jo pačio biustas. 
Didis ir garbingas tatai Lie
tuvos didiko dąjbas!

Dabar klebųnfųja kun. A. 
Juknevičius.. Fafąpi ja stambe
snė už kitas — 3200 galvų. 
Nieko tačiau joĮje nėra savi- 
taus ir nepaprasita, tik retkar
čiais pasimaišft$ly)kisx lenkiš
kas žodis. Ir trupučiuką dėl to 
skausmas - žmogų slegia, kad 
mūsų tėvynės pakraštyje at
siranda prieniaišo ir pagedi
mo... Nedzingiškiai turi popu- 
lerių priežodžių ir užkeikimų, 
kaip pav., “dzie” — kurie, tar
čiau, iš religinės, pusės yra ne

kils įrengimus. O štai švento
riaus mūre žaltys suakmenėjęs. 
Taip .— dideliame akmeny iš
sirangęs. aiškiu? ir ..apčiuopia-.‘Mif . .-v--*"
mas žaltys. Gal ilgos metų t la

kstantys praslinko ir kur nors 
žemėje, arba upės pakrantėje 
pasidarė šitoji žalčio antspau- 
da. Nevertėtų nuošaliame mū
re laikyti šitos retenybės, iš
pultų kur nors koiekcijon ati
duoti ir priglausti.

Dabar įeikime Nedzingės ba
žnyčion. Pirmiausiai metasi a- 
kysna turtingos paminklinės 
marmuro lentos. Tai ponų Ži
linskų palaikai. Paskaitykime:

je, bet akmeny...
Štai bažnyčioje gražus Ma

donos paveikslas — labai lie- 
Ituviško charakterio: geltoni 
Įplaukai, pailgas veidas, mė- 
į lynos akys, tąsi nosis, lietu
viška plaukų sušukuosena. Pa
veikslas labai savas ir meilus, 
taip ir norisi prie jo pasimel
sti... O galinėje bažn. kertėje (Savo šaknį išveda iš kniazių

leistini ir nuodėmingi. Jų rū- bažnyčios fundatorius Vincen-
bai turi skirtingo vietinio puo 
snumo, gausėja turtingų mar

tas Žilinskas inžinierius gene-

kio pažangoj; ponia Vanda 
Sieleckaitė Tomkevičiūtė Ži
linskienė yra garsi augmenų 
žinovė, moka juos pritaikinti 
ir panaudoti sveikatai. Noriai 
pamoko žmones sveikatos tai
syme ir gratis duoda visokių 
žolynų. Taigi — naudingi ir 
garbūs ponai. Jie nuolankiai 
pakvietė Jo Ekscelenciją pie
tų ir labai meiliai katalikiškai 
priėmė Aukštąjį Svečią su vi
su klevu. Žilinskai garsūs. Jie

yra Sopulingosios altorius. 
Paveikslas apkabintas votais, 
o jų tarpe trys šv. Jurgio ka
riški kryžiai pirmojo laipsnio. 
Kas juos čia pakabino? Kas 
Marijai dovanojo? Kada? Gal 
kokis karo invalidas, gal gy
vas išlikęs karininkas, o gal ir 
ponai Žilinskai?.. Ant šito al-

rolas majoras t 1881; Vacio- toriaus antipendium yra dvi

Mordas Voišin Žilinskų, kurie 
buvo mūsų Vytauto Didžiojo 
talkininkai. Tąja tradicija ei
dami jie ir dabar yra Lietu
vos patriotai. Tai reta giminė.

Turtingas rūmų įrengimas, 
visur gobelinių kilimai, meta
las ir krištolas. Daug portre
tų: štai Vilniaus Vyskupas ir

(Tąsa 5 pusi.)

Jin ziikis
Apsakymas

Tarp daugybės draugų išmėtytų po 
visas pasaulio šalis, aš turiu vieną drau
gą, mažutį berniuką, vardu Jokūbą. Ka
nka tik išgirstu tą vardą, tvojau prisimenu 
geltonplaukį, kiek išblyškusį, lieso veido 
beminką.

Susitikau su juo gana keistomis ap- 
ttftkybėmis. Galiu visą tą istoriją tuojau 
ir papasakoti.

Valiavau tada prekiniu, buriniu lai
vu iš Klaipėdos į Hamburgą, didžiausią 
Vokietijos uostą.

Burinio laivo “Vilko” kapitonas bu
vo mano dėdė ir todėl jis pakvietė mane 
$ vieną iš savo kelionių. Keliauti jūra 
man jau buvo tekę anksčiau, tekę ir per
augti jūrų liga- Todėl dabar aš buvau 
>u laisvas nuo jos ir jaučiausi geriau- 
aštt..“Vilkas” buvo dideli*, bet apleis
tas ir nešvariai laikomas laivas. Vežė jis 
tuomet lentas ir kitokius medžio dirbinius 
vienam vokiečių pirkliui. I^aivo įgulą su
darė šeši vyrai paprasti žuvininkai, vai- 
rinfakae, laivo savininkas, kapitonas, vi- 
rėjae ir aš.

Oras buvo gražus. Saulė stovėjo ankš

tai mėlyname skliaute. Vėjas kaikur din
go. Jūra nurimo. Vos matėsi mažutės 
bangelės jūros paviršiuje. Laivas beveik 
stovėjo vietoj. Buvo karšta, ir mes visi 
lindėjoroe apačioje kajutėje. Kapitonas su 
laivo savininku lošė kažkokį pasenusį lo
šimą, jūreiviai miegojo, o aš varčiau lai
vo dienyną.

Dienynas tas buvo. stora, kietai ap
taisyta knyga, kurioje kapitonas turėjo 
įrašyti visus įvykius atsitinkančius kelio
nės metu. Kiekvieną' dieną buvo pažymė
ta kiek nukeliauta, kur dabar randasi 
laivas, koks vėjas ir kitokios smulkme
nos. Tiesa buvo ir kitokių dalykų įrašy
ta. Pavyzdžiui štai 1893 metais spalių 
mėnesį įvyko audra, kurios metu buvo 
nulaužtas didysis stiebas, bangų nunešta 
ftuo palubės daug daiktų ir prigėrė per 
audrą daug jūreivių. Ko ne pusė įgulos. 
Tai tada buvo šiurpi naktis “Vilkui.”

Tie seni įrašai buvo gerokai išblukę, 
popieris pageltęs ir tiesiog nejauku buvo 
tą sehą knygą rankose laikyti. Be to ka- 
jutoje buvo trošku.

Todėl dienyną užvožiau ir išėjau į
P®lubę- f I , ,

Dangus ir vanduo sudarė kaikobią 
vienodą spalvą įr akys nuvergdavo, kaip 
ilgiau žiūrėdavai į tą spalvą.

Kaikur horizonte nuplaukė garlaivis

paskui save palikdamas siaurų tamsių dū
mų juostelę.

Vairininkas, stovėjęs prie vairo, pa
silenkęs snaudė. Po denį tyliai tingiai 
slankiojo virtuvės mylimasis—katinas. 
Ant vienos rėjos pakabintame narvelyje 
papūga visą laiką kartojo — Sveiks! 
Sveiks! Sveiks 1

Tik vieną tą žodį ji ir temokėjo. Pe
rėjau prie galo laivo. Atsisėdau ant di
džiulės krūvos storų virvių.

Ten rytuose pasiliko mūsų uostas. 
Toli už melsvų horizontų, atskirtos pla
čios vandens juostos. Prieš mus kelionės 
tikslas buvo taip pat dar toli. Galima 
sakyti kad buvome tik pusiaukelyje.

Vėl tolumoje pravažiavo didelis ga
rinis laivas. Kaip jis didingai leido pas
kui save dūmų pundulius? Jis buvo daug 
laimingesnis už mūsų burlaivį. Nesvarbu, 
ar yra ar ne vėjo. Plieniniai ratai stumia 
bet kokiu laiku ir bet kokia kryptimi. 
Tokia, kokia tik nori ant dėnio stovį 
žmonės.

O mes?... Jei nėnhgero vėjo, tai lauk 
kol jis bns. O jei kartais ir yra, tai dar 
žiūrėk kad jis pūstų kur reik. Jei pučia 
visai kita kryptimi tai taip pat nieko ne
galima padaryti. Toki tat buvome mes 
žaisleliai galingesnių už mus jėgų ranko- 
M t , t |

Vėl nuslinkau į apačią. Šį kartą į jū
reivių skyrių. Gal kuris nemiegos iš tų 
jūros vilkų, tų žmonių kurie galima sa
kyti jūroj gimė, jūroje ir miršta.

Jei kuris iš jūreivių nemiegotų, ga
lėtų man papasakoti apie kokius nors sa

vo gyvenimo nuotykius, apie visokias
audras, laivų nelaimes, tolimas šalis...

Bet jie miegojo. Garsiai knarkė su
virtę į pasienyj esančias medines lovas. 
Tie vyrukai didesnę savo gyvenimo dalį 
praleidžia lovoj. Žiūrėk tik laisvesnis lai
kas, tai jie tuoj ir gula prasnausti.

Sugrįžau į kajutą ir nieko gero ne
surasdamas ir užkrėstas to miegančiųjų 
vaizdo, pats atsiguliau ir užsnūdau.

Miegojau turbūt gana ilgai. Tik at
budęs išgirdau, kaip po palubę bėgioja 
jūreiviai ir girdėjosi riksmai. Visas lai
vas baisiai kilnojasi ir siūbavo. Sienos 
traškėjo ir braškėjo.

Pašokau ir pasiklausiau. Girdėjosi už 
sienų bangų daužymasis į laivo šonus.

Nejaugi audra? Paklausiau pats sa
vęs. Nejaugi aš gausiu pamatyti tikrą 
audrą, tokią pasiutišką audrą, kokią ik
šiol galėjau tik knygose perskaityti arba 
įsivaizduoti.

Užsimesti paltą buvo tik kelių sekun
džių darbas. Netrukus aš jau lipau laip
tais prie durelių į palubę.

Girdėjosi kaip pro palubę švilpė į- 
siutęs vėjas ir taškenosi bangos per lai
vo paviršių.

Gražus koncertas buvo tenai viršuje. 
D kaip jis mane traukė?

Bet nespėjau aš nė daugiau atverti 
dureles, kaip vėjas susisuko aplink mane, 
prispaudė prie sienos, pylė vandens ant 
akių, sušlapino iki nuogo kūno ir laivui 
pasvirus aš nudardėjau laiptais žemyn.

Durelės paliko neuždarytos ir jonus 
įsiveržė nauja vandens srovė. Aš pašokau 
ir puoliau viršun. Tuo pačiu momentu 
pasirodė vairininkas. Jis įšoko į vidų, už
trenkė dureles ir atsistojo šalia manęs.

Vairininkas buvo aukštas žmogus. Da
bar jis buvo apsivilkę juodais neperšla- 
pamais rūbais ir užsidėję keistą apvalią 
juodą kepurę. Nusipurtęs vandens lašus 
jis atsisuko į mane ir sausas pratarė.

— Ne tau ten viršuj vieta. Lindėk čia 
apačioj. Ant denio nušluos tave, kaip ša
pelį.

— Didelė audra? — paklausiau.
«— O! — pasakė jis susiraukdamas. 

— Tokia graži, kad daugeliui iš mūsų 
•pirmą karią tenka matyti. Aš nemaniau, 
kad toje geldoje (Vairininkas omenyje 
turėjo Baltijos jūrą, kurią mes plaukėme) 
galėtų kada kilti panaši audra. Ne! Tai 
tiesiog keistą.

/ (Bos daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof. Kampininkas-

VOŽNŪS APDŪMOJIMAI

Apie Rasiejaus sovietų “ro
jų” ir didelius ten darbinin
kams raškažius daug šneka po 
Čikagą ir Bruk lynų lietuviš
kos balsavikų gazietos. Ale 
reikia būti dimokratiškiems, 
t. y. reikia leisti ir kitiems 
pašnekėti apie tų “rojų.” Lei
skime kad ir sovietų “rojaus“ 
vagims ir žulikams pašnekėti. 
Kaip vienas laikraštis rašo, ir

so pavogta 51 plyta. Atvažia
vo, išlupo, susikrovė j vežimą 
ir — sudievu. Nuvežė į Kron- 
vero prospektą ir pardavė na
mų komitetui po 70 kapeikų 
štukų. Pardavė, kaip matote, 
už pusę kainos. O kiek jie už
dirbo — skaičiuokite patys — 
tik 35 rublius ir 70 kapeikų. 
Argi tai apsimoka?

SO. OMAHA, NEB.

AMERIKOJE

šv. Rožančius — Dvasios jėga
Šis mėnuo yra pavestas Šv. 

Marijos garbei. Tų mėnesį ti
kintieji garbina Dievo Moti
nų, kalbėdami rožančių. Mūsų j 
bažnyčioje rožančius kalbamas 
vakarais 7:30 — sekmadie
niais, trečiadieniais ir penkta-

Rodos, tai įdomios šnekos,3 vaL P° Pieh? Pir'
. -v, , . 'madiemais, antradieniais irs lietuvišką balsavikų gazie-| . ’ . .ketvirtadieniais. Tai daromaale lietuvišką balsavikų gazie 

tose jų nerasi kad ir kaž kiek
vagys skundžiasi sovietų “r°-1 ank(Mi> kadir kaž kiek pikni.

kų rengsi, kad ir kaž kaip jas 
nuo “buožių užsimojimo su- 
nisčvti” ginsi.

jum.7’

— Baisiai sunkūs laikai užė
jo, — jie šneka, — nėra ko 
vogti. Turtuolių pas mus nė
ra. Piliečiai daugiausiai bena-' Sakoma, kad mūsų čėsais v- 
miai ir elgetos. Įkiši rankų į Į ra kitrų žmonių. Ale buvo jų 
kokio nors sermėgiaus kiaurą ir seniau. Štai, mažas priklodė-
kišenių — ir pats neapsidžiau
gsi. Kai kurie pataria paltus 
atiminėti iš praeivių. Bet ir iš 
to maža įdomumo. Paltai da
bar menki, seni ir suplyšę. 
Daugiausiai prieškariniai. Ne
apsimoka vogti vien dėl sky
lių ir baltųjų pėkštininkių (li

telių), kurios rinitai skersai 
ir išilgai žygiuoja. Vienu žo
džiu, kam-kam, o vagims tai 
jau visai bloga. Nėra ko vog
ti. i--~~.- -

Žinoma, vikresni dar, šiaip 
taip verčiasi. Andai laikraš
čiai paskelbė tokį faktų: Le
ningrado prieplaukos krante 
nežinomi vagys pavogė cemen
tines šalvgatvio plytas. Iš vi-

NEDZINGĖ

lis.-
A’ienas autografų (Autogra

fas — savo ranka pasirašyta 
vardas ir pavardė) kolekcijo- 
nierius niekaip negalėdamas 
gauti prancūzų novelisto Zola 
autografo, pagalios parašė lai
škų, kad E. Zola nėra atsily
ginęs jam už praėjusiais me
tais pirktų' vyną. Po kiek lai
ko kolekcijonierius gavo pa
ties E. Zola ranka rašytų laiš
kų, kuriame novelistas užgin
čijo tokį pirkinį ir užsiliku
sių skolų.

dėl to, kad mūsų vaikučiai 
galėtų dalyvauti pamaldose. 
Šeštadieniais rožančius kalba
mas per šv. Mišias.

Šv. rožančius padės mums 
palaikyti šv. tikėjimų ir do
rai gyventi. Tie žmonės, ku
rie paliovė karštai melstis prie 
Dievo Motinos, jau prarado 

[savo brangiausių turtų — ti
kėjimų.

<• *
Norėdami ištverti gerame, 

dažnai kalbėkime rožančių. Jei 
galime, kalbėkime jį bažnyčio
je. Jei negalime kalbėkime na 
mie, eidami į darbų arba grį
ždami namon. Rožančių gali 
kalbėti visi, visur ir visados.

Besirengiant prie 25 m. 
sukaktuvių

Šiais metais sukanka 25 m., 
kai mūsų, šv. Antano, bažny

čia pastatyta ir vyskupo paš
ventinta Dievo garbei ir žmo- 
nių išganymui. Spalių 2 d. bus 
parapijom} pasitarimas moky
klos salėje, kad galėtume šį 
brangi} atminimų kiekvieno 
kataliko širdžiai tinkamai švę 
sti. Šventę sujungsime sykiu 
su pagerbimu mūsų tautiečio 
Jono Goodman, kuris puikiai 
lošdamas golfų garsina mūsų 
tautos vardą. Minėtame susi
rinkime paskyrėme lapkričio 
6 d. sukaktuvėms. Tikimės tu 
rėti daug svečių iš kitų mies
tų mums padėti.

Kauliukų lošimas (card 
party)

Sald. Širdies sodalicija, tu
rės kauliukų lošimų spalių 20 
d. Pelnas eis naudai vaikų, 
kurių tėvai negali ‘ užmokėti 
už mokyklų. Mergaičių tiks
las yra gražus ir gailestingas. 
Iš anksto įsigykime bilietus 
ir atvykime į šv. Antano pa- 
rap salę spalių 20 d. 8 vąl. va
kare pasilinksminti ir parem
ti mūsų mokyklų.

. Didelė šventė

Spalių 23 d. pripuola Kris
taus Karaliaus šventė. Tų die
nų yra brangi mums, nes mes 
norime, kad Kristus būtų Ka
ralius ant mūsų širdžių.

Konferencija nusisekė Tai vaisius geros, katalikiškos 
Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos, nes visi jie pradžios 
mokslų įgijo toje mokykloj.

Koncertas įvyks spalių 20 d. 
Tikiu, kad bus ko geriausias 
pasisekimas, kadangi p-lė Mi- 
ckunaitė jau ir tada, kai dar 
nestudijavo Italijoj, jau čiul
bėjo kaip lakštutė...

Vanagėlis

Katalikų gailestingumo ko
nferencija rugsėjo 25 d. Onia- 
hoje labai nusisekė. Atstovų 
buvo iš visų Amerikos pusių. 
Buvo advokatų, gydytojų, ku
nigų, vienuolių ir kitokio luo
mo žmonių, kuriems rūpi gai
lestingumo darbas. Buvo ir 
lietuvių kunigų iš kiti} mies
tų ir svietiškių žmonių.

Tautietis

PHILADELPHIA, PA.
PUIKUS UŽMANYMAS

*un>W|i»l ii-iii.
a

MENININKAMS IR DAINŲ 
MĖGĖJAMS

Taipgi turime komp. J. Ži
levičiaus, “Jaunas Darbinin
kas“. Trumpi dainavimo pa
šnekesiai ir 100 dainų, prad
žios mokyklai sudarė Laisvas 
menininkas J. Žilevičius ir D. 
Andriušis, tos knygos kaina 
visai nedidelė, tik $2.00.

Pasiskubinkite su užsakymu, 
nes jų nedaug beliko.

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avė., 

Cbicago, III.

Kaipo rinkėjui žinučių lai
kraščiams, spalių 1 d. vakare 
teko būti tarp “sautiškių”, 
namuose pasižymėjusios vei
kėjos, p. Liudos Barauskienės. 
Radau graži} jaunuomenės bū
relį, o jame ir dainos karalai
tę p-lę Emilijų Mickunaitę, ne 
persenai grįžusių iš Europos.

Kaip paaiškėjo, šis jauni
mas, kuris su ja Čia augo ir 
pradinį mokslų ėjo, ruošia jai 
koncertų. Tuo reikalu čia jie 
ir mitingavo. Reikia pripažin
ti, kad jaunuoliai moka miti
nguota ne prasčiau už senius, 
o, gal. dar ir geriau. Rimtai 
pirmininkavo p-lė Jadvyga 
Bredžiūtė, o sekretoriaus pa
reigas ėjo Stasys Barauskas. Į 
Visi kalbėjo lietuviškai; visi 
gražiai ir padoriai užsilaikė.

Pranešame, kad “Draugo” 
knygyne galima gauti “Gies- 
mynėlį”, bažnyčių chorams, 
mokykloms ir šiaip jau gies
mininkams. Tekstų sutaisė A. 
Jakštas, gaidas pagamino J 
Naujalis. Kaina 50c.

NEW YORK, spal. 9. — 
Vakar čia atplaukė naujas 
milžiniškas italų keleivinis 
garlaivis “Rex”. Be kitų įžy
miųjų asmenų juo parvyko ir 
naujas Bostono arkivyskupi
jos vyskupas pagelbininkas

Spellman.

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVĖS MINI

U-tas Metines Sukaktuves
SIŪLYDAMI

DIDŽIAUSIUS BARBENUS
Visoj Savo Biznio Istorijoj!

(Tęsinys iš 2 pusi.)
vėliau Mohilevo Arkivyskupas 
Vaclovas Žilinskas, kurio gy
venimų ir žygius puikiai žino 
mūsų Ganytojas Juozapas Ku
kta — didis Vilniaus istorijos 
žinovas. Gausi biblioteka, re
ti albomai, daug vertenybių 
tai Lietuvos dvarų kultūra, ir 
laimė, kad čionai ji lietuviško 
antspalvio. Nedzingių dvare 
kaupiasi miniatiūroje visa mū 
sų Vilniaus dvasia. Kas Vil
niaus išsiilgęs — telanko Ne
dzingės.

Dvaro parkas — tai visos 
apylinkės puošmena. Jis pas
laptingas: jo tokis plotas, kaip 
Romos šv. Petro bazilikos. Tai 
generolas V. Žilinskas buvo 
nuvykęs Romon, savo žings
niais bei .rožančiaus kalbėji
mu atmatavo bazilikų ir grįžęs 
Lietuvon užvedė tokio ploto 
sodnų. Tai šventa ir patrio
tiška. .

Jis turi visų šakų sporto į- 
rengimus: tenisas, kroketas, 
gigantai, supoklės, ping-pon- 
gas, foto — ir visi žiemos spo
rto reikmenys. Mielu noru ga
li suduoti teniso gemį su Ži
linskų Jurgiuku! Bet yra dar 
ir intymesnių paslapčių... Vi
sas parkas .apauga liepų sie
na — siena dvieile. Čia — ro
mantiškiausios liepų alėjos! Tr 
[štai jaunimo širdžių lyrika ap
krikštijo jas savo vardais: sva 

[jonių ir kančių alėjomis...
Nedzingės šveicoriai visi 

Į trys dėvi ilgas raudonas su
tanas su purpurinėmis juosto
mis. Tai arkivyskupo Vaclo
vo palikimas, nes jis pats Pet
rapily gy vendamas turėjo tei
sę dėvėti purpuro kardinališ-
kus apsiaustus...

Milžinas (“R ”).

bM

: /y*fe v . ':7
R ' ■

. - į: % -Jį

Nauji, tvirti, gražus Parlor Setai, 
dengti su aukštos rūšies Jacąuard 
arba Tapestry, vertės $75.00

*28.95
Nauji, labai gražus tikro Mohair 
Se'tai, verti $90 00. Semi išparda
vime tik ............... $,

Nauji Kombinacijas Pečiai.

*59.50vertes po .

Naujos mados, parceliuoti 
seklyčioms S >a pv
Šildytuvai po* ® sia5^
$20.00 vertės Kitchen 
Heaters po. . $

INDIJOJE SU CLIVE’U 
“Caml« mm tolumoj" — kaip altai*- 
duota jiymaut dailininko, Kari Codttin 
• . . įkvėptai atkaklaus ir ttebėtino 
Cllte’o ir taujalėl jo patekėjų puolimo, 
kuriuot laukinei, ii t rol kutio t kraujo 
iialriitių gaujot tirlijo 20 prie! 1, 
kovoje liet Planey — Britų Indijai Im
perijai uigimlmat — kaip apvalyta 
ganioje Henly knygoje, “If'ilk Clite in 
India."„fa it

tt

Copf, IMI. 
Th« AiutIm*TobMrtO. A

—ir žalias tabakas 
neturi vietos cigaretuose

Jo nėra Luckies 
• . . lengvinusiame cigarete 

kokį kada nors rūkėte

MES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted”. štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretei.

“It’s toasted”
T«» pakelis lengvų Luckies

7« iatogai ptrtlylų gtmog knygų, ptttkylų gemai Ptatoktlų, ar paderytų taUinaiai dgitai peUtat 
gtttdyll argu fo kaitayaat, o pitlilltylų attaat tuliko ItaktaBl, titHtk pamilt iki fa darų Premhtt takų.“

RALPH VALDO EMERSON
Ar Iii pareSUmu iMf.aftinii p..3kini kodU pMtiila n!|iria ir priima Locky Strikat

9.95 33.00

Naujos, tvirtos, 

gražios Standard 
padarymo plovy- 
klės, vertos $85, 
šią savaitę po

sS

Vatiniai Matrosai 
verti $6.00 po

*2.90
Springsinial Mat
rosai, minkšti Ir 
gražus, verti $14, 
PO

J6.95

Pilnas Lovos įrengimas, lo
vą, Coli Springsai ir Va

tinis Matrasas. viskas ver

ta $25.00, dabar tik

*9.95

Nauji Midget Radi- 

jos po 8.95
Nauji 7-nių tūbų 

Console Rūdijos

p° *33.00
Kombinacijos Radi
jo su grapiafonu

” *4-8.00

Gražios Lempos 
parsiduoda už ma 
žiau kaip pusę 
kainos po

$1.75, $2.95, 
$3.95

Puikios vatinės kaldros 
vertos $3 00
po ‘1,69
Kaldros išpildytos su 
geriausiom vilnąm ve
rtos $6.00

M *2.95
Maišytų vilnų blanke- 
tal dubeltavi 7,2x84 dy
džio, verti $4.50

po s2.48
Matykite Šias Ir daugybes kitų vertybių ko greičiausiai. Nes labai 

greitai parsiduoda už šias negirdėtai čnt.žas kalnas. 
Krautuvės atviros šiandie, Ketverge it Subatos vakare.

atTT-af aacMBa ava. richmoho »t. as»«-4o w •»* »t * mam.cwooo ava

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
CfMr. Rlehmond Rt.

Brighton Parke
CHICAOO,. UJU

Cor. Maplew<«od Ava, 
MarqueUe Parke
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pav. vice pinu. AI. Kudeikiv- 
[nč, iždininkė ir koncerto kom. 
j narė Al. Paukštienė, taip pat

-------------- Idaug dirba. Pastaroji jau turi
Al.. S. Ch. apskrities kon- išplatinus daug koncerto bi- 

certas jau netoli. Spaliui 23 d.įlietų.
veik čia pat. Todėl visoms, North Siilės 4 kp. su savo 

Chicagos bei Cicero’s sųjun- į darbšeiaja pirm., * kuri taip 
gietėms reikia dar labiau su- pat yra ir koncerto rengimo

MOTERŲ SĄ GOS CHICA
GOS APSKRITIES DAR

BUOTOJOMS

karų komisijos susirinkime, tikietų pardavė. Al. S. 55 kp.
• ' - • I 1 • • •kuris Įvyks pas S. Sakalienę. sako jau pardavusi tiek tikie- 

Nepamirškite visos būti ir pri'tų, koks yra kp. numeris. Bet 
'duoti savo skelbimus. tai dar ne viskas. Kuopos pi-

Lazdona rm. S. Sakalienė yra komisi- 
jos narys, .linai deda visas

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOS APSKRITIES 

SUSIRINKIMO

Al.
mėli.

pastangas, kad koncertas pa
myktų.

Tikietų paėmė taip pat 4, 
67 ir kitos, žinoma veikėja 

S. Ch. Apskritis laikė i bridgeportietė J. Volterienė 
susirinkimų rūgs. 25 d. paėmė pluoštų tikietų ir visus

RĖMĖJŲ VAKARAS i Vakarų rengia Šv. Kazimie 
--------------- ro Akademijos Rėmėjų 8 sky-

AlARęi’KTTE PARK. — ,IUS’ st‘k»"»dienį, -spalių 16 d., 
j Vos ĮHtsantros savaitės liko iki 7 vai. vakare. Programų išpi-
,vakaro, kuris rengiamas (Jimi ’d's P->1Hl,s attiktai.

Visas pelnas skiriamas vie-
| Y UIVU! VZ, KUIIC' I IMS
mo Panelės Šv. salėj, kur iš-

nuolyno naudai.

brusti, kad mūsų pastangos a- komisijos narė Šniaukštinf, I Au8"» Vartų parap. mokyk-, žadėjo parduoti. Tikietų kai-

tneštų gerų vaisių būsimam'taip pat žadėjo gražiai pasi- 
koncerte. ;darbuoti koncertui. Nortlisi-

Praėjus! svkĮ minėjau, kadjdiet6s visuomet gražiai pasi- 
koncerto sekinės daug plikiau ;lodo’ nePasdiks ir sj sykį. 
sys nuo vietinės Ciceros Af.1 etd Sudės 55 kuopa, kaip 
S. 2 kp. Dabar betgi tenka *lsuo,lK

girdėti, kad ir Chicagos kuo
pos nemano pasiduoti. Štai, 
kad ir Alarąuette Parko 67

los kambary. Nors ir toli gy- na nebrangi, o perkant iš an- 
vena apskr. pirm. V. Petro- ksto dar pigiau galima nusi

pirkti.
Sekantis, priešinetinis aps

krities susirinkimas įvyks pa-

bus įdomus. Be to, atsilankę 
linksmai laikų praleisite.

Rėmėja

girsnue naujų,, gražių dainų, 
o paskui pasi&oksim prie smai Skyriaus vardu, kviečiu vi-j 
gaus orkestro. 'sus atsilankyti, nes vakaras

GARSINKINTES
“DRAUGE”

kp. Būdama jauniausia, žada 
padaryti didelį surprizų. Kuo
pos valdybos narė ir koncer
to rengimo kom. narė, A. Ža- 
gūnienė pasikvietus j pagalbų 
kp. raštininkę E. Mickel i indė
nę jau daug darbo atliko, ne
mažai skelbimų į programų ga 
vo ir daug bilietų išplatino. 
Tai jau kų bekalbėti apie se
nesnes kuopas. Brigliton Pa
rko 20 kp. su savo pirmininke

sienė, tačiau atvyko j susi
rinkimų. Iš to matyti, kad jai 
rūpi apskrities reikalai, o y- 

ivt, taip irsi sykį, daug'paž renS’amas koncertas, spa'skutinį sekmadienį, spalių m., 
koncerto pasisekimui, y-1^ 23 d- Cicero«h šv- Antano t. y. 27 d, 2 vai. popiet, Ci- 

parap. salėj. Programe daly-1 ceroj, Šv. Antano parap. sa- 
vaus pp. čižauskai, iš Detroit, lėj. Kuopos prašomos atsiųsti 
plačiai žinomi artistai-daini- atstoves ir kurios nėra inešu-

dirba
patingai kp. valdybos narės 
pirm. S. Sakalienė, vice pirm. 
Al. Aitutienė, rast. R. ATazi- 
liauskienė, rašt. O. Dobrovol- 
skienė, ižd? S. Balčiūnienė, 
ižd. gloliėja AI. dasnauskienė 
— rūpinasi koncerto pasise
kimu.

Tat, brangiosios, paskutine-

ninkai. Ponia Al. Čižauskienė sios metinio mokesčio, prašo-
jau antri metai kai eina Sų-jmosįnešti.Beje,kurinarėno- 
jungos Centro pirm. pareigas.: retų laimėti puikių dovanų 
Chicagos apskritis rūpinas, [Centro pirm. p. Čižauskienės,
kad tame koncerte dalyvautų 
daug žmonių, ir kad apskr.

mūsųse prieš koncertų dienose, pa- I)arotb’lų prielankumų 
dvigubinkim savo jėgas ir dainininkams, 

darykime taip, kad koncertas
visapusiai pavyktų. Iki sus-

*Už daugiausiai parduotų kojino jau nebeteko, tat dar pa- 
M. šriupšiene žada nustebin- neerto bilietų dovanų skiria ėmė 200. Manau, ir tų bus per 
ti visas kuopas. Gi kas gali i mūsų Sųjungos centro maža. Sakoma, kad Cicero nei

lai stengiasi ko daugiausiai 
koncerto tikietų parduoti.

Laukiame to puikaus kon
certo ir pamatysim, kuri bus 

Cicerietės buvo paėmusios APskr- korespond.

I 100 koncerto tikietų.

sakyti, kad Town of l^ake 21 [pirmininkė ir koncerto artis- 
kp. kada nors pasilieka nuo;k P- M. čižauskienė. Už dau-
kiiniųjų darbų. Energingoji ir 
nugalinti visas kliūtis kp. pi
rm. J. 'Čepulienė visuomet su
geba iškelti savo kuopos var
dų. Ir šį syki ji, be abejo, vi
sas nustebins. Toje kuopoje 
randasi daugiau darbuotojų,

ginusiai surinktų skelbimų į 
programų dovanų skiria Sų
jungos centro vald. narė p. R. 
Alaziliauskienė.

Visi skelbimai turi būti pri
duoti ne vėliau spalių 13 d., 
t. y. kitų ketvirtadienio va-

devyni vėjai nenugali. 
Apskritis gerai daro reng

damos koncertų Ciceroj, nes 
ten yra didžiuma S-gos centro 
valdybos narių; taip pat ir S- 

igos dvasios vadas kun. Vai-
I V. -cianas.

AI. S. 21 kuopos narė AI.' 
Paukštienė taip pat jau daug

Į LIETUVĄ
per RREMKNĄ 

greičiausias juni laivas

BREMEN
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas Iš RREMERRAVEN Į 

LIETUVĄ
T>ėl infnrmaclju kreipkitės: 
ISO W. Randoiph St., Cliicago

NORTH GERMAN
L L O Y D

DRAUGAS LITHUANIAN 80KING CONTEST
z-------- įvyks --------

LAPKRIČIO (NOV.) 3 D., 1932
ST. AGNĖS GYMNASIUM

3926 ARCHER AVENOE 
IR

LAPKRIČIO (NOV ) 17 D., 1932
C. Y. o. center congress st. ir wabash avė., chicaoo

Kontestininkai bus iš AVisconsin, Illinois, Alichigan, Indiana, 0- 
hio, Pennsylvania ir kitų valstybių.

Patrick (Packey) McFarland, kadaise buvęs lengvo svorio (liglit- 
weight) championas remia “Draugo” Lithuanian Boxing KoUtestų 
ir pasižadėjo pribūti kontesto vakare ir suteikti savo pagalbų.

Registravimo laikas baigsis Spalių 15 d.
Prašoma iki tam laikui visų užsiregistruoti, kad būtų galima po 

to padalinti teamūs pagal valstijas kaip reikia.

LAIMĖTOJAMS BUS DUODAMA ATSIŽYMĖJIMO DOVANOS.
Išpildę aplikacijos blankų pasiųskite:

DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST
2334 South Oakley Avenue

CI1ICAGO, ILL.

Draugui’ Reikalinga 200 Kontestininkų-Agentų
“DRAUGO VAJUS” PRASIDĖS SPALIŲ 15 DIENĄ

SPALIŲ 14 D. 7:30 VAL. VAKARE. AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJ f- 
vyks svarbus kontestininkų susirinkimas. Visi norintieji stoti j “Draugo” Vajų prašomi 
atsilankyti į šį susirinkimą.

Prašome visų išpildyti “Draugo” Vajaus aplikacijos blanką ir atsinešti į sus rin- 
klmą. jei kurie negalėsite atvykti į susirinkimą Išpildę bkmką pasiųskite paštu, o 
gausite reikalingų instrukciją laišku.

PARAPIJOS DRAUGIJOS

Kiekviena parapija tepasirūpina bent vieną kontestinthką įstatyti Į “Draugo” 
Kontestą. Kur dar nėra lietuvių parapijos, tenai “Draugo” skaitytojai telšsirenka vie
ną ir jis tepasidarbuoja išplantlnti “Draugą, kad būtų galima lietuvių žinias visur išne
šioti kasdien.

Kiekviena draugija Ir organizacija tepasirūpina vieną kontestinlnką įstatyti į 
“Draugo” Kontestą.

DOVANOS:
I. Laivakortė ir Geležinkelio tikietas į Lietuvą ir atgal arba $200.00 už nemažiau 

kaip 3,000,000 balsų.
• II. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, Maunt Pfovb 

dence (aplankant Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) VVashington, PMtadetpbla, 
(Aplankant 8v» Kazlmeiro Seserų naują mokslo įstaigą,) New York, VVaterbury, 
Hartford, Thompson, Conn. (aplankant šv. Marijos Kolegiją,) YVoncester, Boston, 
Quebec, Mcntreal, Toronto, Detroit Ir atgal į Chicagą arba $100.00 už nemažiau kap 
2,000,000 balsų

III. Tik automobiliaus Ekskursijos Išlaidos per 2-roje dovanoje minėtas vietas ar
ba $50.00 už nemažiau kaip 1,000.090 balsų.

IV. Radio arba $20.00 už nemažiau kaip 500,000 balsų.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300,000 balsų.
VI. Įvairios dovanos suskirstytos sulig Kontestininkų nuopelnų.

PASTABA: Pirmą dovaną gaus t.k vienas. Antrą, trečią, ketvirtą R penktą gaus vi
si, kurie pasieks pažymėtą skaičių balsų.

Registruokitės Tuojau Gausite 5,000 Balsų Dovanai!
■ ' 'S
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K OF L RASKETBALL ioned before, seven weeks re- 
NEWS įuain until the opening gailies

___-------- j and already all tlie councils
On Sunday afternoon, Nov. have tlieir teanis organized 

20, just seven more weeks, the and are praetising. Even froin 
Knights of Litliuania will opendlie far South Side, West Pull- 
their basketball season at St. i man sends us news that they 
Philip’s Gym. Į have a strong team. And even

This year’s league is coJnp-, further awav, Indiana Harbor 
osed of ten teanis: Providence, promises to take the K of L 
North Side, Town of Lake, Ci- championship a\vay froin Chi- 
eero, Bridgeport, West Side, eago.
AVest Pullman, Brighton Park,
Indiana Harbor and Marąuette

WINS LIPTON CUP

C. Phil Ellsworth wlio drove 
his Blue Devil to victory ini 
the outboard regatta on the 
Schuylkill river near Philadel-

The editor of this eolumn is phia, winning the Lipton cup. 
making a trip through the va-1 ... ............. -...............

Park.
_ This year s race promises fQr new faces and 
to be one of tlie dosest races |Ulellts and wiH 
in the liistory of the K of L
league (and I’m not spoofing 
you either). As I have nient-

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE

I rious councils and is watclung 
improve- 

convey theni 
to you through these columns.

ery Saturdav a write-up of 
one council vili be given to 
you so that each fan will know 
what to expect of .each team 
on opening day and during 
the ręst of the season. Today’s

series and our subject is Ci
cero, the defending champions 
of the league.

Before 1 go any further I 
want the fans to know the 

j secret of Cicero’s success on 
l the basketball floor. Tliey pra- 
I ctice basketball all sununer. In 
i fact they’ve been practieing 
i ever since Mareli wlien the K

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas 

gSklinias už $35.00
KOPLYČIA DYKAI , • zi . o n -:

1344 S. 50th Avė., Cicero, Ilk wnte-up u t įe lirst ot the j 0£ £ }eagUe fįnished its sclie- 
, dūle. And when I dropped in 
on then one night lašt week 
they \vere in mid-season con- 
dition and informed me that 
tliey have alieady played Se
verai practice gailies. So the 
fans and the other teanis know 
ivhat to expect ivlien Cicero 
eomes into the floor on Nov. 
20.

GRABORIA1:

j. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAOOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

todėl, kad prlklau- 
lau prie grabų li- 
dirbygtės.

OFISAS
668 Weet 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 1238 S. 
Halstedi Street, Tel. 
Ylotorr Mis.

Laidotuvėm" pa
tarnauju geriausia I Patarnauju laidotuvėse kuoptglauala. 
Ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 3616 arba >616

2314 W. 23rd PI., Chieago

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
TBL. CICERO 1917

Phone Boolevard 4139

A. MASALSKIS
GBABOMUa

Mu»ų patarnavimai 
visuomet eųžlnlngaa Ir 
nebrangus, nee neturi
ma maldų ailalkymul

lįfauja, graži ko- 
dykai.

«307 AabinA

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Oraborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilins visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

L J. ZOLP
ORABORIUI IR LAIDOTUVIŲ

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

1650 WEST 46th STEEET
Kampas 4<th Ir Paulina Bta 

Tai. Boulevard 61M-S41S
Nuliudlmo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu simpatlS- 
kai„ mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

G R AB ORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustehino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
^Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Benueitų. Pašaukite 1UDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur Utsr.

Eudeikis
JŪSŲ ORABORIUS

Dldyala Ofisu

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

A. "Į" A.
MARCIJONA

WIEKUTIENĖ
Po tėvais Saca'askL.tė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 9 d., 1 vai. ryte, 1932
ni., sulaukus pusa, uziaus, gi- 
įuus 'Tauragės apsKr., Žvingių 
parap., V išbaru Kaiiuc.

Amerikoj išgyveno 17 metų. 
Paliko dideaame nuliūdime 

vyrų Mykolą, brolį Petrą, bror
llenę Uršulę 3. Sącauskus, cio-' 
cę Prancišką Atrtbrozienę, dė
dę Juozapą dėdienę Agotą Au
šras, 4 pusbrolius, pusseseres 
ir gimines.

Runas pašarvotas randasi 
prie brolio 4359 So. Maplevvood 
Avė. Tel. Virginla 0817.

Laidotuvės įvyks seredoj, spa 
llų 12 d., 8 vai. ryto iš namą 
į Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Sve. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos paklaidos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines..

Visi a. a. Marcijonos Wieku- 
tienės giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutel
kti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyras, tiro 
lis. Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Telefonas 
Yards 1741.

Basketball’s new ediet of
“no stalling”.. will not be a 
handicap to the defending 
champions. Although past 
masters of the “slow break- 
ing, fast step in offense” this 
rule will not hinder the \vear- 
er of the Purple and Gold, 
once they get accustomed to 
the new style of play. The rea- 
son is, as every fan knosvs, 
that the Cicero ųuintet gained 
great fame for tlieir alertness 
and splendid fighting spirit 
not a man admits defeat even 
though the odds are very 
much against tliem. Ilules may 
influence tlieir style of play 
būt not the determination to 
win \vhich is the key to the 
success of the Cicero outfit.

This year’s cage team will 
present the familiar faces of 

1 those \vlio lašt year won the 
championship witli one addi- 
tion, “Wliitey” Sheniut. Whi- 
tey helped Cicero win its first 
t\vo championships, then drift- 
ed away. Lašt year he played 
vith Brighton Park. Būt his 
first love called and AVhitey 
returned to Cicero.

Tliere is a lot of good news 
in store for the other councils,

DAKTARAI:
Tel. Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-:3 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare

Tel. Canal 6764

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
Ofisas: 2130 W. 22nd St. 
Valandos: nuo 2 iki 8 vaL vakaro

Phone Boulevard 7042
Rez.: 3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedžie)

DR. G. Z. VEZELIS Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto
Tol. LAJČAY.ETTE 3057

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47th Street

atikas lėk orovehill 0617
Rea 67 87 8. Artesian Avė.

TeL Grovatuii 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
Tel. Canal 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

242* VVeal Marųuettą Ro*4
VaL: 2-6 Ir 7-9 P. M- Ket. 9-12 LU. 

Nedėnoj eukltaruk
DENTISTAS

2201 West 22nd Street 
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

TEL. LAFAYETTE 7650 '

DR. F. C, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.
Boulevard 7589

Rez. Hemlock 7691
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.

Office Phone 
Prospect 1028

DR. A, P. KAZLAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 to 4 and 7 to » P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. S. A. DOW1AT
4729 WEST 12tk PLAGĘ 

Vai.: 7 Iki 9 v. t. išskiriant Seredoa 
Ir Pėtnyčiok, kuriom!* dienoml* jto 
bu*

>924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washingtoa Blvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedsie 2450 2451, arb*

Cicero <62. Kės. tel. Cicero 2884

TeL Lafayette 1791

TEL. CANAL 0402

i Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6C59

DR. A. J, JAVOtŠ
VaL: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutarti

D. E N T 1 S T A S 
4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

1

Tel. Cicero 1260 X—RA Y

DR. 6USSEN
LIETUVIS DENT1STAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir tteredouiis susitarus 

although basketball fans will 4847 \V. 14th Et. Cicero, 111.

j Vai.

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St.

Canal 0706

lose in the end, when Buddy Į----------------------------------------
Budrik ręmains away froin the Q|*„ C.K. KIlHU^a
line-up. Budrik intends to play , d e n tįstas

mnrp nnt'iide ha^kptbnll vvlipro Utarninkais, Ketvergais ir SubatomU mote OUlSKie oaSKeinail \\neie MarųuelU; M arti Ucsleru
his laurels are just as great if o .J b Panedėliais, Seredouais ir Pėtny<Jioml»
not greater. I lltai ha- Meitaed
Krank Žukauskas, lašt year’s Tel. liepublic 22G6

DR. S. RiEZIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22pd Street 
cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 

Teiephone Republic 7 868 
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai, vak. 

Nedėlioj: 10—12 ryto.

Ofiso: Tek Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei nsateiUepla šaukite Central 7404

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. ▼. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—1S

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
- Tel. Virginia 0036

captain, will be the active ma 
nager of the’ squad. And of 
course Jolinny Žukauskas will Į 
be out on the hardwood floor 
to dazzle the spectators by his 
earnestness of work and speed.

Vince Balsis, a slini blonde 
fellow, is sėt to have one of 
his best seasons. When Vince 
gets going he-ds hard to stop. 
A great drihbler, a good shot 
and an imporiant cog in Cice
ro’s success.

“Hawk” Jurgel and Fran-

DR. K. DRANGEUS
DENTISTAS 

• 2403 W. 63rd STREET

Phone Henilock 2061

DR.JOSEPH KELLA
DENTiSTAS

GAS EXTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 

0558 SO. ULSTEIIN AVĖ.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7817

Ofiso vaL kiekvieną dieną nuo t 11(1 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarninkais 
Ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas
3243 So. Halsted Street
Office Tel. Victory 7188 
Ro6. Tel. Hemlock 2615

PRANEŠIMAS

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS 

15 Europos ir vėl pradėjo 
toje.

ryte;

. Sugryžo ________ r__ —
kie Stankus, veterans will be i praktiką senoje vietoje.

’ | Vai.: nuo 10 iki 12
out \vith the team. Good i

JUOZAPAS BILIUS
Persiskyrė au šiuo pasauliu 
spalių 8 dieną, 5:00 valandą 
ryto, 1932 m., sulaukęs apie
51 m. amžiaus, gimęs Liolių 
parap. Ir miestelio, Raseinių 
apskr.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame nubudime 

pusbrolį Pranciškų Blrgėlą, 
pusseserę Juzefą Urikšienę. o 
Lietuvoj sūnų Stanislovą ir dvi 
dukteris: Oną ir Mortą.

Kūnas' pašarvotas randusl 
1646 W. 46 8t.

Laidotuvės įvyks seredoj, spa 
llų 12 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
Zolpio koplyčios į iv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos ui 
velionio sielą, o Iš ten bus nu
lydėtas į šv, Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Juozapo Bilius gi
minės, draugai ir pažystami e- 
sat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir sutelkti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Pusbrolis, 
Pusseserė Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. ). Zolp. Telefonas 
Boulevąrd 5 2 M.

enough to be regulars on other 
K of L teanis these two fellotvs 
have been shunted on the side- 
lines. IIowever, they’re tliere 
in a pinch and many gailies 
were saved and won by this 
pan.

Krank Tabūnas, rookie cent- 
er of lašt year should sliovv 
the greatest iniprovement. Al
though Petrolaitis will get the 
call Krank will play in most 
gailies because many Sundays 
Pete vili be missing on ac- 
count of outside activities. 
Lašt year Krank showed the 
fans he was a polished player 
lacking only experience.

The people of Cicero are 
confident that the'Suburban 
boys will repeat again this 
year. Tliey believe that tlie 
smootli teannvork and expe- 
rience of tlie players ought ttf 
insure tliem another Champion- 
sliip. The boys themselves feel 
confident and are expecting 
competition only from two 
other teanis, namely Town of 
Lake and Marquette. AVell, 
we’ll see if they’re not under 
estimating the remaining sev- 
en teanis in the league.

AVatch next Snturday’s 
“Draugas” for a write-up on 
the mvsterious Marquette Pk. 
team. They’re this yeąr’s dark 
berses. , “D”

2 iki 6 po piet;
7 Iki 9 vakare.

Sekmadieniais ir Ketvirtadieniais 
3335 S. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 9199

DR. M. T. STRIKŪL’IS
GYDYTOJAS IK CU1RURUAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 Ir nue 
t iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevaed 7820 
Namų Tea: Prospect 1030

TeL Grovebill 1596

DR. A. L YDŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-H ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Sered.omls po pietų ir Nedeldiemals
tik susitarus

2422 W. KARQUETTE ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 2090

Office Phone 
Wentwortb 8UV9

AKIŲ •YDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
astl priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaiglmo, akių apteminio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšų. Nuirnu 
lataractua Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
ttsitikimuose, egzaminavimas daro- 
aas su elektra, parodančią mažiau- 
nas klaidas.

8peclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti, 
KREIVAS AKIS ATITAISO { TRUK 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musu kainos ul- 
gesuės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Lietuvis akių spcialistas

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—I

KesUUomlei nuo 14 tu Ik

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

DR. A. R. McCRADIE ,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET 
„ Vai.: ,-4 Ir 7-9 vai. vakare

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-e; <-9 r-. M.

Trečiadieniais ir sekiuad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

6859 SO. VVESTEKN AVĖ. 
Chicago, 111.

A. L. DAVIDONIS, M. D,
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

_ DR. MAURICE KARN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedai, nuo 10 Iki 12 dieną

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. Ir Rea TeL Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir rezidencija 
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-13 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 3-6 po 
plet. U tam. Ir Subat. nuo 3-6 vak. 

šventadieniais pagal sutarimą.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

Tel. Wentworth 3000
Rež. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON / ** ■
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 
VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

nuo 10—12 nuo 2—4 
pietų: 7—1:20 vai. vakare.

Nedėliomis 10 Iki 12 
Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West, Marąuette Road 

VALANDOS:
0 Iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare

Utaru. ir Katą. vak- gagai autartį

TeL Hemlock f»704
Rea TeL Prospect 0630

DR. B. ARON y
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ# 

Ofisas 1166 South Kedsie 
Rea 6426 So. California Ąva 

VaL: 2-4. 7-0 v. v. Išskiriant Ketv,

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 6912

DR. A, J. BERTASH t
756 W. «5tb STREET 1

BttO l-k BB« 4.60-6.64
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1 CHICAGOJE

KAS DEDAS WEST SIDE , Kalniai, Valonis, Zaurienė 
------------ *(nuo 23rd St.), JJikulėnas, Ja

CHICAGŲS LIETUVIŲ 
MOTERŲ PRANEŠIMAS

POLITIŠKŲJŲ KLUBŲ 
DĖMESIUI

X Visi j Vilniaus prakal
bas. šiandie, 7:30 vakare, Au-

savičienė, Vyšniauskienė, Gle- 
bauskienė, J. Kulikauskas, či-

šros Vartų bažnyčioje įvyks žauskai, Dačiolienė, broliai ma 
ypatingos pamaldos už žuvu- rijonai Vladas ir *Stanislovas,
sius Lietuvos kareivius. Šv. 
rožančiaus pamaldos įvyks ry
tą tuojau po šv. Mišių.

Po pamaldų vakare, para
pijos svetainėje įvyks prakal
bos, kuriose bus išaiškinta, ko 
kiu keliu reikia eiti prie Vil
niaus atvadavimo. Kalbės pa
sižymėję kalbėtojai: kun. J. 
Mačiulionis, M. I. C., advoka
tas Pr. B. Mastas ir “Dr.” 
red. L. Šimutis.

Visi kviečiami ateiti į šias 
prakalbas. Atsiminkite nors 
mūsų Lietuva turi lai
svę, bet jos sostinė ir dalia 
krašto velka lenkų jungų; Tai
gi, pasiklausysim, kaip ir ka
da Lietuva atgaus Vilnių?

X Parapijos bazaras juo to
liau, tuo labiau įsisiūbuoja. 
Praėjusį sekmadienį bazarų a- 
tlankė ir parapijos reikalus 
parėmė daugelis geraširdžių

ir daugelis kitų, kurių pavar
džių nežinau. Visi gražiai ba
zarų parėmė. O uolusis baza- 
ro lankytojas p. Labanauskas, 
vieno vidurmiesčio viešbučio 
virtuvės čvfas, neužilgo bu? 
čempijonas “rūtų darželio.’’ 
P. Labanauskui patariama už
sivilkti dviem “ kamizelkom ”, 
kad daugiau būtų kišenių ci
garams dėti, nes į dvi nie
kaip negali sutalpinti, žiūrė
sime, kas bus ateinančiame 
trečiadieny.

X Po ilgų atostogų spaliij 
9 d. Aušros Vartų blaivinin
kai turėjo savo mėnesinį susi
rinkimų, į kurį atsilankė bu- 
vusis draugijos dvasios vadas, 
kun. L. Draugelis.

Marcelės Balčiūnienės pra
nešimu “Darbininkas” dau
giausiai rašo apie darbininkij 
blaivinimo reikalų, užtat tar-

parapijiečių. Daugelis atlan-1tąsi užsiprenumeruoti “Dar
kiusių grįžo namo vos paneš- 
darni savo laimę, pav. biznie
rius Aitutis, kuris už 10c prie 
■bingo laimėjo didelį paršų.

X Parapijiečiams gausiai a- 
tlankius bazarų, pats kleb. 
kun. J. Mačiulionis, parap. ko 
mitetas, ir draugijų darbuoto
jos pp. Gasparkienė, Judikie- 
nė, Šliogerienė, Šiaulienė, Po, 
eienė, parap. choro mergaitės 
Ir visa eilė darbininkų ir dar
bininkių smarkiai turėjo dir
bti. Bet sykiu ir džiaugėsi, 
kad jų darbas nebuvo veltui.

X Praėjusį sekmadienį ii- 
gai bingo žaidė biznierius Ai-

bininkų.”
Į Kolegijos Rėmėjų šeštųjį 

seimų, spalių 23 d., blaivinin
kų draugijų atstovauti ir sei

mų su dovanėle pasveikinti 
išrinkta: Rožė Kairienė, Ma
rijona Kairaitė, Marcelė Bal
čiūnienė ir Magdelena Rinke
vičiūtė, kuri pasiryžusi Sei
mui paaukoti dovanėlę. Sekan 
tis blaivininkų susirinkimas
paskirtas lapkričio 13 d.

RaSt.

X Moterų Sų-gos 55 kp. mė 
nesinis susirinkimas įvyks šį 
vakarų', spalių 11 d., po šv. 

tutis su žmona, biznierkos Do- rožančiaus pamaldų. Visos na- 
brovolskienė (nuo Oakley), Ka 1 rės\ prašomos būtinai susirin- 
.rlavičienė, Jasnauskienė, pp. kti. Kp. pirm. Sakalieno

PRANEŠIMAS
Spalių mėn. 14 d., 7:30 vai. vak. Aušros Vartų parapijos sve

tainėje, 2323 W. 23rd Place, įvyks “Draugo Vajaus” kontes- 
tininkų susirinkimas. Visi norintieji stoti į “Draugo” vajų, 
prašomi atsilankyti į susirinkimų, nes bus labai svarbus.

Prašome visų išpildyti žemiau paduotų blankų ir atsi
nešti į susirinkimų. Kas norinčių negalėtų atvykti susirinki- 
man, prašomi išpildyti blankų ir prisiųsti paštu, o reikalingų 
instrukcijų gaus laišku.

Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.,
“Draugb” Administratorius.

i—........... ", " —

Gerbiamai Chicagos lietuvių 
visuomenei bus žinoma, kad 
C. L. M. K. klubas įsisteigė 
Cbicagoje 1923 metais tikslu 
palaikyti draugiškumų lietu

vių tarpe ir šelpti lietuvirj 
biednuomenę, našles ir našlai
čius.

Per visų gyvavimo laikų, 
iki praėjusio pavasario, klu
bui pasisekė įvykdyti užsibrė
žtus tikslus; surengti vakarė
lius, šokius ir panašiai, o jų 
pelnų skirti lietuvių biednuo- 
menei.

Ačiū lietuvių visuomenės 
; pritarimui ir dosnumui ir klu 
bo narių darbštumui, klubas 
pajėgė ne tiktai, kiek atsira
do reikalas, sušelpti beturčius, 
bet gružių sumų pinigų turė
jo atsidėjęs nenumatytiems 
reikalams, kaip tai sušelpimui 
beturčių ateinančių žiemų, ku
ri, atrodo, bus sunkiausia ko
kių Amerikos arba ir Chica
gos gyventojai yra praleidę.

Bet gaila. Tie klubo pini
gai iždininkės buvo padėti U- 
niversal State banke, kuris, 
kaip visiems žinoma, užsida
rė. Dabar klubas turės keblu
mų tuos pinigus atgauti, nors 
tai buvo labdarybės pinigai.

Žiemai artėjant, klubas ra
ndasi opiame padėjime, nes 
nėra riei cento labdarybės da
rbui pradėti. Dėl tos priežas
ties pirmam, po vasaros, su
sirinkime nutarė rengti šokių 
vakarėlį spalių 22 d., Shore- 
land viešbutyj, ant 55-tos ir 
Lake Shore Drive. Vakarėlį 
pavadino ‘Hard Time Dance’ 
ir kreipiasi su prašymu į lie
tuvių visuomenę, kad atsila
nkyti) į šokių vakarėlį ir pa
remtų klubų.

Draugijos narės nutarė, ta
me parengime dėvėti prastas 
perkelines sukneles, vietoj 
brangių vakarinių rūbų ir vi
sas viešnias prašo atvykti ti
ktai su bovelninėm perkelinėm 
suknelėm; o vyrų taip pat per 
daug nesipuošti.

Vakarėlio Rengimo Komite
tas dės pastangų, kad daly
vaujantiems suteiktų linksmas 
ir malonias valandas, o ačiū
lietuvių visuomenės dalyvavi-■
mui, klubo fondui bus duota 
galimybė vėl pradėti biednuo- 
menės šelpimo darbų.

Cliicagos Lietuvių Moterų 
Klubo vardu

Elzbieta B. Bradchulienė

Važiuojant gatvėkariu iš 
Morgan Park, Marąuette Pk, 
ir Brighton Park į vidumies- 
tį (down town), visados susi
duri su nemalonumais. Išlau
kęs veik pusvalandį Western 
Avė. gatvėkario, atvažiavus i- 
ki Archer Avė. reikia išlipti 
ir imti Archer Avė. gatvėka- 
rį. Čia vėl tenka ilgai laukti. 
Atėjęs Archer Avė. patvėka- 
ris būna tiek užsigrūdęs žmo
nėmis, kad mandagiam žmo
gui jau nebūna vietos. Lauki 
kito gatyėkario. Ir vėl tas 
pats.-

Svetimtaučiams to nepaisa
nt, ar nevertėtų tų trijų kolo
nijų politiškiems klubams pa
daryti žygių, kad kai kurie 
Westem Avė. gatvėkariai A- 
rcher Avė. eitų tiesiog į vi- 
durmiestį, kaip yra ant Ash
land Avė. ir Halsted St, kad 
važiuojantieji iš pietvakari
nės miesto dalies galėtų vienu 
gatvėkariu pasiekti vidurmie- 
stį.

Ištikrųjų, gera būtų, kad 
tuo reikalu susidomėtų mūsų 
politiškieji klubai. Tuorni jie 
pasitarnautų visiems žmonė
ms. ‘ Alfa

Narių atsilankymas į šį susi
rinkimų yra būtinai reikalin
gas, kadangi yra daug svar
bių reikalų svarstymui. Taip 
pat bus atnešta propozicija 
kaslink taisymo įstatų. Nariai, 
malonėkite atsilankyti į šį sva 
rbų susirinkimų. Valdyba

Bridgeport Lithuanian Po- 
litical and Benevolent Club su 
sirinkinias įvyks spalių 11 d., 
7:30 vai. vakare, Liet. audito
rijoj. Visi nariai prašomi su
rinkti; turim aptarti svarbius 
reikalus iš klubo darbuotės.

Lapkričio mėnesį 19 d. įvy
ksta balius klubo naudai. Rei
kia pasidarbuoti tikietus iš- 

1 platinti. Be to, nariai neuž
mirškit užsimokėti savo duo
klių, kad nenustotumėt nario 
teisių ir ligoj pašalpos bei pa
ramos nelaimėj. Valdyba

Democratic 
Headquarters 

Lithuanian 
Di vision

134 N. La Šalie St. 
Chicago

f*

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
RUDENS METU

Spalių 9 d. ligi 23 d. dviejų 
savaičių vyrams ir moterims 
Misijos Providence, R. I.

Lapkričio 13 d. ligi 20 d. 
vienos savaitės Misijos Low- 
ell, Mass.

Lapkričio 27, 28 ir 29 d. 
Keturių dešimtų valandų ŠŠ. 
Sakramento Adoracija Pitts- 
burgh, Pa.

Lapkričio 30 d. ligi gruod
žio 8 d. Švč. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Novena Cambri- 
dge, Mass.

Visose čia minimose vieto
se Misijoms vadovauja ne se
niai grįžusis iš 'Lietuvos T.
Antanas Petrauskas, M. I. C.

Lietuvoj jau buvo mėginta 
auginti šilko vikšrelius ir pa
sirodo, kad tie mėginimai da
vė gerų rezultatų. Vikšrelių 
išauginta jau gana daug ir jų
kokonai tinka šilko gamybai. 
Lietuvoj auginti vikšreliai y- 
ra geresni, negu italų vikšre- 

lliai. Mat, siūlo stiprumas pri
lygsta italų vikšrelių siūlo sti
prumui, bet mūsiškiai pagami 
na ilgesnius siūlus: italų vikš
relio ilgiausias siūlas 1070 me
trų, o mūsiškio — 1230 m.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Rooeevelt 9090 

Name: S Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
GF.RA PROGA APSUKRIAM I4E- 

TUVIUI AUKSINĖS MAINOS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Parsiduoda Storas: cigarų, saldai
nių, Ice-creamo, visokių vaikams za- I 
bovėlių ir mokslui reikalingų dalykų, j
PrleS pat šv. Antano bažnyčių Ir vie- , Miesto Ofisu 77 W. Waahlngton St 
Sų mokyklų. Vieta išdirbta per dau
gel metų, verta pamatyti. Sųlygas 
sužinosite &nt vietos.

Room 906 TeL Dearborn 7966
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais:

ŠIANDIE BUS ĮDOMUS 
RADIJO PROGRAMAS

Šiandie nuo 7 iki 8v ai. va
kare iš stoties WGES, 1360 
kilocykles, pastangomis Peop- 
les Furniture Cė. • krautuvių 
bus transliuojama oro bango
mis gražios lietuvių dainos, 
muzika ir visokios kitos įvai
renybės.

Nors neteko pilnai sužinoti 
vardus visų dainininkų, kurie 
dalyvaus šį vakarų, bet pa
tyriau, kad jų bus gana geras 
skaičius ir gerai prisirengę pa 
dainuoti naujų džinų: solo, du 
etų, trijo ir kvartetų.

Prie to bus gera muzika, į- 
domios kalbos ir pranešimai: 
Be to, kalbės dr. Vezelis, den- 
tistas. Todėl nepamirškim šį 
vakarų užsistatyti savo radi
jo- Rep. XXX

PRANEŠIMAI

T3.R

^HORTGAGE BAl
R E A L E S T A T E 

Prisirašykite j mūsų Spulkų 
Texų informacija suteikiama

Dykąi
2608 West 47th St

nu:

1447 So. 50th Avenue 
CICERO, ILL.

Utarnlnkala Ir Ketvergala 
—- 6 iki 9 vai.

4146 Archer Ava Tel. Lafayette 7117 

Namų TeL Hyde Park 919 K

BARGENAS
4—5 kambarių mūrinis fla- 

tų namas, garu šildomas.
Randasi S. W. kampas 65tli 

ir Artesian gatvės.
Kaina $16,090.00 Sųlvgos.

BRIETZKE & UTESCH 

6320 S. Westem Avė.
Tel. Repuhlic 6578

ZENIŲ KAINŲ SAVAITE
Žieminiai Pečiai, Gasiniai Pečiai. Karpetai, Lovos, 

Parlor Setai, Planai, Radios

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS 
BLANKA

Šiuo pranešu, kad įstoju į “Draugo Vajaus” Kontestų:

Vardas ir pavardė................ ...........................................

Adresas .................................. . .........................................

t I »
“Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

Unity Lith. Benevolent Club 
4558 So. Marshfield Avė., Chi 
cago, laikys mėnesinį susirin
kimų spalių 14, 1932 m., 8 
vai. vak., klubo svetainėje.

J. P. WA1TCHES
ADVOKATAS

62 B. 107 ST. prie MTCHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6960—6377

4600 8. WOOD ST.—Ke t vergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

1«* N T.A RUITF 9-r nw«-*,l

Tel. Boulevard 5913.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

756 W. 35th Street
Netoli Halsted Str.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projeo- 

(torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

• Tel. Hemlock 8380

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING 
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA

Siuomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo
jamų “Lithuanian Boxing Contest.”
Vardas ir phvardė...........................................................
Adresas.............................................................................

PIRKIT KALfDŲ ATVIRUTES
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už #1.00
IKI LAPKRIČIO 1-MAI DIENAI

Tos pačios #1.25
Iki gruodžio i-mai dienai

Tos pačios #1.50
IKI GRUODŽIO 24 TAI DIENAI

Galima jas matyti:

44 DRAUGAS” PUB. CO
2334 So. Oakley Avenue

Kiek metų?....... ....................... .. Kiek sveri?..................

“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S. 
Oakley Avė., Chicago, III.

Kad jūsų drahužiai-skalhi- 
niai būtų gražūs ir ilgiau 
užtektų ir kad sutaupyti 
sveikatų, laikų ir landrės 
bilas ISIGIKITE naujų 
elektrinę PLAUNAMĄ — 
"YVashing mašinų, tiktai už

*49.00
Tereikia mokėti po $1.00 į 
savaitę.

Didelis pasirinkimas 
Thor, Maytag, Apex skalb. 
mašinų.

Midget Radio už
*9.90

Jeigu jūs turite didelį 
radio, bet dirbdami kituo
se kambariuose negalite 
girdėti programų, tai tik 
jums dabar proga įsigyti 
radio už $Q,9O ar^)a 
M 4.50 kaip ant pa
veikslo.

JEIGU jūs norite turė
ti linksmumų savo namuos 
se svečiams ir sau — įsi
gykite naujų radio kombi
nacijų už $79.00 iki 
$ 150.00

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D61 geriausios rųšies 
ir patarnavimo. Sau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1889

Budriko krautuvę dabar tik gavo naujų karpetų Rug 
9x12, kainos po $17.00, $24.00 iki $49.00.

Jeivelery skyrius. Daimantai, Laikrodėliai, Gintarai, 
Sidabriniai Peiliai ir šaukštai. Britvos, Elektrikiniai 
žadintojai (Alanų) laikrodžiai po 98c.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas BOVLEVARD 8167—4705

Leidėjai lietuvių programų iš stoties WCFL — 970 k. 
nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ketvergais iš 
WHFC — 1420 k. nuo 7:80 iki 8 vai. vakare. .

Phone Roosevelt 2072
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

SIDE EXPRESS CO.
oal, Wood, Expressing and 

[ Moving
i 2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, III.

NAUJA GAS0LIN0 STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H 1 G H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017
Pranas Dargelis, savininkas

Jei manai pirkti automobili, ateik 
,*a mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų II geriausių rūšių automobi
lius 8TUPEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų ir 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVĖKUB 
Talephona Lafayetta 712*.


