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ŠIANDIEN BOK
HITLERIS NORI BŪT KANCLERIU,

HINDENBURGAS ŠTATO SĄLYGAS
________ ✓

KARO SKOLOS EUROPOJE
UŽTEMIA VISUS KITUS 

KLAUSIMUS

IAMENT0 BANKI

Maskva nenori sutarties su 
viena Mančukuo valstybe

HITLERIS BUS KANC
LERIU?

EUROPA UŽIMTA KARO 
SKOLOMIS

BERLYNAS, lapkr. 20. PARYŽIUS, lapkr. 20.
Vokietijos prezidentas Hin- Nesenai iš Wasbingtono Įspė 

denhurg’as vakar kalbėjosi su tos Europos valstybės, kad jos 

vyriausiuoju fašistų partijos pirmiausia rūpintųsi nusigin- 

vųdu Hitler’iu, kurs siekia’ klavimu, o tik paskiau karo

kanclerio vietos.
i

Po to pasikalbėjimo praneš-

skolų klausiniu. 

Tas įspėjimas, pasirodo, (

ta, kad prezidentas nėra prie Europos valstybėms, ypaė 

singas fašistų vadų skirti kan- Prancūzijai, nereikšmingas, 

cleriu. Tik jį skirdamas nori Karo skolų . klausimas Euro- 1 

pastatyti jam sųlygas, kad at- poje šiandie užtemia visus ki- 

shdatydinusio kanclerio von tus tarptautinius reikalus. Ši • 

Papen’o programą be jok; o klausimų plačiai svarsto spau- 

keitimo būtų vykdoma. da ir vyriausybės. Paduoda j-

Hitleris prezidentui pareis įvairiausius Amerikai sumany- 

kė, kad jis apie tai kelias die- Į mus ir reikalavimus. Vieni, 

nas pagalvos. Prezidentas su- jmii, kad karo skolos visai bū- 

tiko. pu panaikintos, o kiti, kad su-

__________________________ mažintos, dar kiti, kad jų mo-

GAL TIK DALĮ ĮMOKĖS įkėjimas būtų atidėtas.

----------------------------- I Ne visiems tačiau žinoma,

LONDONAS, lapkr. 20. —Ikad Wasbingtone yra kilusi 

Anglijos vyriausybė dvejoja, reakcija prieš tuos visus su

artai mokėti karo skolas A- manymus ir reikalavinius.

norikai gruodžio mėn. 15 d, ---------------------------------------------

ar nemokėti. Yra sumanymas,, SKOLŲ MOKĖJIMAS BUS

Gerb. kun. H. J. VATČCNAS, “Draugo” bendrovės di
rektorių pirmininkas šiandien “Draugo” Boxing Turna
mento bankiete išdalins lietuvių čempijonams dovanas.

i

SOVIETAI YRA PRIEŠINGI MEKSIKOJ MOKYKLŲ INS- 
1 REKTORIAI TER0RIZU0 

JA MOKINIUS
SUTARČIAI

CP CAGOJE Bl|S VAKARIENE, fiSfl2| PROGRAMA
SUGAUTAS ĮTARIAMAS 

ŽMOGŽUDYS

Keletu dienų ieškomas įta

riamas žmogžudys ir vienos 

merginos užpuolėjas 'James 

Yarecha, 17 m. amž., šeštadie

nį suimtas vienam teatre ties 

State gat.

NORĖJO SUARDYTI 
DIRBTUVĘ

Apie 500 bedarbių susirin

ko prie apleistos Griffin Kli

eni Co. dirbtuvės, 116 gat. ,ir 

Cottage Grove avė., ir ėmėsi 

dirbtuvės trobesius griauti, 

kad medžiagų panaudoti ku

rui. Policija bedarbių minių 

išblaškė.

ADVOKATAI NEREIKA
LINGI

, Mokesčių apeliacijos boar- 

das pTanešė, kad žmonės, ku

rie dėl mokesčių kreipiasi į šį 

boardų, nesiųstų advokatų. Pa

tys apeliuotojai turi ateiti, o 

advokatams nėra vietos b Ja r- 

do ofise.

UŽ 49,000 DOL. PAVOGIMĄ

kad įmokėti tos skolų dalies 

tik dalį ir laukti šio klausinio 

išsprendimo. t

NAUJAS VOKIEČIŲ 
ATSTOVAS

MASKVA, lapkr. 19. —
Japonai iškėlė sumanymų, 

kad sovietų Rusija padarytų

-----------------;-----------  j nepuolimo sutartį su nauja

LONDONAS, lapkr. 19. — Mančukuo valstybe. Tuo bū- 

A.nglijos spauda tvirtina, kad d n rytuose būtų užtikirinta 

karo skolų mokėjimas J. Vai- taika.

stybėms pakenks šioms pas-

KENKSMINGAS
MEXIC0 CITY, lapkr. 20. 

— Paskelbtas atvirasis laiš

kas Meksikos švietimo sekre

toriui Narciso Bassols. Dr. 0x | 

protestuoja prieš privačių mo- j 
kvklų f valdiškuosius inspekto-,

Už 49,000 dolerių pavogimų 

Miss K. V. Carroll, 24 m. am

žiaus, teismo nubausta kalėti 

nuo 1 iki 14 metų. Ji sekre

toriavo vienai kompanijai ir 

tų sumų dalimis nusuko.

ŽUVO POLICIJOS VETE
RANAS

į tamsioms. Sumažės prekyba 1 
su Europa. į

PARYŽIUS, lapkr. 19.

Naujas Vokietijos ambasado- Į ---------------------------------------------

rius Prancūzijai, Roland Koe- ERAZILIJOS SUKILĖLIAI 
sler, šios respublikos preziden PORTUGALIJOJ
tui įteikė savo įgaliojimo do

kumentus.

ČILĖJ SĄMOKSLAS

SANT1AGO, Gilė, lapkr. 19. 

šioj respublikoj susektas nau

jas sąmokslas prieš vyriausy

bę. Šįkart propaganda buvo 

vedama kariuomenėje.

17 ASMENŲ SUŽEISTA

IR PASKUI ŠOKIAI
Vakarienė prasidės 7.30 

vakarą
Šis bankietas įvyks Congress viešbuty, Congress gat. ir 

Michigan bulv. Tai lietuvių kumštininkų čempijonų pagerbi

mui. Sunkus yra kelias į čempijonata. Tad šį pažymį laimė

jusieji bus pavaišinti ir paraginti, kad jie ir toliau lavintųsi 

šiame jaunimo mėgiamajame ir naudingame sporte.

Bankietas bus paskirstytas į tris dalis. Pirmiausia jvyks 

vakarienė, ty. vaišės. Paskui bus išpildyta įdomi muzikais 

ir vokale programa. Šioj programoj dalyvaus žymiausieji mu

zikai, dainininkai ir dainininkės. Po šios programos bus šo

kiai — jaunimas galės gražiai ir dorai pasilinksminti.

Iš kalno pareiškiame, kad bankiete dalyvaus daug Įžy

miųjų mūsų veikėjų. Tad linkėtina, kad kaip vakarienėje, 

taip ir programoj dalyvautų ko daugiausia lietuvių. Tegul 

svetimtaučiai stebisi^ mūsų gausinguoju supludimu. Iš to bus 

daugf mūsų tautai naudos.

Nereikia užmiršti šių dalykų: Yra dvejopos rūšies tikie

tai — —vieni vakarienei, kiti gi programai ir šokiams. Kas 

įsigvs tikietų vakarienei, šis tikietas bus geras dar ir prog

ramai ir šokiams, šis tikietas kainuoja 2 dolerius. Jį galima 

įsigyti “Draugo” ofise TIK IKI 10:00 ŠIANDIEN RYTO. 

Kiti tikietai yra tik programai ir šokiams. Jų. kaina tik 50 

centų kiekvienam. Programos ir šokių tikietus galima taip 

pat įsigyti “Draugo” ofise, arba ir Congress viešbuty.

Tačiau taip pat yra svarbus dalykas, kad dalyvaujantieji 

vakarienėje nesivėlintų atvykti. VAKARIENE PRASIDĖS^ 

LYGIAI KAIP 7:30 VAKARĄ.

PASIĖMĖ AUGINTI 1,OCO 
NAŠLAIČIŲ

DEVINTASIS MĖNESIS 
KAIP MIEGA

I

HAVANA, Kuba, lapkr. 19. 

— Du turtingi šio miesto žmo 

nės pasiėmė auginti 1,000 naš

laičių, nuo 2 iki 14 met<Į am

žiaus, kurių tėvai žuvo vie

sule. Iki 21 metų amžiaus jie 

visakuom bus aprūpinti ir į 

mokslus leidžiami, kurie norės 

mokytis.

. . . , Automobilių katastrofoje

I’et sovietų laikraščiai skel-. . , , . znvo Cbicagos pohcmonas E.
, . , , _. irius padam tu tardvmus ir . o

bia, kad šis sumanymas ne- I . ; . ... F. Djusman, 25 metus tarna-
, _ , , . . .v- »r i tuos inspektorius kiek norsdaro ne kokio įspūdžio. Mas- vęs policijoj. Šio menesio ga-

kva pareiškia, kad ji pasiren 
gusi pasirašyti tos rūšies sn-

patvarkytų.
le jis norėjo išeiti iš tarny-

Li. Ox laiške pareiškia, kad pensija.
tartį, jei tokių sutartį vienu mokyklų inspektoriai savo

I »! ___ M_____ 11______

LISBONA, lapkr. 19. — Į j 

• Portugalijų atvyko iš Brazi- |11 ’ aPoni-la 

lijos ištremti to krašto 75 su

kilėliai.

kurtu su sovietais pasirašytų

j JAPONAMS REIKALINGA 
PASKOLA

žiauriu apsiėjimu vaikus įbau

gina tiek, kad jie negali lais

vai atsakyti j paduodamus in

spektorių jiems klausimus.

NUŽUDYTA BUVUSI 
MOKYTOJA

PRIEŠINAS PARDAVIMO 
MOKESČIAMS

į AVASHINGTON, lapkr. 19.
— Kalbama, kad paskutinė 

trumpoji kongreso sesija už 

girs pardavimo mokesčių įs- 

tatymų. /Amerikos darbo fe

deracija paskelbė*, kad ji grie

žtai priešinsis tos rūšies Įs

tatymui. Nes šios rūšies mo

kesčiai prislėgtų daugiausia 

diubininkus.

Miss Patrieia Magu irę, 27 

m. amž., jau devintasis mėne- 

sis kaip miega namie, Oak 

Tark ’e.

Tai miegamoji liga. Ji yra 

be sųmonės. Maitinama prie- 

ruoniškai. Dr. Traut reiškia 

vilties, kad ji persirgs ir pas

veiks. Prieš keletu mėnesių ji 

buvp atgavusi sųmonę ir jau 

galėjo krutinti rankas ir ko

jas. šiandien ne. Keli specia

listai mėgino jų pažadinti. 

Nepavyko.

IŠNAUDOS STAKLIŠKIŲ 
ŠALTINIŲ JĖGĄ

Tarp Homewood ir Cbica- 

Be kitų klausimų ipspekto- gO Heigths ant vieno kelio 

riai visose mokyklose padur- ,nKta nužudyta Ida Mc-

PARYŽTUS lapkr 19___ ^a va^<anis Šiuos klausimus: Cutebeon, 50 m. amž., buvusi

. j 'Ar mokytojai mokyklose mo- mokytoja ir siuvėja New Ke-

■ * j t * kiną .us meistmf Ar jus snm- usinirton. Pa
RIO DE JANEIRO, Brazi-, legacija keletai dienų čia bu- ?iami j bažnyči^ MigilJ kiau.._________

LAKŪNAS ŽUVO, 3 SU 
ŽEISTA

BARCELONA, lapkr. 19.— eiviai sužeista. 

Priešrinkiminės kampanijos 

metu vakar vienoj gatvių sus

progo bomba. 17 asmenų su

žeista.

pija, lapkr. 19. — Vienoje šio vo apsistojusi. Iš naujo kilo Fyti.f Ar turite kokius 

miesto aikštėje nukrito lėktų- kalbos> kad japonų vyriauay. tuj pavoikskdįU«, 

vas. Lakūnas žūvo ir 3 pra-1,._____ . • . . , , „ 1; ____

SERGA VICEPREZIDEN 
TAS

BIJO BETEKTI BRGVAR- 
NINKŲ .

MUNICHAS, Bavarija, lap. 

19. — Šio miesto brovarų sa

vininkai bijo netekti brovar-

sven-

ar moda-
Pra bė nori gauti paskolų Pran- liūs? Duokite man pažiūrėti 

elizijoje.

KABINETO SUSIRINKI
MAS

15 METŲ KALĖTI

Už kriminalinį vienos mo- 

■ jūsų knygas. Ar jūs vartojate teriškės užpuolimų M. Woj- 

rožančius? c'k, 26 m. amž.į teismo nu-

Dr. Ox toliau pažymi, kad baustas 15 metų kalėti, 

inspektoriai nuo vaikų kaklų

nuplėšia rožančius ir škaplie- PAGALIAU PAPUOLĖ
YVASHINGTON, lapkr. 20. rius. 

— Vakar Baltuose Rūmuose 

ninku, kada J. Valstybėse Jvyko kone visų sekretorių su*

Du automobilių vagys, F. 

Crotty, 20 m., ir P. Balcbui-Riversidėje vienuose namuo-

YVASHTNGTON, lapkr. 19. bus grųžintas alus. Bravarnin- sirinkimas. Prezidentas tarėsi se nužudyta Mrs. Eilėn Sa/e, lus(?), 21 m. amž., už nepasi

— “Šalčiu” susirgo J. Vals-Įkai tada norės gauti pelnin- 

is. lt?
lybių viceprezidentas Cttrtis. Igesnes vietas.

_____________ __

su jais išlaidų sąmatos ir ki-^60 m. amž. našlė. Jos lavonas taisymų teismo nubausti 99 

tais svarbiais reikalais. į vemtas j negilų šulinį.. metams kalėti kiekvienas.

_
*

KOMUNISTAI PAS PREZI 
DENTĄ ELEKTĄ

ALBANY, N. Y., lapkr. 19. 

— Vakar prezidentas elektas 

Roosevelt’as priėmė tris ko

munistų atstovus. Komunistai 

nuėjo nešini ilga savo prakal

ba, kurioje išdėstyti jų reika

lavimai.

Keletu minutų pasikalbėjus 

jie apleido prezidento elekto 

namus užmiršę skaityti jam 

savo prakalbų.

STAKLIŠKES, Alytaus a- 

ps. Anksčiau prie Stakliškių 

'miestelio buvo klampios, šal- 

tiningos pelkės, kurias šių va

sara nupirko dr. Rabinavičius 

ir, iškasęs žemes, supylė į py

limus, padarydamas gražų tve 

nkinį. Ateinančiais metais p. 

Rabinavičius mano, jeigu bus 

pakankamai vandens panaudo 

ti jo kritimo jėgų elektros o- 
nergijai gaminti. Tvenkinys 

lobai gražiai atrodo, nors yra 

ir nedidelis, apie 1000 kv. me

trų. Žiemos metu ant šio tve

nkinio bus miestelėnams graži 

čiuožykla.

Lietuvių kumštininkų pagerbimui rengiamo 
šiandien bankieto vakarienėje bus vietos rezer
vuotos tik tiems, kurie tikietus vakarienei įsigys 
iki šiandien 10:00 ryto Tad, gerbiamieji, pasis
kubinkite su tikietų įsigijimu.

■■ i—
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DIENOS KLAUSIMAI
VYRIAUSYBĖ IR PRIVATUS BIZNIS

Daug kas pagaliau randa, kad blogiausius 
laikus šiame krašte prailgina ife kas kitas, 
kaip tik pati krašto vyriausybė. Ji nieko ne
veikia prieš augantį ir stiprėjantį pačiam 
Wasliingtone biurokratizmą. Šis biurokratiz
mas kai koks siaubūnas ima žnybti visas kra
što dalis. Jis tunka valstybės iždu. Jei kraš
to ižde yra didelis nepriteklius, už tai reikia 
kaltinti vyriausybę, kuri tunkančio ir besi
spardančio biurokratizmo nepažaboja.

Visam krašte šaukiama, kad vyriausybė 
mažintų išlaidas ir tuo būdu sumažintų mo
kesčius. Bet išlaidos maža kuo mažinamos. 
Nė negalima to daryti, jei vyriausybėje biu
rokratizmo Įtaka.

Biurokratizmas, tai valdžios visam kraš
te tiesiog beribis praplėtimas. Kur nežengsi, 
visur susidursi su krašto vyriausybės val
džia. Ši valdžia yra galybės biurų, komisi
jų ir komisijėlių formoje. Šie biurai, komi
sijos ir komisijė'ės šiandien yrą jau įsiver- 
žusios j visus krašto biznius ir i visas imo- 
nes. Krašto vyriausybė šiandien nereikalinga 
tirėti bet kokius santykius su privačiu biz
niu arba privačiomis įmonėmis. Vyriausybė 
turi nuosavus reikalingiausius fabrikus, kaip 
didelius, taip mažus. Ji savo fabrikuose šia
ndie gali sau pasigaminti pradėjus marški
niais ir baigus didžiausiais laivais. Kas tik 
kariuomenei ar laivynui yra reikalinga, kra
što vyriausybė pati savo fabrikuose pasiga- 
inina. Vyriausybė šiandien pasigamina reika- 
iiftgus sau kabelius, virves, įvairioj rūšies 
baldus, elektrai reikalingus daiktus, avali
nes, drabužius ir viskų, kas tik reikalinga 
gyvenimui.

Dirstelkitc, jei vyrimusybė tai visa pirk
ti} iš privačių jmonininkų, kiek tai, būtų dar- 
1h) ir kiek tai daug biznio! O dabar nieko. 
Privatūs fabrikai uždaryti, o vyriausybės i7 
monėse visados yra darljp. Šiam darbui yra
reikalinga daug darbininkų ir daug valdi- |

įlinkų. Vyriausybė tai visa turi. Jie visi ap
mokami iš valstybės iždo. To sekinėje ižde 
nepriteklius ir pagaliau dideli mokesčiai.

Krašto vyriausybė yra sudaryta iš kele
to departamentų. Prie šių gi yra galybės pri
lipusių tų dielių — biurų, komisijų ir komi- 
sijėlių. Visiems reikalingas užlaikymas.

Šiandien tad jau visam krašte ir šau
kiama, kad vyriausybė nusikratytų tais ne
reikalingais biurais ir komisijomis, kad vy
riausybė mestų šalin visokių gamybų ir ne
darytų kompeticijos privačiam bizniui. Vy
riausybės pareiga yra privatų biznį ne griau
ti, bet jį palaikyti, duoti jam progos nusi
kratyti sunkiuoju slėgimu.

Naujai išrinktas prezidentas politinės ka
mpanijos metu žadėjo suliesint! biurokratiz
mų. Jei gyvi būsime, tai žinosime, kiek yra 
verti tie didelių žmonių žadėjimai.

VARGIAI TAS JIEMS GELBĖS

Rusijos bolševikai surado naujų priemo
nę pasipinigauti.

Maskvos vyriausybė įsakė visiems savo 
| agentams užsieniuose praplėsti propagandų, f 
, kad užsienių darbininkai, kurie taupo pini-1 
! gus, juos siųstų į bolševikų bankų Maskvoje. ■ 
Ji sako, kad pasaulio darbininkams yra pa
vojinga laikyti savo pinigus kapitalistų ban
kuose, kurie dažnai uždaromi ir darbininkai 1 •

Į viskų praranda. Bolševikų gi bankas esųs 
taip stiprus, kaip Gibraltaro uola. Sako, nė 
vienas centas negali žūti. O išmokėjimų bol
ševikų vyriausybė garantuoja savo “garbės” 
žodžiu.

Norintiems Maskvos banke taupyti savo 
pinigu# bolševikai tačiau paduoda griežtų 
sąlygų: taupyti priimamos tik svetimų kraš
tų valiutos (pinigai), o bolševistiniai rubliai 
iš užsienių neturi būt siunčiami.

Reikia spėti, kad rasis kiek lengvatikių 
tamsuolių, kurie siųs savo pinigus Maskvos 
bankan ir pasitikės bolševikų “garbės” žo
džiu. Kas čia jiems gins taip darytį. Bolše
vikai sako, kad reikalaujantiems atsiimti sa
vo indėlius, jie išmokės to krašto valiuta, ko 
kia buvo įnešta.

Bolševikų rublis taip yra susmukęs, kad 
užsieniuose už jį nenorima duoti nė dviejų 

; centų. Bolševikai savo rublių prispausdino 
| kai šieno. Pačioj Rusijoj rublio kaina lygina 
ma su kitų kraštų valiutomis. Bet užsieniuo
se tas rublis yra vien popiergalis. Bolševikai 
tad nori, kad tų popiergalių ko daugiausia 
būtų išvežta į užsienį, o Rusijoj palikti tik- j 
rieji svetimų kraštų pinigai. Kada į Rusiją ! 
nuvyksta koks svetimšalis keleivis, jo pini
gai tuojau iškeičiami rubliais ir tai tokiu 
kursu, kad, rodos, rublis turėtų savo vertę. 
Apsikrovęs rubliais keleivis apleidžia Rusi
ją ir susigriebia, kad jis už rublius nieko 
negauna. Kitais žodžiais tams, jis yra api
plėštas. O išvežtus iš Rusijos rublius griež
tai užginta atgal Rusijon įvežti, arba kitokiu 
būdu grąžinti.

Kadangi boiševikų rublis yra be vertės,

DRAUGAS P,fi->adienis, lapkr.

> bolševikams Reikalinga užsieniuose daug 
isko pirkti, tad jie šaukias tamsuolių pa

galbos. Nes protingesnis žmogus kad ir bol
ševikų šalininkas nepanorės virsti tokiu kvai
li, kad savo taupomus pinigus siųsti komi- 
larams, kad jie turėtų sau geruosius laikus, 
) darbininkus' ir toliau laikytų pavergusius. 
?atys uoliausi raudonieji komunistai savo 
it liekamų centų nenorės mesti kraugeriams

T
nasrus. p

21 d., 1932

Tačiau Rusijos raudonieji valdovai bai
gia nusigyventi. Reikalingi pinigai. Išeikvo
jo didžiuosius krašto turtus, tad šaukiasi pa
saulio raudonojo proletarijatc Vargiai tas 

gelbės.

“DRAUGO“ REDAKTO

RIUS KALBĖS IŠ WMAQ 

RADIJO STOTIES

* * * "šiandien, tarp 6:30 ir 7:15
Europos valstybės užlaiko gausingas ar- vai. vakaro, L. Šimutis, “Drau 

mijas, ginkluojasi, bet sakosi neturinčios pi- gc ’ redaktorias, kalbės iš 
nigų skolų apsimokėjimui. Vokietijos politi- WMAQ radijo stoties, kuri 
kai net įtaria, kad Prancūzija jau visai pa- bus sujungta su Naticnal
siruošusi naujan karari. Broadcasting System.

Z

Zanziharo Kerėtojas
X“Gerinamos” korespondento įspūdžiai)

Laivas stovėjo dvi valandas kepina
mas Zanziharo tropikų saulės. Su pir
maisiais blizgučių ir šilkų verteivomis, su 
pirmaisiais dramblio kairio pirkliais, ku
rie siūlė savo prekes, įlipo lai von kerė
tojas, basas, pagyvenęs jau, žmogus, iš
džiūvęs ir tamsus kaip visa Afrika, aš
tria nosim ir garbanota barzda. Jis vil
kėjo raudoną feską ir ilgą humusą, su
juostą geltono šilko juosta. Rankose jis 

gnianžė pmviną ryšulį, kuriame buvo 
suvynioti kerėjimo įrankiai. Įlipdamas 
laivan jis rylietiškai nusilenkė, tartum 
jo būtų laukę aukšti ponai, atstovai; — 
nfet ten buvo daugiausia smulkūs kolonijų 
valdininkėliui iš belgų bei prancūzų ko
lonijų, su žmonomis ir vaikais, pora ilga- 
lieinenių škotų ir keletas vokiečių. Nuo
širdžiai šypsojosi jis, greitai surado sau 
tinkam;) vietą savo seansams, atsisėdo ir 
akimirkoj buvo /.iiianiu apsuptas. Jis «• 
dėjo-atgręžęs nugarą į tvorelę, l'žpakaly

..

jo melsvai balta jūra ir baltos Zanziharo 
sienos, sketono rūmai,' palmės: žavingas 
reginys, ugningas ir margas...

Jis sušuko savo aniuto šūkį: “Gaili! 
Gaili! Gaili!’’. Žodžiai suprantami visuo
se rytų Afrikos pakrančiuose ir visuose 
laivuose, nuo Port Saido ligi Zanziharo. 
Šitaip jis viliojo, manėme, tur būt, kokį 
nematomą gaidį, ir mes būtume nesiste
bėję, jeigu raudonbarzdis būtų kur nors 
ant stiebo kakariku... pragydęs — šioje 
padangėje viskas galima, — bet tai buvo 
tik žuvėdra, kuri praskrido. Laibučiai, 
sudžiūvę pirštai ištraukė iš ryšulio tris 
metalines taures, gražaus Damasko dar
bo, ir pastatė atvirkščias ant denio. Jis 
graibstėsi link geltonos, išpūstos fleitos, 
kaip ir pas Indijos gyvačių žadėtojus, jr 
sugrojo trumpą niūrią meliodijėlę. Gal 
būt, kas gali žinoti, jis sėmėsi šiltais at
šiauriais garsais magišką jėgų iš Zanzi- 
baro, iš senų namų ir žavingųjų augalų.

“Kalbu angliškai, vokiškai, franefi- 
ziškai, arabiškai, suabeli... Aš pažįstu vi
są pasaulį... Berlyną, Paryžių, Ixwidoną, 
Barimui, Beybe...” kalbėjo jis brėždamas 
aplink save ratų. “Viens, du, trys..,’’ Jis

lengvai sudavė lazdele į taures, pakėlė 
jas, vieną po kitos: po kiekviena gulėjo 
butelio kamščiai, notL prieš tai visi ge
rai matė, kad taurės buvo tuščios. “Ke
turi, penki, šešk..” skaičiavo jis vokiškai, 
ir jo įlinkos vėl palietė indelius: po du 
kamščiu gulėjo tenai. Dar kartą suskai
čiavo tris: taip atsirado po tris kamš
čius. Tik žiūrėkit! Nuostabus kamščių au
gimas. Išplėstos akys. Jeigu taip toliau 
daugėtų... Kuomet jis pūstelėjo į gyvačių 
fleitą, keldama:- taures, šaukė! “Gaili! 
Gaili! Gaili! ir staiga striktelėjo vienas, 
du, trys geltoni gyvi, — viščiukai. Cyp
sėdami jie stovėjo, nekalti, lyg iš dan
gaus nukritę. Daugelis mūsiškių susižavė
jo jais. Švelnūs viščiukai! Bet jie buvo 
vėl nubarti, ir kamščiai, ir pranyko ma
giškajame rytiečio pasauly.tPaskui jis prilipdė kiaušinį ant savo 
nosies. Jis pritvirtino' prie nosies be jo
kios apgaulystės. Ilgai jis kabojo ant no
sies, tuomet Uoškė su ranka kiaušinį ant 
grindų. Visi jau manė pamatysią balty
mą ir ištrėkštą trynį žemėje. Jis pakelia 
ranką: jokios kevalų, arl>a drėgnumo žy
mės, nė kiaušinio. ,Viaįkas dingo, kąip ir

f
f
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kamštis, kaip ir viščiukai. Bet jis vėl 
rankoje niurkė viščiuką, atrodė, kad plė
šia jį pusiau. Du viščiukai atsirado iš 
vieno, du linksmi putukai. Visi juokėsi, 
nes puikiai padaryta. Tuomet jis žaibo 
greitumu ištraukė iš ten stovinčio kolo- 

Į nijų kareivio nosies, vištą... Riksmas! Va- j 
1 lio! Dabar jis sučiupo vieno artileristo 
' ausį ir iš jos iškrito ant grindų gyvatė. 

Kareivis atsisėdo kaip apkvaišęs, tuo tar
pu vieni juokėsi, kiti nuogąstavo. Dar 
nenprimus kareiviui nuo baisaus gyvatės 
vaizdo, kerėtojas paprašė cigaretės, kurią 
perlaužęs perpus pasidalino su vargšu ar
tileristu. Senis užsitraukė cigaretės, kurią 
perlaužęs perpus pasidalino su vargšu ar
tileristu. Senis užsitraukė vieną dūmą ir 
degančią nuorūką pakišo po savo feska. 

(Daugiau bus)

Trys sunkiausi gyveninio daiktai: už
laikyti paslaptį, atleisti skriaudą ir gerai 
sunaudoti liuoslaikį.

• * *
'Tingiu m v ubus tuip pamažu keliauja, 

kad beregint vargas jį paveja.

SKRISKIT^ MINTYS
Skriskit mintys, juodasparnės.
Į mano gimtus laukus,

-Kur sesutės griebia šieną 
lr broliai kerta rugius!

Skriskit į tą laimės šalį,
Kur platūs, lygūs laukai;
Kur pievos žiedais nuklotos 
lr tamsūs, žali miškai.

Kur sidabro ežerėlis
— Aplink krūmai ir kalnai,
Lig prieš veidrodį, prieš saulę 
Žiba, puošias dirvonai.

Skriskit mintys palaidūnės 
Per plačias jūrų bangas —
Gal sapne, o gal svajonėj 
Siela sau ramybę ras !

Jūs apiuoskite tą šalį
Savo sparnų platumu;
Atvaizduokite jos grožį
Jaunos širdies gilumu!

Ten kur žydi pievų gėlės,
Laukai tėvynės brangios 
Skraido mintys, kaip klajūnės — 
Jos Ibiokad -skraidę omu įstos...

Tulpės Žiedas
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DRAUGAS 8ŪXING NEWS SVEČIAS TURNAMENTO 
BANKIETE

CHAMPIONSHIP BAN- 
QUET TONiGHT AT THE 

GONGRESS HOTEL

MANY NOTABLES TO 
ATTEND BANQUET

The Honorable Anthonys 
Kalvaitis, Lithuanian consul, 

'will attend this evening ban- 
'quet. The best Lithuanian m u- 

I be Lithuanian Boxing sieal talent will be heard to- 
( hampions were selected lašt rJght. Lithuanians love music 
Thursday eve at the C. O. pn,{ Jovė ereates love; that is 
Center when 8 excellent box- vhv our nation is known ail 
ers won their way to victory over the world for its sw»>t 
by either decision or knoek- all,i nięlodious songs. All of 
out. The Lithuanian youth tiie songs that will be sung 
v ilj never lorget the nigut toniglit will leave a memorable 
that Adam Smith, the Tribūne impression never to be effac- 
Golden (liovė ebamp won by (.<k
decision from Frnnk Ketter, 
tbe C. A. A. U. champion. 
These two amateur heavy- 
veights met and the crowd

A few notable speakers will
express their words of con-
gratulation to the cbampions

v - , , • , and thus encourage tliem to
avus divided evenly, balt ior. &
* , , ,, +i i ip • ascer.d higlier and to build up

Aitam and the other balt tor i ” 1
Krank Ketter. Būt Smith mada 

quic*k start and thus ran
ahead as the bout went on to 
victory. In the other weights 
there vas likevise very mucb 
competition. T n very few bouts

a Lithuanian team of boxers 

second to none. Prof. F. B. 
jMast, and - Very Rev. F. V. 

Corcoran, C. M. President of 

I)e Paul University, will ad- 

dress the champions and the.

,, * n ’ i „m audience. Addresses in the mo-

could anvone tell who would
tlier tongue will be gi ve by 
Rev. J. J. Jakaitis, M. I. C.

Antanas Kalvaitis, Lietuvos 

respublikos konsulas Cbicago- I H N S SĮ
‘‘Draugo” pirmojo kumštynių 1 

tumamento čempi jonams pa-!
gerbti bankiete. • j Gct1>-k”n-J J Jakaitis, M. I. C., ftv. Mn-

i rijos Kolegijos Vyresnysis pasakys pasvei- 

young find very good pasu minimo kalbų Draugo Boxing I urnamento

time and recreation in dane- Bankiete, lapkr. 21 d., Congress viešbuty.

Kadangi kun. J. Jakaitis yra susidomė

jęs jaunimo reikalais, kaipo Šv. Marijos ko

legijos mokytojas, jo kalba tikrai bus įdomi. 

Jis yra vienas žymiausių veikėjų Amerikos 

lietuvių tarpe.

Gerb. kun. J. Paškauskas, dienraščio 
“Draugo” direktorius dalyvaus Boxing 
Turnamento Bankiete.

a\ in before 
announced.

it was formailv

iand Hon. A. Kalvaitis, Lith

uanian consul.

DANCING CONCLUBES 
BANQUET

Now the fighting is over 
and the boys are taking a ręst 
onlv to appear toniglit at tlie 
Congress Hotel to receive the 
medals and eongratulatioiis 
from their many relatives'and
friends. The champions hail' The purpose of introducing 
from the various Lithuanian. dancing at the hanąuet is to 
parishes of the city of Chiea-.please the youth of our mod- 
go and its suburbs; the heavy- ern age. The older folks might 
\veight Adam Smith eomes; be satisfied witli a good din-

ing. Good music is assured 

and the ‘‘Gold Room” of the 

Congress Hotel \vill create an 

jatmosphere to be enjoyed by 

everyone. Your are reminded, 

in conclusion, that the enter- 

tainment and dancing tickets

Avithout dinner are obtainable on Monday avė., Nov. 21 at casion for Jaek to meet bis bis presence the neAV Draugas 

at 50 eents at the entrance of!the Congress Hotel. Adam friends in other walks of life, [Lithuanian Champions. ,Let’s 

the Gold Room of the Con- Smith had been away to Cali- ,but especially to meet eiglit, hepe he does.

gress Hotel.

JACK SHARKEY MAY 
ATTEND BANQUET

[forma and retumed just inlsturdy men who shall have1 

J time for the Preliminaries. j ascended one step higlier in i 

iPerhaps Jack Sharkey will re-1 Lhe realms of hoxing. Jaek,! 

Įturn home in time to attend,in bis days of ascension, didi

MEDŽIOTOJŲ TRŪKSTA

MARIJAMPOLĖ, Buktos
------------------------- the Banąuet to which he had not receive half the encourage- ! miškų apylinkėj per paskuti-

Unfortunately Jaek Sharkev been invited some time ago. iment that the Lithuanian boys nius du mėnesius, vilkai išpio- 

has been away on a trip and; Jaek bas relatives and not j are receiving now, štili he vė apie 200 žųsų. apie 50 avių 

hitlierto‘it is not certain whe- a feAv friends in Chicago and;rande the grade and became ir daug kitų smulkių naminių 

ther he will retum home in he likęs to meet bis friends the AVorld’s Champion. No gyvulių. Ūkininkai rinitai su-

ALD. SHELDON W. G9VIER
Alderman Sheldon W. (lov- 

ier, Clerk-elect of the Appel- 
late Court, will he the city’s 
official representative at the 
Draugas Championship Ban- 
CĮuet.

M r. (lov icr i s present Avard 

Cominitteeman and alderman 

of the ninth ward, an office 

Avhicli he bas held in the city 

council for 15 years.

He will congratulate the 

Draugas Lithuanian Champ

ions in behalf of the Mayor 

Įvdio is out of the city. 

į His interest in ‘Chicago’s 

Į youth has made liim popular 

throughout the city. Liviųg in 

'the ninth Avard he has alv/ays 

i been a Lithuanian hooster, 

ihelping them whenever pos- 

įSible and Avė are sure that Avė 

Avilį Avelcome the man to wliom 

jwe have given our confidence.

'palieka jų atvirame ore, bet 

a iikai kartais tiek Įsidrųsina, 

kad ir tvartuose juos randa.

time to attend the Draugas and relatives occasionally. Į doubt, if at all possible, bę sirūpino nepaprastu vilkų ant-j Aiškiausiai, vilkai ieško me

nei’ and a few songs. Būt the' Boxing Tournament Banąuet This indeed is a splendid oc-1 will come and encourage by plūdžiu, saugo gyvulius ir ne- clžiotojų, bet jų nėra.
from Rockford, III.

DRAUGO BOXING TURNAMENTO

BANKIETAS
Pagerbimui Lietuvių Kumštininkų Cempijonų

Šiandieną 7:30 vai. vakare
Congress Hotel, Congress St. Michigan Blvd.

VAKARIENE

PROGRAME DALYVAUJA:

Artiste p-lė EMILIJA MICKONAITE 
Ponia MARIJONA JANUŠAUSKIENE 
Ponia ALEKSANDRA PIERŽINSKIENE 
Ponia ONA JUOZAITIENE 
P-l€ ADELE ŠIAULIOTE
P-le FELICITA NAUSĖDAITĖ 
Ponas KONSTANTAS SABONIS 
Ponas KAZIMIERAS PAŽERSKIS 
Ponas ANTANAS ČIAPAS

PROGRAMAS - ŠOKIAI

Vakarienės, programos ir šokių ti- 
kietas $2.00. Programos ir šokių ti
kietai $0.50. Vakarienė prasidės 
7:30 vakarą. Pagerbimo programa 
prasidės 8 valandą vakaro. Šokiai 
prasidės tuojau po programos.

PASTABA: Norintieji rezervuoti vietas prie stalo 
privalo įsigyti “Draugo” Boxing Tumamento Bankie- 
to tikieta ne vėliau kaip pirmadienį 10 valandą ryto. 
Programos ir šokiy tikietas bus galima gauti ir vietoje, 
Congress Hotel. Visi tikietai jau gatavi “Draugo” ofi
se, 2334 S. Oakley Avė., Chicago. Tel. Roosevelt 7790.
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MŪSŲ ĮŽYMUSIS EARITONAS Sveikos jubiliatės! (li, tai negalime atvažiuoti bet Kongregacija auga ir žydi ne- f
Laimihgiausios ateities! j norą laiškeliu norime išreikš- šduma gausius vaisius mūsų |

Stasė Lauraityta, ti mūsų linkėjimus. i Lietuvių Tautai.
---------------------------------------------- t u* *- i Valio,! Valio! Šv. KazimieroLinkime Sesutėms daug gau

mokykla, . . . Tv. . ' Seserų Kongregacija.J ’ šių malonių nuo Dievo ir ge- * e e j
Vincenta šsrytc,i;m;r'iu un^i^riMiim vinniiin.

Kaži

S.. Andriejaus 
FtUadelphia, Pa. .- 
Didžiai Gerbiamai Kv.

miero Kongregacijai,

ge
riausio pasisekimo visame.1 
Ab-lsimės kad Dievulis atly-j
ginlų Jums už visus Jūsų va-! 

Turime už didele garbe iš- , . ,,ve. v jguj, paktus auklėjant mus
jaunuolius.reikšti savo širdingiausius lin

kėjimus šiame Jubiliejaus me-i 
te. Todėl sveikiname ir linki
me laimingai sulaukti auksi
nio Jubiliejaus.

Šv. Andriejaus mokyklos 
mokinai

š z. Pranciškaus mokykla, 
Indiana Harbor, Ind.
Gerbiamos Seselės:

Aštunto skyriaus

šv. Kiyžiius, Town t f Lako.
Brangios Sesutės,

Saldinusios Širdies mokyk- ,iarbinR'a Uobi.loj«u»
los mot niai prog* lr mes švento Kr.vi,',us

mokyklos mokiniai nuoširdžiai 
sveikiname Jus. Kad pareikšti 
savo dėkingumų. Jums už Jū
sų malonių globų, mes žada
me būti uoliais Jūsų Kongre-į

šv. Kazimiero mokykla, G; 
ry, Indiana.
Gerbiamos Šv. Kazimiero

Seselės, .‘7 "e i
t - - c, . .v racijos rėmėjais per sekančius IJausdami Seselių Mokytojų d j r

, , . i 25 metus,pūdomų įtekmę — mes jasias
mylime ir esame joms dėdingi. Gyvuokite, mūsų mylimo*

Kita didžia proga — Jūsų Aks suprantanie, kad tie as-.Se!idės; Tepadeda Jums Die-
sidabrinio jubiliejaus naudo
jamės ir mes, Švento Pianciš-(IaajJy mokytojas 
kaus mokyklos mokiniai, reik- ,-jlir|jy taip-gi užsipelno mūsų 
šdami Jums ir Jūsų garbingai gįĮftus dėkingumo. To jausmo

, . , , - vas laimingai sulaukti auksomenys, kurių globa primose
, .. Jubiliejaus, prakilnų d

Šv. Juozapo mokykla, Scran-1
Kongregacijai ko širdingiau- verčiami linkime Gerbiamoms i
sius sveikinimus dėl šio didžio į Seselėms Jubiliatėms geros lmizliU Gerbiamos Švento 

Kazimiero Sesutės!
Te Aukščiausias laimina ir , 

įtž'aiko Jūsų 'garbingų Kon- i

Jubiliatėms geros
Ji:sų gyvenimo ir draugijos , sveikatos, ilgo amžiaus ir Vie
gyvavimo įvykio.-

Kastas Sabonis, visų mėgiamas dainininkas-baritonas, ku
rio gražių liaudies dainų turėsime progos pasiklausyti ruo
šiamam “Draugo’’ kumštininkų čempijonams pagerbti bau- 
kiete, šiandien, Congress viešbuty, “Gold Room,” prie AA’a- 
basli ir Congress gatvių!

Tegul nuo Aukščiausio mū
sų karštos maldos išprašo 
Jums, Gerbiamos Sesutės, dau 
g2 bes įvairiausių malonių. Te 
gerasis Dievulis užlaiko Jus 
daugeli metų dėl mūsų ir tė
vynės labo — kad kaip pirma,; 
taip ir dabar šviestumėt sa

špaties palaimos visame.
Lai gyvuoja Sesutės Kazi-

mierietės! .
Valio! Valio! Valio! bikejaus metu.

Šv. Kazimiero mokyklos 
mokiniai

įgregacijų visuomet, ypač Ju-

šv. Petro ir Povilo mokyk
la, Rockford, Illinois

Šv. Juozapo mokykla, 
Chicago, Illinois.
Didžiai mylimos Sesutės!

Mokiniai i
So. go

Gerb. kun. L. Draugelis, M. I. C., dienraščio “Drau- 
” direktorius uoliai remia Bo.ving Turnamentų.

LIETUViy ATEITIES ŽIEDELIAI 1
(Vaikij skyrius, kurį prirašo lietuvių pradžios

mokyklų mokiniai) IVftc

MEDELIŲ SODINIMO ,Waukegan, Illinois:
Gerbiamos Sesutės!IŠKILMĖS

Nuoširdžiai sveikiname Šiv,

vo Draugija mūsų jaunuomenę 
savo kilniais, nenuilstančiais 
darbais.

Valio Seselės Jubiliatės!
A alio Šv. Kazimiero Seselių 

Kongregacija!
Jums dėkingi,

Mylimos Sesutės:
Prie .visų sveikinimų, ku

riuos šiandien sulauksite, šių
jų 25-kių metų jubiliejaus pro 
ga, prijungiame ir mes savo 

j širdingiausius sveikinimus, 
i Džiaugiamės, kad galime drau

Lai jų darbų vaisiai atneša Mūs Šalies Didvyri — Garbin- 
Jaučiamės laimingi turėti ,dau° naudo» tautai, bažnyčiai gasis AVasliingtone! Tavo da- 

progų pasveikinti Sesutes Ka- T1’ baliai. Jis ant žemės žmonijos gero-
zbnierietes, kurios per 25 me-' Junis dėkingi, Jv<d buvo prakilni, didi. Tad
tus vargingo darbavimosi, J Mokiniai reiškiam Tau šiandien garbę
skleidė tikėjimų ir šviesų jau- i ~ į*1’ dėkų.
nųjai lietuvių kartai I Leiskite Švento Antano mo- į Sveikiname ir Tave mūsų

Mokiniai i kokios mokiniams iš Cicero, brangios Tėvynės Lietuvos Di-
_____________ ,111. prabilti! dvyri — Kęstuti! Tavo pavyz-

... .v _ gv. Jurgio mokykla, Chlca- . Nušvito mums garbinga ir dis mus žavėte žavi savo kP- 
Šv. Pranciškaus mokyklos su kitais mokiniais is rnū-j kilni dienelė! Susibūrėm šian- r.umu. Seksime tavo pavyzdi?

mokiniai! mokyklų- Jus šiandien Jubiliatės, dien:> su širdingais sveikini- Mylėjai Lietuvų,
-------------------- >h, ir sykiu prasyti geriau-; vardu mais tautos didvyriams, o v-

Šv. Pranciškaus 
Mkiersville, Pa.

angios Sesutės,
Priimkite ir mūsų nuošird

žius sveikinimus šioje brangio
je Jubiliejaus iškilmėje. Mūsų

luliaubų dienoj, .lapkričio ^azjn,įero Sesutes ir kai tu,dėkingos širdys trokšta daly- 
11, didesnieji lietuvių Paraid-\i;?augįainės sulaukę Jų Sida- 'auti apvaikščiojime ir savo 
jų mokyklų mokiniai suvažia- j,. bbo Ju|jį jįejaus. y|es pribuvimu parodyti tų dėkin-
vqme į Šv. Kazimiero vii nuo-; ^:uojuni(->s kad ln,-|Sll niokvk- gūnių taip brangiai Kongre* 
lynų ir gražiame sode pasodi-,lurfljo fa gflrbę tarėU yįe_ 
tome tris medelius: vienų Ju- nUolij()S steig-j{J Gerbįahl{| Mo 
rgmi A ašingtonui, kitų Lietu- tinQ Marijų, • mūsų mokyklos 
vos Kunigaikščiui Kęstučiui, pllJnųja vedėja. Esame dėkin- 
o trečių Šv. Kazimiero Seserų gi už Jūgų nenuįlstantį dar.
Kongregacijai 25 metų jubi- b;^ d-j niyls,j jaunučių gero. dėi nebūti dėkingiems! Ar ne 
liejaus proga, šios iškilmes gv Baltramiejaus mokyklos dėka tos Kongregacijos mums 
mums didelio ir neužiniištamo vaikučiai tenka laimė lankyti
įspūdžio padarė. Susirinkę į
Akademijos auditorijų, išklau-j

mokykla, sd) dievulio visų Jo palaimų.
Meldžiame priimti šių men-1 

kų dovanėlę: dvasinę maldų į 
puokštę.

Jums dėkingi,
Šv. Petro ir Povile rvckyk- 

los mokiniai

visų
Šv. Jurgio mokyklos mokyto- I*a 
ijų ir mokinių. Linkime jums ,^a’onu Pr^bninti ii mūsų 
gausių malonių bėi palaimini Fiaeities didvyrius. Sveikas! 
mo nuo Dievo. O kuomet pa
sibaigs ši trumpa kelionė, lai 
jumis apvainikuoja jūsų Da-

Seselėms Kazimierietėins.
Mylėsim ir mes! 

Gynei Lietuvų,
Ginsim ir mes! 

(Tęsinys ant 5 pusi.)

šenjme sveikinimų, dainų ir kai- c? ;,0 įį] •

hų. Sesutes sveikino visų Se- i 
sėlių Kazimieriečių vedamų

KALAKUTAS
DYKAI

*igiškasis Sužiedotinis amžinu
VilUJ^ph»MejHcwt3ajju'-n‘eja"s vai-nil;>'-.

„ A alio Švento Kazimiero viePa. I
įniolijos jubiliatės! Gyvuokite 
sveikos ir linksmos ilgiausius

Gerbiamos Sesutės,
Malonėkite priimti mūs šir

dingiausius pasveikinimus ir

gacijai, kurios Sesutės mus 
čia moko. Vienok kelio tolu
mas verčia mus pasitenkinti .. _
y- .... , T i linkėjimus Jūsų Sidabrinio Jus.uo pasveikinimo lapeliu. Ir v1. . A _ _ ,v, .
kodėl mums nesidžiaugti! Ko-

šių mo

Aušros Vartų mokykla, Chi- Dievų pažinti ir Jį mylėti. Kur 
kitur galėtumėm susipažinti

rietas. Alesė Mcck'uL

.... . . -y, . Gimimo Panelės švenčiau-bihejaus tęsamose iškilmėse. . , ,, , . . .. ,y. stos mokyklos mokiniai, Chi-Juo labiau mes džiaugiamės
, . - cago, Illinois,kad šioji Akademija vra dvi- 7 . .

Sveikiname Jubiliates, Di
džiai Gerbiamų Motinų Mari

dešimts penkta mokykla Se- ,
. . . ’.y , . 'sėlių Kazimieriečių vedama, irkurioje išmokstame . . . .

Šia proga Jūsų sidabrinio 'i“u lllasų tėvelių kalba ir bra-

jų, Motinų Immaculatų, Moti 
nų Konceptų ir visas Sesutes.

Kaipo ženklų meilės ir sir* 
tingiausio dėkingumo aukoja- 

Malonu būtų mums uaiyvau-|.ne jį dvasinių gėlių bukietų.

dvidešimts penkių metų Sida- 
Lunio Jubiliejaus sukaktuvėse
itapo atidaryta.

ibiliejaus, sveikinu Jubilia- 1 gi°s tėvynės, Lietuvos, isto-Į
mokyklų mokiniui per savo at- (,(;rh Motin&lę Marių, Mo-!ri.i0? Šioj mokykloj mes ne ti tose iškilmėse, bet tolimybč ‘
stovus. Apie šių iškilmių sva
rbų kalbėjo p-nia A. Nausė
dienė, “Draugo” redaktorius 
L. šimutis ir Šv. Kazimiero 
vienuolyno kapelionJs kun. M 
Urbonavičius. Žiedelis

SE3ELES SVEIKINO ŠIOS 
MOKYKLOS:

šv. Kryžiaus mokykla, Mi.
Carmei, Pa.:

Alės, mokiniai Šv, Kryžiaus " 
mokyklos, Alt. Carmelyje, ku

linų Ininiaeulatų, Motinų CoA- išmokstame pažinti jos i s- kelionės mus hedaleidžia A’aikučiai Nekalto Prasidė-
centų vardu Aušros Vartų mo- bet ir tų šalelę pamv- 'pribūti, tui mes nors savo r.::o jiiho mokyklos nuoširdžiai
l.vklos mokinių. Linkiu Jums b-ti. sinlžius sveikinimus ir dvasi- sveikina Gerbiamąsias dubilia-
i enuilstar'iai darbuoties imi- Mes, tiesa, maži bet mūsų į nę maldų puokštelę prisiun- b,s jr yjsų ju Kongregacijų — 
su ir vi-ų lietuvių gerovei, širdys didelės; dėlto parodv- 'č.auiie Jums. įr širdingai linki Joms Aukš-
Dar kartų sveikinu Jus ir lin- lhl1* meilės siunčiame šių j41į Visagalis laimina šių-čiausiojo palaimos, kad ši A’ie- 
km Jums sulaukti auksinio ju- kmldų dovanėlę. kongregacijų, kud ji vis ge- r-uoli ja augtų ir stiprėtų save
biliejaus. Aldona Sa kala tė Sveikiname Šv. Kazimiero; linu progresuotų, augtų ir plė , kilniame sielų išganymo dar- 

Kongregacijų sidabrinio jubi- j totusi kaip tas naujai įsodin- te.
l.i'jaus proga ir visi linkime tas medelis. 1 Lai gyvuoja ilgus metus (je(.4)bir.mos Jubiliatės!

Priimkite nuo Dievo Apveiz
dos mokyklos mokinių širdin 
ginusius pasveikinimus.

Linkime sulaukti garbingo- sius metus!

jai sulaukti aukso jubiliejaus. 
.Lai gyvuoja Šv. Kazimiero 
Seserų Kongregacija ilgiau-

Su tikra pagarba, j ridamos Jubiliatės ir 
Akademikės li ną Vienuolija!

JŲ i«y

A’isų Šventų Mokyklos mo- ' Vardu Šv. Mykolo parūpi- 
Mokyklos mokiniai kinių vardu sveikinu Šv. Ka- jos mokinių patieksime nors 

keletu žodžių.
Mūsų skaičius, tiesa, mažas, 

bet labai Gp’.uę žadu.
Visa širdim linkini tiims 

steigėjoms Seselėms daug vi 
sukios laimė”.

ri >Ta pirmoji katalikiška lie-penkiasdešimts metų Ju-! 
tuvių Seselių mokykla Ameri- bdiejaus Dienos!
loję. turime už garbe sveiki ■ bai Galingasis Dievas lai Saldžiausios Širdies mokyk cijos jubiliejumi. Bet nuošir 
nti mūsų brangius Seseles šv. ndna VISU!S df,sŲ anties dar- la, Ncw Philadelphia, Pa. džiausiai sveikiname Gerb 
Karimiero Kongregacijos jų bus, i Alės, Saldžiausios Širdies Alotinelę Alarijų, pirmutinę ka
Sidabrinio Jubiliejaus minėji- Mokyklos mokiniai .lūs svei iiidkvklos mokiniai, is New r:,Kgę sios kongregacijos, to
me ir linkime Jums Dievo pa- kindumi, pareiškia taipgi gi- Pbiladclpliijos, nuoširdžiai linu jos pasekėjas Motinėlę
laimoa Jūsų prakilniame dar-'lų dėkingumų šios Brangios sveikiname Šv. Kazimiero Ko- Imakulatų ir Motinėlę Konce Dėkingi esame joms auklė 

Mokiniai jsiaigos Seselėms už gražų pa- ngregacijos Sesutes, Sidabri- ptų, kuri yra mūsų mokyklos 11ojoms sūr.ų ir dukterų mūsų
_______ _ pidarbavimo darbų mūsų mo- j nio Jubiliejaus proga. ledėja. Lai Aukščiausiu palai-ttėvų tautos Lietuvos, taggi

Gaila, kad Chicaga taip to-įmina Jūsų darbuotų ir lai iijir piliečių šios'šalies.

zimiero Sesutes, jų kongrega-

V
Philco Midgct Radio .............................. $“IG.75
Crosley Midgct Radio .................. .........^“1 9.75
Kolster International ... . $4-9.50
10 Tūbų Silvcr Marshall .................... $39-50

KALAKUTAS Arba Trumpųjų Bangų Priimtuvas
DYKAI.

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

Telefonas nOULEVARD 8167—4705

VVCFL 970 k. Lietuvių Valanda Nedėliomis 
nuo I iki 2 vai. po pietų.

M2D k. Ketvertais. Pradžia 7:30 vakari
mokyk k 1
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LithuanianCham ionsReceiveCongratulatians
FOOTBALL 8TARS AT ! 

TEND BANQUET

Soine of the Lithuanian 

football stars will attend the 

Draugas Boxing Tournament 

Banąuet at Congress Hotel, 

Monday Nov. 21, 7:30 P. M.

Amons those who will at- 

tend are Eddie K rausė of No

tre Dame, Al Kawal of North- 

v/estern, Phil Krause and Pet

er Barskis of De Paul and Ati- 
dy Puplis of Harrison Tech. 

Ali of tliese men have con- 

tributed tremendously to the 

success of t h ei r respective 

schools in football.

“DRAUGO” BOXING TUR
NAMENTO BANKIETAS i 
BUS IŠ VAKARIENES, 
GRAŽIOS PAGERBIMO 

PROGRAMOS IR ŠOKIŲ

Draugas Heavyv/eight Champion

ADAM SMITH

DRAUGAS B0XING TOURNAMENT FINALISTS
Draugas Boxing Tournament Finalists. Sitting left to right: Petrutis, Shcdwill, Zajauskas, 

Meškauskas, Bockus, Rungaitis, Smith. Standing left to right: Grismanauskas, Winikaitis, Za
latorius, Bagdonas, Kukeckas, Gajauskas, Ketter. Not in pieture: Petkus and Margevičius.

DRAUGAS B0XING CHAMPIONS
Draugas Boxing Champions 1932. Left to right — Petrutis, Shedwill, Zajauskas, Meš

kauskas, Bockus, Rungaitis, Smith. Not in Pieture — Petkus.
Pirmadienį, lapkričio 21 die

ną, įvyks “Draugo” Boxing 

Turnamento Bankietas, Con

gress & Michigan Bivd. Va

karienės, programos ir šokią 

tikietas $2.00. Programos ir 

šokių tikietai $0.50. Vakarie

nė prasidės 7:30 vakarą. Pa

gerbimo programa prasidės 8 

\alandą vakaro. Šokiai prasi

dės tuojau po programos.

PASTABA: Norintieji reze

rvuoti vietas prie stalo priva

lo Įsigyti “Draugo” Boxing 

Turnaniento Bankieto tikietą 

ne vėliau kaip pirmadienį 10 

vaiandą ryto. Programos ir 

šokią tikietas bus galima gau

ti ir vietoje, Congress Hotel. 

Visi tikietai jau gatavi “Drau 

go” ofise, 2334 S. Oakley A- 

ve., Chicago. Telephone — 

Boosevelt 7799.

. The Tribūne has made great strides in 
boxing, but Adam Smith bud tlie leading 
role i n many of its sliows. Now Adam is 
with Draugas and takes the leading role 
bere likewise. Adam is a tvpical Lithuanian. 
He is proud of his nationalty and likęs to 
fight under its colors. Let us hope that 
Adam \vill be the next world’s Champion 
after Jack Sharkey.

PADĖKOS ŽODIS

Priimkite mano gilią padė

ką, kurią noriu išreikšti per 

dienraštį “Draugą”. Buvau 

šankiai automobilio sužeista. 

Pirmutinę pagalbą suteikė p. 

Baizikas, kurs nuvežė į šv. 

Kryžiaus ligoninę, kurioj iš

buvau septynes ir pusę savai 

les. Labai esu patenkinta ligo 

r.ine, ypač rūpestinga seselių 

priežiūra.

Tariu padėkos žodį taipgi 

už aplankymą visoms Šv. Ka 

zimiero seselėms, p-lei Kara

lius už rūpestingą priežiūrą, 

gerb. kunigams: kap. J. Stat

kui, M. Švarkui, A. Linkui, 

draugijoms už šv. Mišias, A. į 

& P. Co. darbininkėms už gė- ( 

ies, Labdarių S-gos 1 kuopai | 

už aukotas šv. Mišias, Sodali- 1 

rijai, Šv. Kaz. Akad. Bėf». 11 

skyriui, Moterų S-gos 21 kuo 

pai, Teatrališkam klubui Lie

tuva,, visoms draugėms ir Kai- I 

Vaičių šeimynai ir draugei B. 

Knlvaitei, pp. Sudeikiams, Mo 

ndzijauskams, Janušauskienei, 

A. Mikolaitei, V. Jenč.auskai ' 

tei, Laurinams, A’aitkanis, Je ! 

rcckienei, S. Račkauskienei, E. 

Kolčienek, R. Bilauski, Karei- 

tams, Cereviciams, ftvilpams. 

M. Stankaitei ir kitiems.

Priimkite mano padėką. 

Marijona LaurinkaitS,

4520 S. AVhifiple St.

V

GARSIIIUMTES
“DRAUGE”

-f<»- *■ A.h •

JACK SHARKEY

W0BLD’S HEAVYWEIGHT 
CHAMPION

Komp. Antanas S. Pocius, Beethoveno konser
vatorijos vedėjas, dalyvaus ir “Draugo” ruošia
mam kumštininkams pagerbti bankiete, šiandien, 
Congress viešbuty, “gold room” (prie AVabash ii 
Congress gatvių).

BANKIETO KALBĖTOJAS
Adv. B. Mast (Mastauskas), Illinois valstybės, 

Cook apskrities prokuroro padėjėjas ir A. L. B. K. 
Federacijos centro pirmininkas, kalbės “Draugo” 
kumštininką turnamento čempijonains pagerbti ban- 
kiete, šiandien Congress viešbuty, prie AVabash ir 
Congress gatvių.

Draugas Boxing Tournament i : 
higlily indebted to Jack Sharkey 
for the inspiration that he has gi
ven to the Lithuanian youfli. Jack 
is the first Lithuanian worr.i’s 
Champion, but let uš hope be will 
not be tlie lašt.

Jonas Bronza, Metropolitan State Bank, Prezidentas, 
rūpinasi ypatingu būdu gauti Jack Sharkey pasaulio 
čempijoną į “Draugo” Boxing Turnamento Bankietą.

f

pyn+tų ne-

kmnityniųtuvių daininin)
turnamento ba£
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LIETUVIŲ ATEITIES ŽIEDELIAI nimą atminę, jauni ir pasenę, įskiepija gerus gardžius vai- 

piliečiai, būtumėt it 200 stip-j sius nešančio medelio šakelę. Į 

rūs IVashingtono idealų vyk- Taip prižiūri, prižiūri mede- i
,*?/■. Kazimiero mokykla, 

Worcester, Mass. 

Gerbiamos Sesutės:

Negalėdami Chicagoje da

lyvauti iškilmėse Jubiliejaus

(Tęsinys nuo 4 pusi.)

Gerbei Jos kalbi),

Gerbsim ir mesi

Lietuvi, Kęstuti,

Lietuviai mes!

Praeities didvyriais nesiten-: gv Kazimiero mokyklos, Wor 

k’nam. šiandieną skamba v ar-i cesteryje bent dvasioje priside 

pas! Jubiliejaus varpas!

dantojai. liūs, o kai išauga tvirti, tai ir 

stovi jie visokias oro atmainas 

atkeldama.

Panašiai reik kad ir jan-

25 METŲ - SIDABRO 
JUBILIEJUS

gumo įrita, kol "viskas atlikta

gražioj tvrkoj.

Programas.

frrmadiotiis, lapkr. !?1 d., 1932

■«—agli — ~ — ■■lą— 1.1 ' ! '■ lį II.
Spiritum Tuum... Muzika Sch 

net key.

Antrame

Antrą medelį sodinote da 

senesnei, net 590 metų Lietu

vos didžiojo kunigaikščio Kės-

tučio atminčiai. Tuomi darbu lnas im0KUS l‘,“i I>r,žlilr,nlas- 

Taip tat prižiūri mede- 

nuoliui tie gerieji sodininkai. 

Jie tik tinkamai moka prižiū-

medi sodinant, mes, mokiniai 6a|lniai parodste sav0 lietu.

Sveikos! Sveikos mūs kar

žygės Seselės! Atsiliepdami j 

\arpo garsus, sveikiname ypač 

tris pirmąsias žibutes: Moti

nėle Mariją, Motinėlę Inuria- 

culatą ir Motinėlę Conceptą. 

Jos, kaipo pamatas šios ga

lingos draugijos, tvirtai atlai

ko jos šventą tikslą ir nuošir

džius pasižadėjimus. Jau pra

bėgo 25-ki gražios darbuotės 

meteliai! Ne tik jūs, bet ir 

mes džiaugiamės jų vaisiais ir 

nuopelnais. Nesuskaitomą dau 

gybę puikiausių meilės ir pa

siaukojimo žiedelių mums pa- 

dovanojot. Gyvuokit, Sesutės, 

gyvuokit ilgiausius metus!

Vardu visų mokinių,

K. Deveikis

dėsime melsdami Dievulio 

Jums geriausio pasisekimo.

Linkime Jūsų Kongregaci

jai sekinės ir Dievo palaimos. 

Taip pat siunčiame nuošird

žiausius linkėjimus gerbiamo

ms Jubiliantėms Motinai Ma

rijai, Motinai Imonaculatai ir 

Motinai Conceptai.

Te Dievas Jums teikia su

laukti netik Auksinio bet ir 

Deimantinio Jubiliejaus.

Jums dėkingi, Šv. Kazimie

ro mokyklos mokiniai.

Švento Kazimiero mokykla,

Philadelphia, Pa.

Brangios Sesutės:

Šiuomi norim išreikšti šir

dingiausius linkėjimus mūsųl,Tums ko geriausio pasiseki-

LIETUVOS VAIKŲ LAIŠ
KUTIS AMERIKIEČIAMS

Mylimi mūsų Draugai 

Lietuviai Amerikiečiai.

Mes žinome, kad ir Jūs A- 

merikoje esate lietuviai ir taip 

pat pas Seseles mokinatės 

l aip ir mes Lietuvoje. Todėl 

labai gražiai Jus sveikiname 

mes A. Panemunės parapijos 

mokyklos mokiniai linkėdami

višką kilmę ir savo tėvų ir pro 

tėvių šalies — savo tautos tė

vynės meilę. Ir kaip gražiai, 

širdingai nekurie iš jūsų už vi

sus pareiškėte kaip jūs tą tė

vynę, jos gražius papročius, 

jos kalbą mylite. Nejučiomis 

veržiasi iš mūsų širdžių linkė

jimai, kad tie jūsų širdelėse 

dabar turimi gradūs jausmai, 

tėvynės, josios idealų, josios 

kalbos ir tikybos meilė niekad 

nesumažėtų, bet jums augant, 

augtų ir plėstusi šimtais kartų 

labiau negu Lietuvos Didvyrio 

Į Kęstučio atminčiai pasodinto 

medelio šakos.

skaitlingai rnktinos publikos: 

dvasiškiją, profesionalai suva

žiavo sekmadienį, lapkričio 13 

d. į Šv. Kazimiero Vienuolyno 

auditoriją, kad pagerbti gerb. 

rėti vaikelių sielą ir kūną, o Legeies kazimierietes 25 m. 

ne kiti, ne gatvės vaikai. Kai yįenuojyno jiSteįgjni0 

tas sodininkas išjudina apie

medelį žolę, taip mokytojos iš-

judina vaikelio proto jėgas, 

išdirba jo būdo (karakteri) 

savybes. Laisto jį sveikais pa

mokinimais, malda, geru pa

vyzdžiu, lenkia jo valią prie 

teisingojo jo tikslo, Dievo. Ge- 

nėja iš jo elgesio blogumus, 

netvarką, įspėjimais saugoja

Sesutėms Jubiliejaus laike. 

Gyvuokit iki pasaulio pabai

gos.

švento Kazimiero mokyklos 

mokiniai.

mo moksle.

Nors mes asmeniškai Jūsų 

nepažįstame, bet širdimi jau

čiame, kad Jūs esate tikri mū

sų draugai.

Mes tikimės, kad Jūs ir 
Šv. Kazimiero mokykla, Chi- mums į Lietuvą parašysite

cago Heights, Illinois. laiškutį, mes labai lauksime.
Pasveikinimas Sesutėms Ka- Į Pasiliekame Jus mylinti

zimierietėms.

Garbė man, Chicago Heights,

Illinois, jaunuomenės vardu 

pasveikinti mūsų brangias Se

sules Kazimierietes Jų Sidab

rinio Jubiliejaus metu. Laimin 

gi esame turėti tą progą lan

kyti Sesučių lietuvaičių veda

mą mokyklą. Per jų uolumą, 

pasišventimą ir meilę tėvynės 

Lietuvos, turime progą pažinti 

Dievą, įgyti mokslą ir išmokti 

savo tėvelių gražios kalbos ir 

dainelių. , į *,!Į

Nuoširdžiai sveikiname my- 

limias Sesutes Kazimierietes! 

Te Dievas Jas užlaiko mūsų 

tarpe darbuotis ilgiausius me

tus. t' ;

Antrame epizode matome,

(kaip kun. A. Staniukynas ap-

It, varpo balsas pasklydo po DouPmiaa‘S81™“11*; j°K l,u|siima sunkų ir atsakominp}

visas kolonijas, iš kurty tain! T." P"*"““’ Auditonjoje bet ft(,igimo naujos lietuvaičių 

, ____________ . ‘ , sis programas viršijo kitus Knno.rp™ri ;ns ftv

proga.

Nors Sesutės sidabro sukaktį 

iškilmingai paminėjo praėjusį 

mėnesį, bet tai įvyko dvasiniu 

atžvilgiu. Šv. Kaz. Akad. Rėm.

programas viršijo Kitus Kongregacijos pareigą. Sv. 

savo gražumu, turtingumu,, Kazimieras kreipiasi į Panelę 

pritaikymu, gražia, gryna lie- • švenčiausią, kuri pažada joms 

tuviška kalba. Programas su-įsavo pagalbą ir palaimą. Ji 

žavėjo kiekvieną valandėlę, paveda tą kilnų darbą pradėti 

guri šukele naują dvasią, pa- “Nekalčiausios Širdies Sese- 

siryžimą ir toliau gerb, sese- lėrnB.”Jr pirmoms trims stei- 

lių pasišventimą įvertinti i<*| gėjoms ji teiks savo garbingą

jų darbus, su didesniu uolumu, 

remti.

Trimis epizodais pergyven-

draugiją, su pirm. A. Nausė- ta 25 metų darbuotė; atvaidin 

diene, drįso šiais sunkiais me- ta per dvi valandi laiko.

tais imti iniciatyvą, kad pla

čioji visuomenė, seserų priete- 

liai galėtų suvažiuoti ir pager

bti gerb. seseles; pasidalintti

Pirmas epizodas parodė Lie 

tuvos kaimo mergelę Kaz. Kau 

paitę (dabar gerb. Motiną Ma

rija), kuri pasirįžta savo gy

venimą pašvęsti tėvynei Dievo

vardą — Maria... Immmacula- 

ta... Conceptą. Choras gieda 

“Jmmaculata.”

Trečiame epizode Jubilie- 

įjaus varpas gaudžia. Šv. Ka-

(Tęsinys ant 7 pusi.)

nuo blogų rtftugy ir kitų iti ais . džiaugsmai. pralk-

bl«hngy vabždžių, pap.kt.rn lg„s jau ketvirtai šimbunfio ,1a'Apvaizdos nurodytu būdu. J.

mų; skiepija į juos papročius • 

prie gražių, kilnių darbų, kad 

Sodinote ir trečią medelį, o įr vaikeliai užaugę atneštų sa

itas buvo padaryta net ir .jūsų[vo gyvenime kilnius vaisius 

pergyvenamo įvykio prisimi- įįr būtų stiprūs atkelti visokias

nim»ui. Ir atrodė, kad tas buvo 'laiką padėtis, tvirtai, tiesiai 

jums maloniausias darbas. Se- išlaikydami savo Dievo jiems 

selėms minint 25-tus metus skirtoje pozicijoje, kad amži- 

darbuotės su jumis ir jūsų 'na,tvėje neatsieks savo tikslo

tarpe, pasireiškė ir jūsų jau

trių širdelių kilnumas. Sveiki

note ir savo gražiais linkėji-

— Paties Dievo.

Todėl, mano brangūs vaike

liai, viso gęro jums trokšdama,

mais jas apipylėte, ir net dai- pragau jūsų, būkite paklusnūs 

tėveliams, mokytojoms. Aky

liai sekkite jų pamokinimus, 

noriai ir skubiai pildykite, ne 

tik jų paliepimus, -prašymus, 

bet ir jų troškimus, jie gero

na apdainavote, o kad jusų 

linkėjimai nebūtų tuščiai pras

kambėjusiais žodžiais, parė- 

mėt juos gražių pasirįžimų ap 

sireiškinuais; mylėti ir visada

Auditorija papuošta sidabri

gauna laiškutį nuo kun. A. Mi

luko ir sutinka prisidėti prie

P. CONRAD, Fotografas
Turime tokias pat šviesas kaip 

Hollyvv-oode musy studijoj ir vaka
rais imti paveikslai išeina tokie gra
žus, kaip lr saulėtoj dienoj. Del ap- 
pointnientų ir sempelių pašaukit mus 
telefonu- ENGI.EWOOD 5840

Kės. 730 W. 62nd St.

niais lapais ir vainikais; sta- steigimo lietuvaičių vienuolv-

lai, gražiai papuošti traukė 

akį; sidabrinės žvakutės, kaspi 

nai, suderintos spalvos rodė 

artistišką skonį. Atsilankę sve 

čiai, pasipuošė sidabro lape

liais, lanke šiltos vakarienės, 

nes iš virtuvės ėjo kvapas su

keliantis kiekvienam apajitą. 

Akademikės su čypsena, man

dagiai patarnavo svečiams. 

Gerb. Sėslių pagaminta gardi 

vakarienė. Kiek tai rūpesti n

no. Atsiduoda 

valiai. Choras

Aukščiausiojo 

gieda Kmitte

Senų Laikų Vaistas
Palengvina Gėlimą Pečiuose

“Per du metu kankino mane nuola
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo 
pečiuose. Išbandžiau visokius lini- 
mentus, bet nė vienas nepagelbėjo 
man. Draugas rekomendavo man In
karo Pain*ExpeIlerį ir tik po dviejų 
išsitepimų juomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-Expelleris yra 
geriausias iš visų linimentų.”

J. S.
Lockport, N. Y.

PAIN-EXPELLER
remti Seseles ir jų darbus. Tą jums trokšta, naudokitės visu ’

A. Panemunės parap. moky
klos mokiniai

1922 m. rūgs. mėn. 27 d.

MOTINOS 0ENERAL4S 
ŽODIS

Klausydama tokios daugy

bės jūsų nuosavų, širdingų 

sveikinimų, pastebėjau jūsų 

mylinčių širdelių dėkingumą 

ir prie Seselių prisirišimą. Tų 

sveikinimų pareiškimus jūs 

patvirtinote ir darbais, kai 

paliaubų dienoje ir savo liuos- 

dienį paaukodami ir nei šal

čio, nei sniego nepaisydami 

atvykote Vienuolynan manęs 

ir Seselių pasveikinti ir mūsų

viską apipinėte gi karštų mai 

; dų vainikais. Dabar Seselės, 

su tokia nuoširdžių rėmėjų ar

mija galės drąsiai žengti i 

antrąjį, jau auksinio gyvenimo 

laikotarpį ir da sėkmingiau 

veikti jūsų, lietuvių tautos it 

Bažnyčios labui.

Matote, kokius gražius daly

Sidabro Jubilėjų minėdami 

Valio! Sesutės Kazimierie- medelius pasodinti. Kiti, nega

us! 1 jlėdami atvykti, laiškeliais pri-

Jums dėkingi, Šv. Kazimie- savo pasveikinimus ir

1 visi juos palydėjote jūsų kar-ro mokyklos mokiniai.

Šv. Alfonso mokykla, 

Baltirore, Md.

kuom ir tame lai Dievas jums ‘ 

padeda. — Motina Marija. į

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius- 
kurie garsinasi jame.kus primins jums tie medeliai

Nejaučiu, kad jūs, jaunuoliai, Ty . j • r , , - •
... ....... Issirenduoja 5 kambariai

galėjote pasirinkti ką tinkamo ,n , , y.
. . ... '2-ros lubos, pečiu sudomi —

snio tiems prisiminimams,1 , .. , . . . ,
, . , , netoli krautuvių ir gatvekarių
kaip medelius. Medeliai augs,1

augsite ir jūs. Ir kokių gra

žių gyvenimui dalykų jūs juo

se galėsite pastebėti! Žinote, 

medžiai, tie puikūs Dievulio 

gamtoje tvariniai, yra gražiau 

si šios žemės papuošimai. Ir 

koki jie tvirti! Jie nei vėtrų 

nebijo, nei žiemą neiššala. Va

saros metu karšta saulute 

džiaugiasi, o visus, kurie tik 

ateina po savo šakomis kvapu 

ir pavėsiu gaivina. Kiek jie

4012 S. BRIGHTON PLACE 
Brighton Park

PERKAME skolas (Acc- 
ounts) notas, bondsus, Re
al Estate popieras.
SECURITIES DISCOUNT 

CORPORATION 
155 N. Clark Street

Room 818
Matykite — Mr. Gross

šiomis maldomis, įteikdami savo šakose sparnuočių gies-

man dvasinių gėlių puokštes. mininkų sutalpina. Šie-gi žrno-

! Tie visi jūsų geros širdies ap-i nes tyru džiaugsmu paguo- 

Gerbiamos Šv. Kazimiero Se-, sireiškimai, pripildė mane iri džia. Skaitykite Joyce Kilme-

sutės:

Mes, Šv. Alfonso mokyklos 

mokiniai, džiaugiamės, kad Šv. 

Kazimiero Sesutės susilaukė 

šių iškilmingų sukaktuvių.

Gaila, kad negalime daly

vauti iškilmėse ir pasidalinti 

džiaugsmu su kitais mokiniais.

Negalėdami atsilankyti siun 

čiame savo širdingus linkė ji 

mus ir dovanėlę Dvasinių gė

lių pluokštelę. Prašysime Dan

gaus Tėvo ir Šv. Kazimiero 

Sesučių Globėjo, kad užlaikytų 

Sesutes Jubiliates ilgiausius 

mjetus.

Lai gyvuoja mūsų mylimų 

Šv. Kazimiero Sesučių Vienuo

r’io medį aprašančias eiles ir 

pastebėkite kokių gražių min 

keliai, mažieji prieteliai, mes čių gali medis sukelti. Prisi 

nuoširdžiai už tai dėkojame. įmenant medelio augimą gali-

, Seseles didele laime ir džiaug

smu. Jums, mūsų brangūs vai

Podraug reiškiame ir mes 

jums visiems daug gerų linkė

jimų, ypatingai tų, kuriuos ga

li priminti jums ir pasodintie

ji jūsų medeliai.

Pirmiausiai linkime, kad 

Jurgio Wa8hingtono medis, 

primindamas tą tvirtą šios ša

lies tėvą, kurs ant laisvės, tai

kos ir lygybės pamatų pasta

tė jos piliečių gerovę, visada 

visada paskatintų jus bflti iš

tikimais tų gražių šios šalies 

tėvo idealų vykdintojais ir kil

me prilyginti prie jo ir mūsų 

pačių auklėjimą ir tai labai 

sėkmingai. Padėkim, kad ir 

mokyklose jūs vaikučiai esate 

lyg kokio gojaus medeliai. Mo

kytojos jus auklėja, panašiai, 

kaip sodininkai medelius, kad 

augina. Jis juos apkasinėjo,

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT i

Be mokslo sunku gyventi, ypač A- i 
merikoje. Mokytis reikia lr senes-' 
niems žmončms na tik Jaunuoliams. 
Geriausia lietuviu mokykla visoj Chi
cago! yra Amerikos Lietuviu Mokyk- | 
la. Čia pagal nauja mokinimo būda. 
Išnokinama | trumpiausia laiką, ang
lų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knv- ! 
gvedystčs. stenografijos. pllletystčs, , 
laiškų raSymo, abelnos Istorijos. Ir 
kitų mokslo Sakų. Mokyklos vedčjas 
p. J. P. Olekas, yra senas Ir daug 
prityręs, kuris gražiai I.r visiems su
prantamai dčsto mokslo dalykus Ir 
kiekvieną labai patenkina. Dabar, 
prasldčjus mokslo metams, pats ge
riausias laikas nradčtl mokytis. Atei
kite lr IslreSyklte Šiandien. MOKSLO 
VALANDOS: Nuo 9 IS ryto Iki 3 po 
pietų lr nuo 7 Iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokvkla 

3106 So. Halsted St.

ftluoml Tamsvoms Peteriam pirkti 
anglis 1S “CHANE (KRETN) COAL” 
Kompanijos, tai yrą vienintelis yar- 

kftd juo gilesnes Šaknis Žemėn d"* Chicagoje, kuris užlaiko Ir par
duoda gerinusias anglis už žemesnę

lija, Valio! niais šios tvirtos šalies pilie

tiums dėkingi, Šv. Alfonso j čiais, taip kad 200 metų Jur-

mtokyklos mokiniai. gio Washingtono darbų gyve-

suleistų, laisto, trąšos jiems 

duoda, išgenėja netinkamas 

šakas, kurios medelį gadintų, 

pririša jį prie stiebo, kad krei

vas neišaugtų, laisto jo lapus 

vaistais gindamas nuo blėdin 

gų vabždžių, kirminų, o jeigu 

vaisinis medelis tai da jam

kainą, negu kur kitur.

Black Band Lnmp tiktai 98.50 to
ms. Musu oflaas atdaras nuo 5 vai. 
ryto Iki 9 vai. vakare.

Ciane Coal Co.
Lietuviu Anglių Kompanija

5332 So. Long Avė.
Tel. Republic 8402

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., Rm. 1005
Kampan Clark St., 10-tų iubų

Telefonas State 7660

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
Vakare: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas Republic 9600

i Valandos 7 iki 9 vakare

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Room 905 TeL Dearborn 7 965

Valandos: 5 ryto lkl 4 po pietų

Vakarais: Utaminkais lr Ketvergais
— 8 lkl 9 vai.

<145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park >895

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SUIiFERINES VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
švediški mankštinimai ir elektros masažas

Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
lr taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių, kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utaminkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St Tel. Boulevard 4552

JOHN A. KAS S
(KAZAKAUSKAS)

Laikrodininkas, Auksorlus Ir Muzikalių Instrum. Krautuvininkas
DVI KRAUTUVĖS

Abiejose dideliausis pasirinkimas 
žiedų, deimantų, visokios rūšies 
laikrodžių ir muzikalių instru
mentų. Taipgi taisome akinius, 
visokius laikrodžius, muzikalius 
instrumentus ir akinius pritaiko
me.

Turįs 23 metus patyrimo.

2049 W. 35th St.
Lafayette 3315.

4216 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8017 TH.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI- 
VŲ laivakortes į Lietuvę ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku* 

mentų reikalais kreipkitės į

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

M B. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tai. Pullman 6950—6877

4600 8. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

150 N LA RAl.T.E ST—n»iral nutarti.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 

taipgi elektrikinius laikro

džius, movie cameras, projec- 

torius dėl judomų paveikslų 

rodymo. Kainos labai nupigin 

tos.

2650 W. 63rd St., Chicago, UI. 

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųSIes 
Ir patarnavimo, Sau
kit.

GREEN VAI,LEY 
PRODUCTS 

Olsells tvležlų klausi
nių, sviesto lr sūrių.

4844 SO. PAULINA STREET
Tol. Boulevard 1889

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, E^pressing and 

Moving

2146 So. Hoyne Avenue

Chicago. Tll.

BUDINKUS TAISOM 
Atitekame Plasterio — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 
talsoln. Plasteruojam skliautus —• 
Ca'.ifornljog tinkavimu. Darbą atlie
kam už pusę kainos

Tel. West Side WEST 0693 
Tol. South Side YARDS 6138 

JNO. LYNCH
509 WERT 47th STREET

Jei manai pirkti automobili, ateik 
paa mus pirmiau, nes mes užlaikome 
rien» 14 grriu ,is', , , n
Ihii — STUDEBAKER, kurie vra 
pagarsėję savo stiprumu lr gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą lr 
nebrangia k .Iris

MIDLAND MOTOR SALES«4M ARCHER AVENUB 
Vgleghene Latayattą 1189
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T-'-lmikr. 21 d., 1932 DRAUGA S
25 METŲ - SIDABRO 

JUBILIEJUS
(Tąiii iš 4 pūsi.)

1910  E. Kasmauskaitė;, ir Tėvynės meilę į jaunąją ka-
1911 — S. Knistautaitė; 1912 ną.
— J. Lešė’auskaitė; 1913 —i Tegyvuoja taip svarbi ir nan 

darbus mūsų tarpe. Choras M. Caikausksitė; 1914.J— A.'dingą draugija, kaipo Šv. Kaz. 
gieda “Jubilate Deo.” Muzi-ĮKulbokaitė; 1915 - K. Vers-'A kad. Rėmėjų su gerb. pinu. 
ka E. Marzo. Tuo momentu ' bailė; 1916 - S. Vesbaraitė; A. Nausėdįene priešaky. Nors 
atsiveria milžiniškas sidabro 11917 - E. Krausaitė. 1918 - P- Nausėdienė pirmininkauja 

išleidžia kiekvieno'A. Kulikauskaitė, 1919 - O. 12 metų ta, draugijai, tenenu-

kun. A. Staniukynas. Daugu
mui ašara suvilgė akis atsime
nant tą brangi) asmenį ir jo

zimbiąs danguje atsidėjęs 
klausos ir džiaugiasi. |vaipos ir

Varpo balsas nut ilsta, 
klausia Panelės 
priežasties to šventojo džiaugs i įarbuo"t^je svar 
u.o. Ji primena, kad 25 inetaiibįus 
atgal įsteigė jo kongregaciją.1 
Abu maloniai žiūri ir džiau-

'meto atstovę, kuri ĮMsipuoštt-1 Atkočaitytė; 1920 - J. Stri- k* «• ‘"liau, telaiko

leL Cicero 4764

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144b S. 49th CT., CICERO
VaL: ryto: 2-6 lr 7-9 vakare

I Office Phone Res «nd Office
(Prospect 1028 2859 So. Leavitt St

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2103 VV. 63rd St., Chieago
OFFICE HOUKB:

2 to 4 and 7 to 9 H. M. 1 
Sunday by Appointment

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave netoli Kedzie) 
Valandos: nuo t Iki 8 vai. vakaro 
Seredomls lr nedėliomis pagal

sutarties

Ofisus Ta Orovenili S*l1

PDuti, buu.evam 7(1*2
tą vairą, apie kuri sukasi vi

o Vienuolijos ' 22 — I. Valintinaitė; 1923 — • t;’
■besnius ivv- K. Pilky tė; 1924 - T. Raštu- 1 darbas, sunkus dar-

trtė; 1925 -0. Š-ikiuskaitė; tvark“ lr «ražus sl,tlki- 
1926 - B. VaiSutytė; 1927 - >»“ urP ir CCTtr0 P*
O. Pilipaviėiutė; 1928 - O. Iaik>'1- su dKl,;smu lr ll°' 
Pužauskaitė; 1929 - E. Mi..ksai“ P"1"-™'1"'“ 6». Kaa.

. i baltai su sidabro metais, at- kaitytė; 1921 — Šiurnaitė, 19 
Švenčiausios ' pasnkoja tQ n,eto ’ 99 _ T Valintinaitė: 1923 — kolonijų rėmėjų skyriai. DR. G. Z. VEZELIS

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Ave.

Arti 47tb Street

DR. S. A. DOWIAT
Programo veikiantieji 

asmenys.giasi kaip jo sekėjos šią dieną
iškilmingai švenčia. Choras, Įžanga — Z. Višta rtaitė, pįaugkaįĮ£. 1933__a. Simony- Akad. Rėmėjų draugija tęsia
gieda giesmę į Šv. Kazimierą. Kaz. Kaupaitė (Motina Ma- į^. 1931 4 Kasmauskaitė; šventą pareigą su visuome-
Muzika A. Pociaus. Toliau ri) — B. Juodvalkytė, kaimo 1939 y šniaukštaitė Akom n^s pagalba padėti toms mūsų

Adelė Alekutitė, „ ~ vaidelytėms auk.
.. ,, lėti jaunuomenę — tautos žie-Mrs. Guv Collovv d Y

7 .1 -----------------------J | *J"— v . 011
choras užtraukia “Ei muškim I mergelės, Onytė— J. Gružai-j j)anuoja p 
varpą”... Muzika Šv. Kaži- tė, Ienutė — S. Šidlauskaitė, sniujka __
iniero seselės.

Tel. Canal <123

DR. 6.1. BLOŽIS
DENT18TAS

2201 VVest 22nd Street
(Kampus Lfeavltt St.) 

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

Rea <717 8. Artesian Ave ___________ . ____ ___ _Tei Gi-ovthui 0817 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
5147 WE8T 25th STREET 

Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 
Tel. CICERO 662 

lr
>924 W. WASHaNUToN BLVD. 
Kitos vai. aut VVashington Blvd. 

4:10 — 6:20 kasdien 
Telefonai: Kedzie 24 50 — 2461, arba 
Cicero «2. He*. tel. Clcaro 285*

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

8421 VVest Murųuetts Koad 
Vai.: 8-6 Ir 7-1 P M Ket 6-18 A. M 

Nedėlioj m

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. C, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Ave.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

t'al. Lafa>ett« li»4

delius. DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: * Ut. i po pietų, 7 imi • vak 

Jl lice. O. VAiUluiuiK A v to.

Netleiiuj* tm«a> • ut*rt*

Vaidelytė Ltuuievaid 7 088
Rez. Hemlock 7681

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Birutė -— A. Agurkytė, Ma-. 
: ryte — E. Leščiauskaitė, Pra-1 Smagu priminti, kad puota j 
nė — K. Martinkaitė, Panelė įvyko 13 dieną ir programe 

Kuomet parodoma paveikslas j švenčiausia - S. Užemeckytė, dalyvavo 13 kalbėtojų. Kiek-

Per dainas rodoma ir vaini
kuojama įsteigėjų paveikslas.,

Šv. Kazimieras V. Augunai Adenas kalbėtojas — ja pagy- 
I.Irimo susilaukė, kad kalbėjo

CICERO, ILL.
RADIO STOTIS HJJir uždedama sidabro vainikas |

ant galvos, svetainė pasipilia I Kun. A. Staniukynas
aplodismentais. Antrą paveik-įBarauskaitė, Varpininkė - S. ”»Lort būt sweet”, trumpai..........____________________
slą parodo a. a. kun. A. Sta- i Šidlauskaitė. 25-kių Metų Pra, » Ringai. Kalbėtojai apibu-j Janugaus^ 1233 So. 49 
niukvno, čionai lūkterėjus va-16***8' Rra-d^ia E. Adomaite,
landėlę, visiems ' atsistojus, •1905 ,n;~ L «tasiukaitė; 1906 
griausmingam plojimui palio-|nu ^-dnikaitė, 1907 Z.
vus, tyla užviešpatavo, pager-1 kstartaitė; 1968 — G. Domi- 
btas garbingas steigėjas, a a. naitė; 1909 — E. Žukaitė;

X Kam reikia maldaknygių, — 
ar kitokių knygų, atsišaukit į

cmo gerb. seselių darbus ir^ (antros ,nbos) 
nuopelnus, sunkių pradžių, o| Labd. fin
dabar, praleidusios sidabro ju-),- ... . i * • .... . ^ . . . . iv. Žilvitis jau ketvirta savai-
biliejaus metelius, visi sudėjo ..... J ■ ite kai guli Mercy ligoninėj,
bnkėjnuus su gražiausiais pa-j^j & prairie A

DR.6USSEN
-RA i

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomls susitarus

4847 W. 14tb St. Cicero, 111.

Vai.

į Tel. Canal 02 67 Res. Prospect 66 59

'! DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

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

GRABORIAI:

sisekimais įžengusioms į auk
sini erą. Kalbėjo šie: p-lė V.

Dr. C.K. Kliauga
X Labd. Są-gos kuopa nu-

j. F. RADŽIUS
PIGIAUSIA? LIET. GRABGRIU8 

CHICAGOJE

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia 
tr ptgriau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų tt- 
dlrbystėa

OFISAS
«S West 18 Street 
Telef. Caual 4174 
SKYRIUS: 2224 S 
Baletad Street. Ttf 

Vletofr <•<•.

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu aLuėaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. RobMnlt 2416 arba >614

DENTISTAS 
Utaminkata Ketvergais ir Subatomis 

tarė dalyvauti Vašingtono ir 2430 w. uarqu«-ttc Rd. aro west«m 
Galnaitė, Rėmėju rašt.; p-nia . ... ... Ave. pitone Hemi<x-k 7S2»’ ’’ 1 ’ Kęstučio panunejime, kuris 1- PanedSIlala, Seredomla lr P4tny61oml«
L«,k, Sv. Kryžiaus ligoninė. ,x d Agnį; !____ _______________________
r unijų dr-jos pinu., kun. J. Lį Auditori>)j Are|le,. ir Ca. Tel. kepublie 2266 
Mačiulionis, kun. Pr. Vaitu- 1

Pbooe Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GBAB0BIU8

Man) patamavtmM

Nauja, graži ko- 
■Ay*a dykai,

007 Aaburu A

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

Ofiso: l?el. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

Jei neatsili.-oin šaukite Ceuii-al 7 4*4

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgus 

Specialistas odos ligų ir 
veneriSkų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kam paa 2 lat Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

<1Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7863

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

lifornia.
X Kitos kuopos 'susirinki- 

ries bus priešnietinis, bus re- 
r.ktima nauja valdyba.

Eėm. dr-jos pirm. ir p®kyi,o| x buv0 ra5yta|

kailis, kun. A. Skrypka, adv.
Į.J. Grisius (anglų kalboje), p. 
j A. Nausėdienė, Šv. Kaz. Akad.

2314 W. 23rd PL, Chieago : komisijos, nare, kun. J. Pas- .j Brazauskui nepatikę
1439 S. 48 Court, Cicero, HL ;1>a^kas’ P'1®. M. Gurinskaite į £ Ievoje. Tas buvo neteisybė.

«BU CIORO 4227 f (Uk ^>1 1§ Ettropos) ^4^^ sakė, kad
—---------------------------------------pralotas M. Knisas, dr. Lai:-]- - . - • , , , -|L . ’ iDie-tuvoje jam buvo labai hn-
rainio nūn Yards 1138 raitis (ir suteikė dovaną $25.1, _ ' - -rome aaoo ( \ iv ksma ir smagu, visur jautėsi

sidabro dolerių nuo p. įžiurai- I . „ . - - , ,
* r su savais žmonėmis ir dabar

jau daug geriau Įsitaisę, negu 
,caro laikais.

STANLEY Pi MAŽEIKA l<l,l šeimynos); dr. Biežis ir
Graborius ir Balsamuotojas ‘“Draugo” red. p. L. Šimutis.

m__ : * vi- • i_- I agerbinias pareikštas atšilauTunu autom ubui as visokiems , . , 1 _ t , . . . ,
kusiems kun. Jg. Albavičiui.reikalams. Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, EI.

L J. ZOLP
•KABOMU! IK IAJŪOOTUVIŲ 

VBOMAC
1650 WEST 46th STREET

Kampa* 4<tfe lr Paulina Ita.
Tel. Boulevard 5811-8414

kali. Cernauskui, p. Žaldokui, j 
kap. ir į,. Jurgėlams, p. Bace
vičiui ir visiems svečiams, prie 
|teliams. Pranešta, kad gerb. 
kilu. J. Vaičiūnas atsiusiąs 
$25 čekį; pirmiau prisiuntė p. 
F. Mastas ir jo žmona Dr. 
O’Britis po $25 dovanų, p, 
Vaicekauskienė per bunco pa
rty padaTė $20. Rėmėjų sky-

Ten Marijonu Misi
jos nto meti

Pboae Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

>' GAS EXTRA€JTION 
Valandos;. 9-9. Nedėliomis 9-12

4558 MG. VtESTERN AVE.

DR.J. MOCKUS i
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SP1NDULLVI

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAKAYETTE . 7387

Ofiao vai. kiekvieną dieną o-no • iki 
12 ryto (iėakyrua seredomls). Taipgi 
nuo 4 Ud 8 vaL vakare Ltaminkub- 
Ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 2396

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgus 
3243 So. Halsted Street 
Office Tel. Victory 7188 
Kės. Tel. Hemiock 2615

Nulludlmo valandoje kreipkitės jįjį suteiks dovanas priešllie- 
>rle manęs, patarnausiu slmpatti-1 
cal„ mandagiai, gerai lr pigiau nagu 
iltur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką bu savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū 
oo j mūsų įstaigą iž bile kokios miesto dalies. 
“Reikalui esant, mūsų 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 Šermenų. Pašaukite EUDEIKJ pirm negu kreip- 
nMe kur kitur.

Eudeikis
JUSŲ GRABORIUS

Dldynta Ofisu

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

Lapkričio 23 — 27 d., Mel
rose Park, III.

Lapkričio 27 — 29 d., Ke- 
tariu desimtų valandų šš. Sa
kramento Adoracija — šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Pitts- 
burgh, Pa.

Lapkričio 28 d. — gruodžio 
6 d. rekolekcijos ir keluiiu

_ , . - .7 7. Į dešimtų valandų Šš. Sakra-ro vedėjas, kuris savo užduotį * . *
mento Adoracija —Cicero, III 

Lapkričio 30 d. — gruodžio

tiniame susirinkime, gruodžio 
mėnesį, šv. Kaz. Akad. Kė-ir. ; 
draugijos dvasios vadas gerb, 
kari. Urbonavičius buvo vaka-

išpildė gabiai ir sumaniai.

| Komisija sidabro jubilie 
jaus buvo pp.: A. Nausėdienė, 
B. IJvtautienė ir p-lė V. Gal-i . _
naitė. Ku pagalba ir rūpesčiu 
gerb. Seselių, šias sukaktuves 
padarė visais atžvilgiais sėk
mingas. Svočiai laimi jaiten
kinti Rėmėjų pokyliu.

I
Į 1/ai gyvuoja Šv. Kazimido 
Vienuolynas! I^ai gyvuoja Šv. 
Kaz. Seselės ir žengia pirmyn 
su lengvumu ir pasisekimu 
jau į auksinę ateitį. Sidabro 
praeitis — aukso ateitis! I^ai 
gyvuoja, auga ir bujoja Šv. 
Kai. Kongregacija, iš kurios 
| nsišventusios li<4uvaitės ne
ša šviesų ir tiesų, skiepija ii 
ugdo tą ugnelę, -- Bažnyčios

Tel. CICERO >94

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
■allmes už 225.00 

KOl'l.YCIA DYKAI
1344 fc. 60th Ave., Cicero, llL

DR. .MARGKRIG

PRANEŠIMAS
I Persikėliau j erdvesnę lr patogesnę 
Į vietą

8225 SO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 1-0 iki 12 

Phone BOULEVARD 8488

AHŲ GYDYTOJU,

DR. YA11DSH, DPI.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

o j * t. i, w -• I Palengvinę aklų Įtempimu, kurte
o Ct. Sveue. I Anelės Al a rijo? iMtl pnežaetim galvos skaudėjimo, 

<val*imo, aklų aptemmlo, nervuotu-Nekalto Prasidėjimo Novena
— Cambridge, Mass.

Lapkričio 30 d. Šv. Andrie
jaus atlaidai ir gruodžio 4 — • 
H d. Šv. Teresės Novena — 
Šv. Andriejaus bažnyčioje 
Pbiladtolpbia, Pa.

Gruodžio 7 — 15 d. — šv. 
Juozapo bažnyčioje, So. Chi
cago, JI!.

Gruodžio 12 — 18 d. — St. 
Clair, Pa.

Gruodžio 16 — 23 d. roko 
lekcijos Šv. Juozapo namuose
— Hinsdalo, Ilk.

Gruodžio 19 — 23 d. — re
kolekcijos Šv. Jurgio bažny
čioje, Detroit, Mich.

Misijoms vadovauja mari jo 
r.ni misijonieriai: knn. Auta 
nas Petrauskas, M. T. C., kun. 
Jonas J. Jakaitis, M. T. C. ir 
kun. Aleksandras Būblys, M. 
I. C.

mo, skaudumą aklų karfitj. Nulmu 
lataractuh. Atitaisau trumpų regystt 
ir tolimų rerystę.

Prirengiu teisinga) akinius visuose 
itsitiklmuose, egzaminu vanos duro- 
E4s su elektra, parodančių mažiau- 
nūs klaldaa

Speclalė atyda atkreipiame mok/ 
<los vaikučiam*.

Valandos nuo 16 ryto tkl t vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK 
?Ą LK.IK4 SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daubelių ateiti k Imu akys atitaiaomos 
be akinių. Dabar kaiaos perpus pi
gesnė*. negu buvo. Masu kainus ut- 
-tsada, kaip kit«.

4712 S. ASHLAND AVE. 
Tel. Bonlevard 7589 

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIAUSTAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted SL 
Valandos: nuo 10—4: nuo I—I

NadėUomla: auo 14 Iki XV

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS

4645 S. ASHLAND AVE.,
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo 
I .ki 8 vai. vak. Nedėliotais pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

TeL Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 \VEST 47tb’ STREET

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

6859 SO. YVESTERN AVE. 
Chicago, 111.

DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 tkl 12 dleng 
Nuo 2 Iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki ? vakare 
Nedel. nuo 10 Ikl 18 dleng

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Dėlovų, Moterų ,r Vyrų Ligų 
rai.: ryto nuo 14—lt duo 1—4 pe 

pietų: 7—1:11 vai. vakare.
Nekėliomis II iki 18

Telefonas lLidway 2880 -
HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Narys uckas)

GYDYTOJAS 111 CHIltUROAS
2429 West Marąuette Koad 

VALANDOS:
9 Iki 18 ryto. 7 Iki 8 vakare

tltora. Ir Ketv, vok. pagAl (atarti

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA. I
gydytojas ik chirurgas 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak. 

Seredomis po pietų ir Nedeldlaniala 
tik susitarus

2422 W. MAKMUKTTK ROAD

Res. Phone 
Englewood tb4I 
Wentworth 2uu0

Office Phone 
Weulworth 3Uu4

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAM Lr CHIRURGAI

6558 s. JHALSTED STREET
Vai.: 1-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVE.NUE 

'tel. Kenwood 61 o7-
Valardos:

Nuo 9 iki ll valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 vaioidal vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vlctory 8087
Of. ir Res. TeL Hemlock 2874

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

Antras ofiaan tr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-18 rytais; nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo S-S po 
pist. Utarn. Lr Subat. nuo 8-6 vak. 

fiventadieniaA pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Steu’Hi t 8l9i

DR. H. BARTON .
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso tr Res. TeL Doulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiao vai. i 1-a, n«o S ss-4:14
-
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PAMATYSI PAGERBIMO BANKIETE

Gerb. kun. Pr. Vaitukaitis, 
dienraščio “Draugo“ direkto
rius uoliai remia Boxing tur- 
namenta.

LIETUVOS VYČIŲ DVASIOS VADAS
Gerb. kun. A. lalančius, “Draugo’’ Boxing Turna

mento Bankiete pasveikins laimėtojus boxininkus.

Kazys Pažerskis, įžymus Chicagos lietuvių 
dainininkas (baritonas), L. V. “Dainos“ choro 
pirmininkas dainuos bankiete pirmojo “Drairgo“ 
kumštynių turnamento čempijonanis pagerbti.

P-as A. čiapas, įžymaus Peoples Furniture 

Co. radijo kvarteto narys, šiandien dainuos 

ruoš lamam bankiete, Congress viešbuty pirmo

jo “Draugo“ kumštynių turnamento čempijo- 

nus pagerbti. ,

ELI RUNG AITIS 
175 SV. ČEMPIJONAS

CHARLES SHEDWILL 
128 SV. ČEMPIJONAS

A. Nausėdienė, Šv. Kazimie
ro Akad. Rėmėjų Dr-jos pir
mininkė, bus viena iš moterų 
kalbėtojų bankiete.

Adelė Šiauliutė, žinoma 

vestsidietė solistė, dainuos 

bankiete.

1 Didžiai gerb. kun. V. Kulikauskas,
M. 1. C., dienraščio “Draugo“ direk
torius žada buti Boxing Turnamento 
Bankiete.
Ilgus metus jis buvo “Draugo“ ad

ministratoriumi savo turiningais raštais 
ir sumaningu vadovavimu daug padėjo 
"Draugui“ išsivystyti plačioje katalikų 
visuomenėje Amerikoje.

P-lė K. Mickūnaitė dainuos “Draugo“ Box- 

ing Turnamento Bankiete šiandien, Congress 

Hotel. Sekmadieni, lapkričio 27 d. jinai išpil

dys ilgų ir turiningų programų Eiglith Street 

Tbeatre.

The President of De Paul University, Very Rev. Fran
cis V. Corcoran, C. M., vili attend the Draugas Boxing 
Tournament Banųuet and dcliver an address

A •

Ponia Marijona Janušauskienė, viena įžymiausių Chi
cagos lietuvių dainininkių (soprano), dainuos Draugo Bo-
xing Turnamento bankiete.

OFFICIALS OF THE DRAUGAS BOXING TOURNAMENT
Standing left to right: Pete Wistort, referee; Konnie Savickas, clerk; Dr. F. VVinskunas, physieal examiner; Al Kumskis, 

director of bouts; L. Šimutis, head clerk; M. Pavilionis, inatch-maker; J. Juozaitis, clerk; Ig. Sakalas, clerk.

Sitting left to right: P. Šaltimieras, announcer; Jack Elder, time-keeper; J. Brenza, judge; Rev. J. Maėiulionis, chair

man; Mr. Diesel, judge; Jack Mohr, match-maker; and Dr. J. Simonaitis, physieal examiner.

.______ _
4S . * k
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