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30 lietuvių boksininkų siekia čempijonatų
VOKIEČIAI NEPRIPAŽĮSTA HtRRIO- 

T’O NilSIGINKlAVMO PLANO
ATRODO, KAD YRA TUŠČIOS 

EUROPOS PASTANGOS 
MAŽINTI SKOLAS

DIDYSIS JAUNIMO GLOBĖJAS

Maskva reikalauja japonų 
išduoti 21 pabėgėlį

VOKIEČIAI ATMETA 
PRANCŪZŲ PLANĄ

EUROPA NIEKO NE
LAIMĖS

BERLYNAS, lapkr. IG. — 

Vokietijos vyriausybė paskel

bė, kad Prancūzijos nusigink

lavimo planas vokiečiams ne

duoda jokios lygybės ir dėl lo 

Vokietija atsisako imti daly- 

\ ūmo nusiginklavimo pasitari

muose Ženevoje.

Vokietijos vyriausybė parei

škia, kad Prancūzijos plane 

j.-prausti įvairiausi kitoms va

lstybėms varžymai, išėmus Pra 

r.cūzijų. Tuo būdu Prancūzijai 

norėtųsi pavergti visų Euro

pį-

VVASHINGTON, lapkr. 16. 

— Karo skolų klausimu Euro

pos valstybės ėia nieko nelai

mės. Kongreso narių daugu

mas yra nusistatęs prieš tų 

skolų panaikinimų arba ma

žinimų. Šio krašto gyventojai 

jau ir be to sunkiai mokesčių 

[slegiami, o paskiau būtų toli 

aršiau.

ANGLIJA ĮSPĖJA AFRI
KOS IMPERATORIŲ

RUSIJAI TRŪKSTA 
MAISTO

MASKVA, lapkr. 16. — Ko

munistų valdomai Rusijai kas 

kart vis daugiau trūksta mai

sto. Maža nauda ir iš “piati- 

lietkos. ”

TAIFŪNO AUKOS

LONDONAS, lapkr. 16. — 

Abisinijos vergų ieškotojai į- 

siveržė į Kenya, Anglijos teri

torijų, ir išžudė apie 150 vie

tos gyventojų. Pagrobė daug' 

moterų ir vaikų.

Anglijos vyriausybė pasiun

tė įspėjimų Abisinijos impe

ratoriui. Pažymi, kad jei jis 

pats negali savo valdinių su

valdyti, tai jį tame darbe pa

vaduos Anglija.

TOKIJO, lapkr. 17. — Nuo 

siautusio tomis dienomis tai

fūno (viesulo), kiek sužinota, 

58 japonai žuvo ir apie 250 

asmenų nesurandama.

GAL LEIS PARLAMENTUI 
DIRBTI

BURMIEČIAI PRIEŠ AN
GLIJOS PLANĄ

LONDONAS, lapkr. 16. — 

Buriuos gyventojai priešinas 

Anglijos sumanymui jų kraš

tų atskirti nuo Indijos.

Jo Eksc. Chieagos vyskupas pagelb. SHEIL
Jei nebus užimtas svarbiais savo reikalais, 

Jo Ekscelencija žadėjo šiandien vakarų atvyk

ti i “Draugo” surengtas lietuvių boksininkų 

kumštynes.

NORI ATSIKRATYTI 
PRIEŠAIS

TOKIJO, lapkr. 17. — Ki-

CHICAGOJE
PLANUOJAMA SUMAŽIN

TI PALŪKANAS

Chieagos srity visi bankai 
planuoja už indėlius sumaži
nti indėlininkams mokamas pa 
lūkanas iki pustrečio nuošim
čio. Iki šioliai mokama trys 
nuošimčiai.

ŠIANDIEN VAKARA LAIMĖJUSIEJI 
PELNYS TUOS POŽYMIUS

KUMŠTYNIŲ PRADŽIA LYGIAI 
8:00 VAKARO

FASISAKĖ NEKALTU

Kaip jau sakyta, šiandien vakarų C. Y. O. (Kat. Jauni

mo organizacijos) centre, Congress ir VVabasli gat., Chicagoj, 

įvyksta galutinos “DRAUGO” surengtos lietuvių boksininkų 

kumštynės.

Šiandien 30 jaunų sveikų ir stiprių kai ųžuolų lietuvių 

sieks čempijonatų.

Kitados pats pasidavęs po- Kurie jų laimės cempijonato požymius, bus be galo įdo- 

icijai dėl daugelio žmonių a- mu pamatyti.

pgavimo parduodant klastuo- Numatomas milžiniškas lietuvių ir svetimtaučių suplūdi- 

i tus morgičius adv. Ch. Glae- mas į šį centrų. Nes ir svetimtaučiai labai domisi lietuviais 

i ser, 57 m. amž., teisme pasi- kumštininkais. Gal kai kurie svetimtaučiai iki šioliai negavo 

sakė nekaltu. Tuo būdu jis progos patirti, kad lietuvių išeivija Amerikoje augina stiprų 

■ nori išvengti aštrios sau bau-: kūnu ir dvasia ir patrijotingų jaunimų. Apie tai jie šiandien 

vakarų gaus progos tai sužinoti. Jie sužinos ir tai, kad pasau

linis kumštininkų č.empijonas Šarkis taip pat yra tikras lie

tuvių tautos sūnus.

Į šį “DRAUGO” surengtų kumštynių vakarų suvyks

, daug įžymiųjų žmonių. 1

Žadėjo būti, jei aplinkybės leis, žinomas didysis jauni

mo globėjas Jo Ekscelencija Chieagos vyskupas pagelbinin

kas Slieil.

Bus Lietuvos konsulas p. Kalvaitis įr daugybė mūsų 

prof esi jonalų ir imoninkų.

Tad numatomas gausingiausias lietuvių suvykimas. Nt 
tokios įdomios lietuvių pramogos šiame krašte dar nebuvo.

Nesivėlinkite. Žinokite, kad kumštynių pradžia BUS LY
GIAI KAIP 8:00 VAKARO.

SlilCS.

BUS NAUJAS BOARDAS
I

ŠV. PRANCIŠKAUS KSA
VERIJO LAIŠKAS

LONDONAS. — Nesenai

tados iš Sibiro sunkiųjų dar- A ienoj knygų parduotuvėj bu- 

lių pabėgo 21 rusų kalinys, i vo išstatytas pardavimui Šv. 

Tai visi bolševikų priešai. Trunciškaus Ksaverijo laiškas 

Jiems pavyko valties pagalba i rašytas 1552 m. iš Cochino 

pasprukti į japonų salų Hok-; portugalų karaliui Jonui IH. 

kaido. | Pranešta, kad šis laiškas ne-

Maskvos vyriausybė reika- įrekorduotas Coleridge veika- 

lauja, kad japonai tuos pabė- le “Šv. Pranciškaus Ksaveri- 

gėlius išduotų. Jei būtų išduo-'jo gyvenimas ir laiškai.”

Neįrekorduotam laiške šv. 

Pranciškus prašo karaliaus,

ti, jie tuojau būtų nužudyti.

BERLYNAS, lapkr. 17. —

Kalbama, kad kanclerio von įr ten paleisti.

Papcn’o kabineto nariai nu-! ______________

sprendė šį kartų susirinkusio

I sesi jon naujo parlamento ne

paleisti. Sako, būtų neprotin-

SOVIETŲ SARGYBA ŽUDO 
VALSTIEČIUS

i Illinois’o gubernatorius ele- 

1 klas Horner nusprendė, kad ! 

jis paskirs naujų valstybės 

jboardų viešosios naudos kom- 

! panijas tvarkyti. Nes šiandie- 

I ninė prekybos komisija tam 

tikslui neatitinka.

NUŠOVĖ VAIKUTĮ IR 
NUSIŽUDĖ

11. Nelson, 28 m. amž. ūkio 

darbininkas, gyvenęs ties Dru- 

ce ežero vieškeliu, Lake aps

krity, nušovė savo dviejų me

tų amž. vaikiukų ir pats pa

sidarė galų. Mažai darbo tu

rėjo.

Japonų vyriausybė tai žino 

ir sprendžia kas tuo klausi-ikad Jis koki“ nors bMu av 

linu daryti. Norima juos pri.; lygintų tiems savo valdiniams, 

stalyti į Mandžiūriją, kur yra [ ?!>“č k«lia»‘ojui F- M- Pinto, 

daug bolševikų priešų rusu,'1“”'1“ S“lb“'la ik"rti I)irm«

.jėzuitų misijų Japonijoje.

NAUJA BYLA NEGRAM3 KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
AUGIMAS ANGLIJOJE

MONTGOMERY, Ala., lap

ga parlamentų taip dažnai pa- kr. 16. — Remdamasis vyriau i

siojo krašto teismo nuospren- damas Cot,on k»le8U®s Pė

džių, šios valstybės vyriausia-nau» PatalP» Jo Emine' 

sis teismas Įsakė Jackson’orc«a kardinolas We-

leisti ir naujus rinkimus skir

ti. Tuo būdu nebus galima juo

j nusikratyti. Nusikratymas y . 

[ra galimas tik paskelbus dik

tatūrų ir pakeičius konstituci- 

J9-

apygardos teismui iš naujo

nag

LONDONAS. Pašventin-

stminsterio arkivyskupas, kad

MOKESČIAI MOKAMI

VILNIUS, lapkr. 16. — So

vietų pasienio sargyba nušovė 

8 tusu valstiečius, mėginusius 

pereiti per sienų.

21 ŠVENTĄ VIETĄ 
GLOBOJA

4 ŽUVO, 11 SUŽEISTA

GLASGOVVAS, lapkr. 17. — 

Cardovan anglių kasykloje iš

tiko sprogimas. 4 darbininkai 

žuvo ir 11 sužeista.

JERUZALE. — Anot pas

kelbtų čia oficialių rekordų, 

kunigai pranciškonai Šventoj 

Žemėj globoja 21 šventų vie

tų. Iš jų 11 yra Judėjoj, 9 — 

(Ga’iliejoj ir 1 — Sirijoj. Iš 

šių visų vietų plečiasi visas 

tinklas misijų ir mokyklų.

APLEISIĄ MANDŽIŪRIJĄ PREZIDENTAS WA- 
SHINGTONE

TOKIJO, lapkr. 16. — Kal

bama, kad japonų vyriausybėj VVASHINGTON, lapkr. 17. 

I»asiryžusi po penkių metų ap- — Iš vakarinių valstybių grį- 

leisti MandŽiūrijų. žo prezidentas Hoover’is.

Neradus niekur, nė teismuo 

se, pagalbos rieš neteisingus 

mokesčius Cook’o apskrityje, 

mokesčių nemokėjusieji ima i 

'dalimis mokėti. Tačiau daugi

LIETUVOJE

Į PIETŲ AMERIKĄ BUS 
VEŽAMAS MIŠKAS

Šiomis dienomis bus pasi

rašytos prekybos sutartys s n 

Brazilija ir Argentina. Su Bra 

zilija jau visais punktais susi

tarta ir paruoštas sutarties

(cūzijos milžiniška karo maši-

I na taip sutaisyta, kad ji kas

[momentas gali pakilti karan.

Po buvusiojo karo Prancūzija

į visų laikų užima grasinančių 

« ..
i pozicijų.

DIKTATORIUS ĮŽEIDĖ 
ATSTOVĄ

ANKARA, Turkija, lapkr. 

16. — Tarp Turkijos ir Egip-

projektas. Numatoma, kad A- to ėmė irti diplomatiniai san- 

rgentinoj ir Brazilijoj bus ne- tykiai.

bloga rinka kai kuriems mū- i Čia vieno parado metu tur

sų miško sortimentams. Be to, kų diktatorius Mustafa Kernai 

į šias valstybes bus galima ve- I paša pamatė vienų vyrų su fe-
Į žmonių neteks namų. Nėra pi-‘. I , , T- •

I . ,zti ir kai kuriuos maisto pro- ze ant galvos. Jis priėjo pne
jauktus (konservus, žųsų tau- ! jo ir aštriai paklausė, ar jisnigų.

WEST PARKŲ SISTEMAS

Chieagos vakarinių parkų 

sistenio finansinis stovis tiek

kus ir kt.).

BAIGTA KIRSNĖS ME
LIORACIJA

rinėti septynių negrų bylų.|lplkuĮ b^an? Anglija vis dau supainiotas ir neaiškus,

'nau ir liaučiau hus reikfllimm , . .
kail iškeltas reikalavimas šį 

klausimų paduoti “grand ju-IR BELGIJA SKOLŲ 
REIKALE

VVASHINGTON, lapkr. 16. 

— Valstybės departamentas 

gavo ir belgų vyriausybės no-

giau ir daugiau bus reikalinga 

Katalikų Bažnyčios ir katali

kų veikimo Bažnyčios gerovei. 

Per 50 metų K. Bažnyčia An

glijoje didelę pažangų pada

rė. To pat reikia tikėtis per 

ateinančius 50 metų. Tad ka

talikų jaunuoliai, kurie šian-
tų karo skolų reikale. Belgija 

reikalauja šias skolas mažinti. '<i,cn lanko l<»t»likiškas moks.

lo įstaigas, turi pasirengti di

deliam darbui.

ATIDARYTAS RUMUNŲ 
PARLAMENTAS

MAŽINA KARO IŠLAIDAS
BUKAREŠTAS, lapkr. 16. PARYŽIUS, lapkr. 16. — 

— Karalius Karolis atidarė Prancūzijos vyriausybė maži- 

i Fumunijos parlamentų.

nežino, kad Turkijoj fezės pa

naikintos.

“Gana gerai žinau,” atsa

kė vyras? “Bet aš esu Ilansa

_________________ bėjus, Egipto ministeris.”

ŠEŠTOKAI, Marijampolės I Diktatorius nustebo ir pasi- 

apskr. Arti trijų metų trukę traukė. Paskiau jis per tur- 

melioracijos darbai prie Kirs- kų atstovų atsiprašė Egipto 

ms upės šiomis dienomis už- vyriausybę. Bet pastaroji nu

baigti ir paleistos visos užtva- kalauja, kad turkų diktato- 

nkos, laikiusios vandenį Ri- rius asmeniškai atsiprašytų, 

miečio ežere. Nusausinta ke

liolikos tūkstančių ha plotas.

MANILA, P. S., lapkr. 16. j^ur anĮ<sčiau buvo neišbren- 

— Salų generalis gubernato

rius Roosevelt’as išvyko j Jo

ry.” Numatomas didelis ska

ndalas.

TYRINĖS MORO SU
KILIMUS

lo, kur jis asmeniškai ištirs blogiausiu atveju, ganyklos 

rnoro giminės sukilimus.

SULAIKYTAS ELLIS 
SALOJEna karo išlaidas. Šiais metais 

tam tikslui turėta daugiau 

i HAVANA, Kuba, lapkr. 14. kaip 500,000,000 dol. išlaidų, o Ellis saloje sulaikytas į Ame- 

i— Grįžo čia J. Valstybių am-Į1933 m. numatoma kiek dau- rikų atvykęs jaunas belgų gra- 

basadorius H. F. Guggenheim. giau kaip 450,000,000 dol. fas d’Altena.

NEVV YORK, lapkr. 16. —

SU AUTOMOBILIU NU
SKENDO

damos pelkės, ten dabar bus ANACONDA, Mont., lapkr. 

dirvos, šienaujamos pievos, o 16 _ šio mieftto keturi

ni vyrukai žuvo Silver ežero. 

Važiuojant jų automobilis įsi

rito į ežerų.PRANCŪZIJA PASIREN 
GUS KARAN

KOELNE, Vokietija, lapkr. 

15. — Vietos vokiečių laikraš

tis Koelnische Illustrierte Zei-

ORO STOVIS

tung faktais įrodo, kad Pran- ir šalta.

CHTCAGO IR APYLIN

KES. — šiandien1 debesuota
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— 11.10. Tbree Montka — 11.00. One Montb — 7 to. 
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

galvoj jaunimo gerovę, jo ateitį ir norėda

mas duoti progos tą sportą mėgstantiems 

jaunikaičiams susiorganizuoti, pasirodyti sa

vo tautiečiams ir kilti aukštyn Amerikos ’ 

sportininkų tarpe. Mes gerai suprantame, 

kad jei mūsų gabieji sportininkai susilauks 

savo tautiečių paramos ir paraginimo, jie 

visur drąsiai vadinsis lietuviais ir tuo būdu 

garsins mūsų tautės vardų. O tai daug reiš

kia. Juozo Šarkio (Žukausko) prisipažini

mas esant lietuviu ir iškovojimas pasaulinio 

čempijonato už jokius pinigus nėra nuperka

mas. Tuo savo žygiu Šarkis ne tik lietuvių 

vardą išgarsino, bet jis buvo dideliu akstinu 

visam mūsų jaunimui didžiuotis savo tauty

SVEIKATOS SKYRIUS
k

Šį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

SEIMOS GYDYTOJO 
SVARBA

Dr.
Rašo

Aleksandras J.

— Tiek jau pinigų išleidęs, 

tuviu bandyti toliau.

Pabaigia savo sutaupytus pi 

nigus, sveikata neina gėryiu

Jovaišas “Profesorius’
negaudamas

kų ir mokinasi joj tol, kol ta 

ropa pripažintas kaipo visiš

kai žinantis tą mokslo šaką ir'tėmijo ant stalo padėtą žemės 

gauna tam tikrus paliudiji- skritulį (globė), kuris labai 

n'us iš pripažinto universite-1 gražiai atrodė ir rodė vande- 

to. Toks studijavimas vadina- [nis, žemę, salas, kalnus ir t.t. 

si “Postgraduate Study” ii Netikėlis studentas paklausė 

in.a daug laiko ir lėšų, nes astronomo: 

tarpe gydytojų yra pripažin- Į — Kas padarė tokį mokslin

ta, kad norint tapti aukščiau-jką ir gražų žemės skritulį: 

sios rūšies specialistu, reikia j Astronomas su panieka at- 

ne tik studijuoti Amerikoj,.sakė:

Klysta ligonis, kuris, ture-' uzmokes*lo> atsisako toliau bet kartais kelis metus ir Bū

damas taip vadinamą šeimy

nos gydytoją ir žinodamas.

gydyti. Žmogelis, netekęs pi- 

rdgų ir sveikatos, nustoja vii-

be ir prie kiekvienos progos ją pabrėžti. Ir J kad gydytojas yra teisingas, Bes pasveikti ir nebesigydo.

n'. lr,,. U .1 ,, T , 1 I t I n 1
dėl to aišku, kad kuo daugiau Šarkiui pana

šių sportininkų turėsime, tuo lengviau savo

deras ir atsakantis profesijo 

nalas, nepaveda į jo rankas

jaunimą prie lietuvių veikimo, prie lietuvių sveikatos apsaugojimo, bet į-1

parapijų ir organizacijų prilaikysime. Dėl tiki į svetinius dievaičius!

Tokiu būdu užtęsęs ligų, dėl 

netinkamo gydymo, ne tik 

pats pakliūva į didelę nelai

mę, bet sukelia didelį ekono-

DIENOS KLAUSIMAI

REMKIME SAVO JAUNIMĄ

to ir svarbu yra duoti jam progų, sudaryti 

tinkamas sąlygas, kad jis galėtų organizuo

tis, stiprėti ir kilti. Tai sakydami turime gal

voj visas sporto šakas.

Reikia tikėtis, kad šiandien didžiulė C. 

Y. O. salė bus pilna žmonių, susirinkusių pa

sidžiaugti lietuvių jaunimo gabumais, jį pa

remti ir paakstinti.

Jaunimo turime daug ir gražaus jaunimo.

Tačiau dažnai pasiskundžiame, kad tas jau

nimas neina su senesniąja lietuvių karta, kad 

permažai dedasi prie mūsų tautinių ir visuo

meninių darbų. Taip pat nusiskundžiama, kad 

jaunimas nėra susiorganizavęs, kad jis nu

eina svetimiems tarnauti.

Mes norime lyg ir pasipriešinti dėl tų 

priekaištų, daromų mūsų jaunimui. Lietuvių 

jaunimas nėra blogesnis už kitų tautų jauni

mą. Negalima sakyti, kad jis neina su lie

tuvių tautos gyvenimu, kaip negalima pri

kišti, kad jis nėra organizuotas.

Amerikoje turime didoką skaičių jaunuo

lių dirbančių tautinį darbą drauge su iš Lie

tuvoj atvykusiais. Turime jaunimo organi

zaciją, daug draugijų, o dabar jau ir stu

dentai susiorganizuoja. Taigi, būtų klaidin

ga tvirtinti, kad Amerikos lietuvių jaunimas 

nėra organizuotas. . *

Jei kas gali teisingai pasiskųsti, tai mū

sų jaunųjų organizacijos ir draugijos, kurios, 

mū-ų manymu, ivsulaūkia iŠ* senesniųjų to
kios paramos, kokia yra reikalinga, kad jau

nimą uždegti noru darbuotis ir pasišvęsti 

savo tautai ir visuomenės gerovei. L. Vyčiu Į

organizacija jau per 20 metų veikia, tačiau i Sovietų Rusija, minėdama 15 metų su- 
dar turime daug parapijų, kuriose jos kuo- ' kak“’ netur6j° kuo I»s'8irtl- Vadinamasis 

pų nėra. Turime daug visokių ištaigų, centrų ,"'"k"! met’ Plnnas “eivykmtas, bolSevikų Tiktai reikia turėt i pinigų. Be ktarėlis,” kuris per laiki us.

ir salių, bet vis dar nesusirūpiname įsteigti komisarai pasitikėjimo žmonėse neįsigijo, da- 

rbininkai apvilti, daug jų badauja. Dėl to 

reikia laikyti didžiausią kariuomenę, kad žmo

PASTABĖLĖS

Natūralu yra jaunimui pamėgti sportą. 

Tėvai neturėtų savo vaikų nuo jo drausti. 

Tačiau reikia žiūrėti, kad vaikai neįprastų 

vien tik žaisti. Reikia žiūrėti, kad jie savo 

pareigas ir mokykloje ir namuose rūpestin

gai atliktų. Dalyvavimas sporto žaidimuose 

stiprina jaunuolius fiziškai, išmoko reikalin

gos drausmės, jų pratinimas prie sąžiningo 

visų pareigų atlikimo auklėja juose darbš

tumą, valią, pratina pasekmingai kovoti su

gyvenimo sunkumais.

* * ’ *

Kai kurie laikraščiai paskelbė, kad kan. 

F. Kemėšis, Dotnuvos Žemės Ūkio Akademi

jos profesorius, stosiąs į Kretingos vienuo

lyną ir vadovausiąs ten šiemet įsteigtai gim

nazijai. Apie šių žinių tikrumą mes esame 

linkę abejoti. Kan. F. Kemėšis savo laiku 

yra buvęs “Draugo” redaktorium.

Dažnai kiekvienam gydyto- mvnaį

jui panašūs atsitikimai tenka 

matyti. — šešios savaitės at

gal, — sako ligonis, — paga

vau šaltį. Pradėjau sausai ko

sėti. Gėriau karštos arbatos,

rė. Sykį netikėlis atsilankė 

pas astronomą Kirchnerį ir pa

— Kamgi klausi manęs. Ar 

ropoję. Iš to matome, kad ne .nežinai, kad jis pats pasidarė, 

lengva yra tapti specialistu, j Įsižeidęs tokiu atsakymu ne 

Ir tas, kuris tampa specialis- (tikėlis tarė:

tu, yra žmogus gerbiamas, ir j — Kamgi juokus iš manęs 

pripažintas, ne tik gydytojų, kreti. Juk tai negalimas daik- 

bet ir visų apsišvietusių žmo- tas, kad toks gražus ir tobu- 

nių. Jis užima garbingų vietą las daiktas pats per save bū

j mišką vargą sau ir savo šei-'ne savo profesijoje, bet ir

Daug tokių ir panašių atsi-

universitetuose, kaipo moky

tojas. Toks žmogus niekados

tikimų būna mūsų tautiečių resjgargįna p6r }aįjcrQ^įug> ar< 

ba asmeniškai, kaipo “profe

sorius.” Jo nuveikti darbai

tarpe.
Šeimynos gydytojas nieka

dos neatsisako gelbėti ligoni.
, ................................... . , garsina jį.
kaitinausi vanoj, ėmiau aspi- jam svarbiau, kad ligonis I rpat> jeįgu geiniynos gydy- 

rin, bet nieko negelbėjo. Da- sveikatą atgautų, negu ligonio tojas permato, kad ligonis yra

bar greitai pailstu 

'Gydytojas padaro tyrinėji

mą. Pabaigęs sako:

— Tamsta turi širdies ligą.

^Širdis labai nusilpusi ir nebe

dirba regulariai. Turi labai 

ramiai užsilaikyti ir vartoti

turtas. Jisai atjaučia žmogaus pavojingam padėjime ir nu-
ekonomišką padėtį; jisai ne- in(ato reikalą kreiptis prie spe- 

žnda stebuklų, bet apsiima są- jeialisto, jisai šaukia tokį pro- 

žiniškai gydyti ir, jeigu ligo- |fesįjonalą, kuris yra tos vie- 

nio padėjimas yra toks, kad'Mos ligos specialistas bet ne

reikalas yra kreiptis pas to

kios ligos speciąlistų, tai jis,

vaistus, jeigu nėri apsisaugoti šeimynos gydytojas, niekados 

nuo didelės nelaimės. j neatsisako tai padaryti ir šau-

— Negalimas dalykas, kad [kia tokį gydytoją, kuris yra 

tai būtų širdies liga! — sako [pripažintas visų gydytojų, kai 

ligonis. — Per visą gyvenimą i po specialistas ir kuris duoda 

sunkiai dirbau, niekados ne- teisingą patarnavimą.

tų pasidaręs.

Astronomas linksma šypse

na tada atsakė netikėliui:

— Labai gerai pasakei, kad 

toks tobulas daiktas pats per 

save negalėjo pasidaryti. Bet 

mūsų pasaulis yra dar tobu

lesnis, todėl ir jis negalėjo 

pats per save pasidaryti, nes 

mokslas įrodo, jog niekas pats 

per save nepasidaro.

Netikėlis paraudonavo, kaip 

vėžys. Supratęs savo klaidas 
tapo tikinčiu žmogumi.

Žmogus negalėjo sutverti 

pasaulio, nes jis negali jo val

dyti, tai yra: kada šalta ne

gali padaryti šilta; kada kar

šta, negali padaryti šalta ir 

tam panašiai. Todėl yra ga

lingasis Dievas, Kuris sutvė

rė pasaulį ir laiko jį.

Kun. J. V. S.

“profesorius,” kuris visas li

gas pagydo, neatsižvelgiant, 

arijos pagydomos ar ne, bile 

tik ligonis dar turi pinigų.

Gerbiamieji tautiečiai! Sau

gokitės išnaudotojų ir pasita

rkite su savo šeimynos gydy

toju sveikatos reikale. Jis yra

Kįla klausimas: — Kas per jūsų geriausias ir teisingiau- 

skirtumas tarpe taip vadina- gjas draugas, kuris jūsų ne

laimės valandoj užjaučia jūsų 

vargus ir nori juos palengvin

sirgau. Duok vaistų nuo ša!-

v •CIO.
Parėjęs namo neklauso gy- rno profesoriaus ir specialia 

dytojo įsakymų. Jaučiasi sil-jto? . \

pnesnis. Skirtumas yra didelis. ti

— Važiuosiu pas profesorių, Profesorius tai yra garbės ■

— sako ligonis. į titulas, kuris yrą duodamas[

Jo nuomone, profesorius tai [bile kokios rūšies universiteto į 

jyra svetimtautis gydytojas, Į mokytojui, kuris yra pasižy-j 

kuris save statos stebuklingu mėjęs mokslu, mokytojavimu.. 

žmogum. Jam išgydyti neiš- Iš to lengva suprasti, kad j 

gydomas ligas tai kaip niekas. įšiokis-tokis svetimtautis “da-1

Dievas Sutvėrė 
Pasauli

Dievas sutvėrė dangų, žemę 

pinigų nėra nei stebuklų! 'čius arba asmeniškai garsina-i ir visus daiktus, regimus ir

jaunimui klubų, nesudarome tinkamų į sportą

linkusiems sąlygų, neduodąme progų, nepa
skatiname.

Dienraščiui “Draugui” tie aktualieji mū
sų jaunimo reikalai visada rūpėjo ir rūpės. 
Jei pavartysime dienraščio lapus, pastebėsi
me, kad jaunimo klausimu ir įvairiais jo rei
kalais daugiausiai yra rašoma. Tą susirūpi
nimą galime įrodyti ir realiais darbais.

Šiandien įvyksta, lietariu kumštininkų 
rungtynės dėl Amerikos lietuvių čėmpijona- 
to. Jas surengė mūsų dienraštis, turėdamas

Klln. Pr. J. Vaitukaitis

šv. Pranciškus Asyžietis
(Tęsinys)

%

Kitų pasakojama, kad tą dieną, ku
rią Pranciškus išsižadėjo pos vyskupą vi
gų žemiškųjų turtų, ją pavadino, kaipo 
vedybų diena, nes jis vedė savo sa(>nų 
ir svajonių sužiedotinę Labdarybę — Ne
turtą.

“Profesorius” savo ofise si “profesorium”, apgaudin: neregimus. Bet atsiranda rna-

nės neišdrįstų sukilti prieš kruvinąjį bolše- X-spindulių paveikslus, ar tai

padaro visus laboratorijos ir ja visuomenę, kad ją išnaudo- žapročių žmonių, kurie sako,

vizmą. Tad ir nestebėtina, jei tų sukaktuvių 
paminėjimas niekur jokio dėmesio nesukėlė.* » •

Daug žmonių. spėja, kad gub. Roosevel-

tas, užėmęs prezidento vietą, Al. Smith’ą pa-[taipgi pelną semia. Pasako Ii- dirbtu skatiku, 

kvies savo kabinetan. Bet mes apie tai abe- goniui, kad liga išgydoma, ir 

jojame. Mums rodos, kad McAdoo bus “po-įtik jisai vienas tegalįs išgydy- 

vver behind tlie tlirone” ir dėl to Smith’o ti.

Rooseveltas nedrįs į kabinetą kviesti, nors ' Ligonis sutinka gydytis pas 

jis ir būtų ten reikalingiausias žmogus. [“profesorių”, sakydamas:

tų. Aišku, kad toks “daktarė kad pasaulis pats per save

reikalingi ar ne, už kuriuos

žmogelis noroms-nenoroms tu
ri užmokėti didelę pinigų šu

lis,” negali teisingai patarnau pasidarė. Tai yra didžiausia 

ti savo pacientams. Jisai yra beprotybė taip sakyti, nes kie- 

parazitas, kuris naudojasi žmo krienas protingas žmogus ži

nią, nes iš to “profesorius”[gaus nelaime ir jo sunkiai už- no, kad niekas pats per save 

nepasidaro.

Specialistas tai yra žmogus, Į Taip įrodė didelis išminčius, 

baigęs bendrą medicinos mok- astronomas Atlianasius Kipch- 

sią ir gavęs Rūdijimus, arba nėr. Tas garsus astronomas tu 

diplomą, iš pripažinto univer- [ rėjo draugą, kuris manė, kad 

siteto, nusiskina mokslo ša- pasaulis pats per save pasida-

O dabar jis juos ėmė literatiniame supra- ko jam nesigailėjo, pristatydami ir mais- 

time, kaip išgirdo nuo kryžiaus. Jis turi to ir kitų gerumų.

atstatyti ir atnaujinti begriūnančių San 

Damiano bažnytėlę. Kokiuo gi būdu jis 

pradės tą darbą? A, tai yra sunkus dar

bas, kurį jis turi atlikti Dieviškojo jo 

Mokytojo įsakymu bei paliepimu. Pran 

ciškus, kaipo elgeta, eis j Asyžio miestą; 

ir elgetaus ir pinigų ir reikmenų Dievo 

bažnyčios atnaujinimui. Ir jis išėjo į savo 

gimtinę, elgetaudamas nuo durų iki durų. 

Vieni iš jo šaipėsi ir tyčiojosi, kiti dos- 

| niai aukojo pinigais ir davė plytų, vop-

San Daminno seneliu kunigas links- nos ar molio. Ir ne po ilgam, Pranciškus,

mai sutiko su Pranciškum dalintis duona 

ir guoliu. Ir Pranciškus dabar pradėjo 

•lepintis griūnančius koplyčios atstatymu 

— atnaujinimu, kadangi jis girdėjo nuo 

kryžiaus balsą, kalbantį į jį: “Skubėk, 

Pran cišknus, ir atnaujink mano namus, 

neg šie jau griūna.”

Vieną dieną Pranciškus supras tikrą

ją reikšmę žodžių: “Skubėk... ir atnaujink 

niatm namus...” Pranciškus tada žinos, 

įknd j; •ari visoje tvirtybėje ir gražybė1 

atnaujinti gyvuojančių Mielų bažnyčią.

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

Šventasis Raštas, Senojo 

Naujojo Įstatymo, su Vulga- 

tos tekstu, Antras Tomas, plo

nais popieriniais aptaisais, 

kaina $3.00.

Šventasis Raštas, Senoje 

Testamento IH. Psalmių kny

ga, patarlių knyga, Eklezias - 

tikas, Izajo pranašystė. Vertė 

ir Komentorių pridėjo Vys

kupas Juozapas Skvireckas, 

pienais popieriniais aptaisais 
kaina $3.00.

Šventasis Rastas, Senojo ir 
Naujojo Įstatymo arba Testa
mento Rtt Vulgato tekstu, Ket
virtas Tomas, kaina $4.00.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

su savo pagelhininkais, grįžo ru visomis 

reikmenimis ir įrengimais, kad atstatyti 

— atnaujinti San Damiano koplyčią. At

sirado gerų žmonių ir kaimiečių, kurie 

prigelbėjo šventam jo darbui. O senelis 

kunigas didžiai nusidžiaugė, kai pamatė, 

kad San Damiano koplyčia tapo nauja, 

graži, puošni ir atitinkama Dievo na

mams. Apylinkės žmoneliai taip paf nu

li- Pranciškus pradėjo turtėti gėrybė

mis ir patogumais. Bet, vieną durną jam 

atėjo mintis, jog jis nėra ištikimas pada

rytiems Neturto įžadams. Ir nūo tus die

nos, viską atidavęs vargdieniams, jis pats 

išėjo elgetautų, melsdamas tik trupučių 

nuo stalo, kad neturte aukotis Nukryžiuo

tajam Viešpačiui, Kurio ištikimu sekėju 

pasiryžo tapti.

Užbaigęs San Damiano koplyčios at

naujinimą, Pranciškus ėmėsi atnaujinti 

kitą apleistą senovinę bažnyčią, kuri va

dinosi Santa Maria della Parziuncula. At

naujinęs tą bažnytėlę, Pranciškus, šalia 

jos, pristatė dar ketinius triobf dus, kur 

galėtų gyventi visi tie, kurie išsižadėję 

turto, norėjo sekti jo gyvenimų. Ir įsi

kūrė šventųjų vyrų bendrija.

Po to Pi atleiskuh pradėjo skelbti E- 

vangeliją žmonėms ir jo vardas tapo gar

sus. Žmonės iš visur keliavo klausytis jo

Vien tik angelai žinojo visas Pranciškaus 

paslaptis, ir vien angelai nuvokė Pran

ciškaus atsidavimą ir pasiaukojimą Nu-

i kryžiuotajam Viešpačiui.

^Daugiau bus)

Gyvenimo Kelias

Ridžiaugė ir dėkojo Dievui, kad atsiuntė pamokslų. Jo Sekėjai gausėjo. Dievas lai-

Pranclškų, kurs pasiaukavo tokiam gar
bingam nuveikimui. Dėl te jie patyg nie-

mino visus, kurie būrėsi y naujai įsteig

tąjį Pranciškaus vienuolinį gyvenimą.

Koks trumpas gyveninio kelias! — 
Nuo lopšio matyti senatvė..
O, kiek čia takų ir takelių,

Kiek šunkelių, gatvių, kryžkelių!...
Keliauju iš krašto į kraštų;

Vi.-: i'škūu kur gera, kur miela 

It vis negaliu aš surasti 

Ramybės ir poilsio sielai.

čia pelkės, ten gilios bedugnės,

Ten kalnai, miškų tankumynai, 

čia kviečia liepsnojančios ugnys, 

Ten šaukia melsvi vandenynai..,

Žygiuoju, žygiuoju kasdieną. 

Jaunatvę alkvoju be saiko. 

Sutinku aš kliūtį ne vieną,

Bet niekas manęs nesulaiko.

Pusiaukelis! Žvilgsniu aistringu 

Apžvelgiu snieguotas viršūnes.

Lik sveika jaunatvė audringa,

Ir mintys — žvaigždelės — klajūnės!
f ’

Žygiuoju, žygiuoju kasdieną, • 

Keliauju iš krašto į kraštą; 

Pavargęs, sudžiūvęs, kaip šienas, 

Vos paneša slegiančią, naštą.

Jau kartais iškrypėtu iš kelio.

Dažnai jau ir dieną paklystu...
Aš trokštu. Man sąnarius gelia.
Žemyn ir žemyn aš vis slystu...

. Jau link>ta pavargusios kojos.

Jau akys nuo dulkių aptemo.
Nuo vėjo drebu ir siūbuoju,

Kaip gluosnis prie griūvančio namo.
Keliauju. Vien liūnai ir balos.

Ir taškosi purvas po kojų.
Nuo šalčio man skruostai pabalo,
Galva sidabru apšarmojo...

Pakalnė... Sudžiūvusios smilgos... 

Pakrypę mediniai kryželiai...

Čia poilsio dienos man ilgos,
Koks trumpas gyvenimo kelias.
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SOUTH SIDE
Nuo* įeretiku Jansenistu lai-

i kerbiamieji:—
| Širdingai tariu ačių rengė

jams “sočiai card party’* šv. 

! Kazimiero parapijos namini;

(Valteris, Arbasauskas, Ziatl- “parę”, bet baisiai pasipikti-įgyvena Clevelande. Visi atvy- 

Ikas, Nadzinskaitė ir Marmo- r au ir pradėjau raudonuoti... j ko į tėvo laidotuves. Sugrįžę 

įkaitė ir Kinčius. Jims ir-gi ge Nugi, brač, tik žiuriu traukia laidotu\ ių visi pradėjo na- 

'rokai pasisekė. Iš jaunų Jienų' iš pančiakos papirosus ir rū-jnine” drūtintis ir gailestį ra- 

1 pratinasi,kad užaugę 1 galėtų Lo, munšainę geria ir prisigė- jiumti... Besidrūtindami brolis 

| pasaulyje tvirtai stovėti ir rei-1Tusios kad pradeda sportauti,]su seserimis “rokuotis” pra

kalė savo nuomones išreikšti.1 tai doram žmogui net nėra dėjo kas link tėvo palikto tur- 

į Kadangi buvo amerikoniška j''nios... Fe! Ištrūkęs iš “pa-|to ir taip išsikarščiavo, kad 

įšventė (Armistice Day), prog-,’^” einu namo nuliūdęs, įny

ramų baigėme Amerikos him-,s^- ^anias augančių mergaičių 

nu. Džiaugiamės linksniai pra-le^esb štai, žirniu, ateina 

leidę kelias valandėles. idvi Panelės nupentuotomis lū-

kų yra užsilikęs blogas pa pro-.y. ., , Simonavicienei, Stravinskieneitvs per sv. Misiąs, per pakvlė- T1 ,.. . .ir Pukrosnienei; visiems pajinių, t. v. kuomet kunigas pa-1 ___, ’ ... dejams ir padėjėjoms, taipgikelia Sve, Ostija ir Kūliką, . . . . , .visiems ir visoms atsilankiu
sioms į šį draugiškų žaidimų.

ipomis ir veidais. Sustojo ant 

kampoj pamojo ir, kaip bema

tant, atbirzgė automobilius; 

susisėdo ir nudundėjo savais

X Štai kų teko nugirsti apie

juvenates. Negana, kad jos pa-

liuksmlino vaikučius mokyklo- Į

je, po užkandžio kiekviena dar \ ' ‘"'7

.. v- j . keliais, o laikrodėlis rodė jau

nėt reikėjo “dėdę” pakviesti, 

kad numalšinus “gailestį” ir 

tvarkų padarius. Toks vaikų 

pasielgimas padarė mums, lie

tuviams, svetimtaučių akyvai

zdoje didelę gėdų, kad tėvas 

dar per pus neužkastas žemė

je, o vaikai pliekiasi už mažų 

paliktų tėvo turtelį. Nenore-

turėjo šį-tų padaryti. \ iena; valaiMų po vįjur. <‘»au daugiau tokių įvykių ma

žmonės klaidingai žemai nusi
lenkia, vietoje su tikėjimu ir 
meile pažvelgti i V- .Jėzų Švč. 
Sak ramente*.

turėjo padainuoti, kita kitų 

kokį juokingų atsitikimų pa- 
Ku'n. M. J. Kazėnas 1 pasakoti, kitos dar kų įdomes-

• nakcio. Rodos, jos senai jau 

turėjo miegoti, o čia dar išva- 

iavo važinėtis. Kada grįš?

tyti. Dieve, duok, kad dau

giau panašūs dalykai pas mus 

nebepasikartotų. Ant kiek pa-

mo padaryti. Matyt, Sesery« Atsidusau ir supratau> ka(1 įaj 1 tyriau, tai prie tokių dalykų

sų parapijoj atvai 

lų vardu “Šv. Tarcizijus”. Be 

to, buvo dar komedijėlė su ke

letu dainelių, piano, solo ir 

duetu. Viskas labai puikiai at

vaidinta. Stebėtina, kad to

kios jaunos mergaitės, bet 

l iek jos talento turi!

Manau, kati nei vienas ne

sigailėjo atsilankęs, nes ištik

ro tai buvo pamokinantis ir 

jaudinantis vakaras.

Kadangi šio vakaro visas 

pelnas buvo parapijos naudai, 

tat Šv. Petro ir Povilo para

pija širdingai dėkoja Seserims 

Pranciškietėms ir taip pat vie 

nuolyno mokinėms už jųjų ši- 

į dingų pasidarbavimų mūsų 

parapijos naudai.

Pertraukoje kun. S. J. Če- 

panonis paaiškino apie naujų

įdino veika- Švadrato
£ 8

i jaunimas labiausiai ištvirkęs j norėjo išmėginti jas. Įprastos mergaitėa> tai nakti.'priveda “munšainukė” ir skai |gv. Pranciškaus Seserų Vie-

Sulig liturgijos, pakylėji-j aršiau negu čia pas mus, į Ir dar nė yiskas. fiouthsai-in(-s paukštytės. Jau keletu ka-Hlogų laikraščių ir kny- nuolyno Rėmėjų organizacijų, 
mas kaip tik ir yra tam, kad į Ameiikoje. Būdamas Lietm oj j dietės nuėjo aplankyti savojj.^ pastebėjau taip darant... gkl- Tad patarčiau daugiau 2Vpie tų organizacijų kalbėjo 

su meile pažvelgus j Y. Jėzų,' nekartų kun. Sadauskas per klebonų gerb. kun. M. J. Ka- Parėjęs namo atsiklaupęs 1

kų tik nužengusį ant altoriaus pamokslus žmonėms davęs 

po pavydalais duonos ir vyno, kaipo pavyzdį šv. Kazimiero 

o tik paskui pasilenkti ir a ti-! parapijų. Mums pittsburgie- 

duoti Jam pagarbų. Kad žmo-; čiams malonu girdėti, 

nės lengviau ir greičiau atpra- kad mes tikybiniai galime būti 

tinti nuo tos klaidos, popiežius .pavyzdžiu net ‘šventoj* Lietu- 

Pijus X suteikė 7 m. ir 7 kv. įvoj. Iškilome aukštai, tai *’a- 

,atlaidų už kiekvienų dievotai,bar laikykimės, kad nenupul- 

su tikėjimu ir meile pažvelgi- tume. i —Ausis

mų į Ostijų per pakylėjimų,
arba išstatytų monstrancijoje,

ženų. Turbūt, gerai pasirodė,papoteriavau, persižegnojau ir 

nes grįžo su gražiomis dova

nėlėmis. Gavo po auksinį kry

želį atminčiai. Kitos gailėjosi, 

kad sykiu nėjo. Kitų sykį, sa

ko, neapsigausim. —Mažutė

Nedėlioję, lapkr. 6 j dienų 
Amerikos Piliečių svetainėje 
buvo Adelės Marčiulaitienės 

(AVenslovas) “surprise par
ty,” jos gimtinės dienos pa-

X Lapkričio 13 d. bazaro 
ir ištariant; “Mano Viešpats; užbaigimui mūsų lietuviai biz- 

ir mano Dievas.” Visuotini gi nieriai turėjo “sočiai card ' minėjimui 

atladai sykį į savaitę tiems,, party,” kuriai vadovavo mu-j Be jos šeimos, brolių ir sese 

kurie tai darys kasdien. i nis gerai žinomos biznierkos:: rų, dalyvavo apie 80 svečių iš

atsiguliau, bet “parės” 1 vy

kiai ir ans panelių reginys ka

nkino ir ilgai nedavė užmigti. 

Galvoju sau, keno-gi čia kal

tė, kad augančios mergaitės

kreipti dėmesio į katalikiškų- įajp pat Motina M. Dovydą ir 

jų spaudų, jų remti ir platin- , p j Bulevičius. Čia pat buvo 

ti. Dabar kas savaitę pareina 'suorganizuotas Šv. Prancii- 

. Pittsburgho Lietuvių Žinių”;kaas p^mėjų skyrius, į kurį 

skyrius Drauge , kame daug , prisirašė 27 nariai. Įnešta pi- 

rašoma iš mūsų kolonijos, o 'rnnj oficiali susirinkimų laiky- 

kiek teskaito tas žinias? Gėdaj|į lapkr. 13 d
prisipažinti. Tad skaitykime iri______________________________

taip ištvirkusios ir taip negrą-,

žiai elgiasi. Bažnyčioje dažnai .Patinkime katalikiškųjų spau- 

girdžiu klebonų primenant irjdty1’ VPftč “Pittsburgho Lietu- 

raginant prie dažnos šv. Ko- ’v Žinias , o dings iš mūsų

Mūsų kolonijoje yra nema

žai lietuvių biznierių, bet gai

la, kad čia, kaip ir kitur, at- 

munijos, taip pat motinas ra-,kaipo neįtikimai, vaidai, už-is*ran(ja "blogos valios žmonių, 

ginant, kad uoliau prižiūrėtų vienybė. . Ikurie juos paniekina. Sako;

Kotesp., Draugo Prietelis į “verčiau cit pas žydų, negu 

pas savųjį.” Gaila, kad taip 

atsitinka, nes mes matome iš

u3?Ai; Pečkiutė 
(Elizabeth, N. J.).

Angelų — O. Šedzifltė (Ha

rtford, Conn.), R. Daubariūtė 

(Dubois, Penna.), R. Grigalifl- 

naitė (Grand Rapids, Mieli.).
“Clayton’s Grand March”, 

trio — A. Jurgelaitė (Detroit, 

Mieli), Ru Grigaliūnaitė (Gra

nd Rapids, Mieli) ir P. Lie

paitė (Phila., Pa.).

“Numalšinta pikčiurna” 

(komedijėlė). Lošė: Kazimie

ras rolę — L. šliakaitė (Ke

nosha, Wis.), Juozapos — M. 

Astrauskiūtė (Esplen, Pgh., 

Pa.), Aldonos — O. Gadziūtė 

(Mahanoy City, Pa.), Zofijos 

— R. Grigaliūnaitė (Grand 

Rapids, Mieli.), Leonos — O. 

Kedziūtė (Hartford, Conn.), 

Pranciškos — O. Platukiūtė 

(Detroit, Mieli.), Petronėlės — 

E. Dovidaitė (AVaterbury, 

Conn.).

Kalba — gerb. kleb. kun. S. 

J. Čepanonis.

“Miškas ūžia,” “A Merry 

Life” ir “Lietuva” — akacte- 

mikės.

Ateinantį sekmadienį, lapkr. 

20 d. ta pati akademikių gru

pė loš Šv. Kazimiero parap. 

svetainėje, S. S. Pittsburgh. 

Neužmirškite atsilankyti 3:30 

po pietų.

X Lietuvos Vyčių 11 kuopa 

pradėjo rimtų ir gražų darbų. 

Sumanymas ne visai naujas 

tarp Lietuvos Vyčių, bet tarp 

pittsburghiečių tai yra labai 

įdomus ir didelės svarbos. 

Kuopa įkūrė suaugusiam jau

nimui vakarinius kursus, kur 

bus galima mokintis lietuviš

kai kalbėti ir rašyti. Jau atsi

rado net dvylika mokinių. Jų 

tarpe matyti širdingas noras 

gerai pažinti savo tėvų gražių 

kolbų. Ūpas geras. Lankantie

ji kursus neužilgo nustebins 

savo pažįstamus, ir tėvelius, 

savo aiškia lietuvių kalba.

Lietuvos Vyčių 11 kuopa 

(Tęsinys ant 7 pusi.)

savo dukreles, bet, matyt, nie

ko nepaiso ir už tat, begalvo

damas, priėjau prie to, kad 

motinos kaltos, kad mergai-Šita klaida pastebėta ne tik |Mrs* Simonavičius, Mrs. Stra- 

šv. Kazimiero bažnyčioje, bet, i vinskas ir Mrs. Pakrosnis. Te

galima sakyti, daugumo je baž-1 ko ir man netikėtai būti. Nei į po pietų. Linksmintasi iki ve- tina rūpinsis visomis pajėgo- 

nyčių. Tad reikia atitaisvii.1kn*k nesigailiu, bet džiaugiuos, los nakties. j Į mis prižiūrėti savo dukreles,

Per pakylėjimų reįkia taip paikad nuėjau, nes patyriau, kad 

sielgti; Dievotai su meile ir ti-kur tik g°ri norai> ten gpros 

kėjimu pažvelgti į iškeltų Švč. įsėkmės’ KaiP ten gražiai ir 

()st/jų ir Kielikų su Švč. V. į magiai visi draugiškai žaidė.

visų Pittsburgho dalių. “Sur-

prise party” prasidėjo 2:30 tės taip ištvirkusios. Gera mo-

MT. PROVIDENCE, PA.
šalies, kaip kitos tautos džiau-

Nuo lapkričio 7 iki 13 ,1. .T./"'? 8a™isi».is « “P -i"“*

A. Valstybėse buvo minima .raM“ “ ^k,ln ,dirb>“ 
i • -u,,, ,IT , ... savaisiais. Gal kada ir mūsų

American Education Week. Šį „ . ų
Daug gražių dovanų p. Mar-ikad neprisipratintų prie mun- apvaik^čiojimų remia didžiau-; izinonps susipras, kų tai reiš-

čulaitienė gavo nuo savo gimi-1 šainukės, papirosų ir apsau- 
nių ir draugų-draugių.

sios moksliškos organizacijos, 
National Education As-

kia paremt savuosius, o ne

: gos jas nuo tokių ištvirkėlių k a

I-nia Marčiulaitienė (Menei parės . Juk priežodis sako, soeiation, American Legion il
Jėzaus Kraujų ir. tarti; Alano Kad taiP dažniau ipflsų biznię-j lovas) yra žymi Pittsburgho |kad obuolys nuo obels netoli T; s Office of Education.
Viešpats ir mano Dievas. Pas- i r’a’ surengtų tokių žaidimų, lietuvių biznierka,’ kuri nuo įkrinta. Tat, kokia motina, to- 

dant pagarbų V. Jėzui Švč. tai bematant žmonės atprastų 1 senai veda graboriaus parei- |kla j°s tr dukrelė. Jei motina 

Sakramente. Taip pat adomo- i11110 munšainės ir kitokių iš- gas.

jant Švč. Sakramentų, išstaty- ; tvirkintų. Reikia mums šva

WEST END PITTSBURGH
(McKEESROCKS)

ta monstrancijoje, galima tar-d'11? ^islų, nekaltai susirinkus

ti virš minėtus žodžius ir tuos laik3 Praleisti, pasišnekueiuo-

atlaidus įsigyti. • ti, pasijuokti, o juokas žmo-
Kadangi jau už savaitės pas ff111* kaip Dr. Račkus sako, la-

, ' , , , ] . x... ] • ........................ Daug esu apvažiavęs ir ma
inus bus 40 valandų atlaidai, bai . sveika. Šitokie susiejimai , V . .v. XT

... 1 ... 1 •] , _ • • • , • m x j tęs didelių nuėstu, kaip New
tai reikia atsiminti, kad kuo-1 sveika kunui ir sielai. Tat dau * F

» v ’ I . iiork, Bridgeville, Homestead,met Švč. Sakramentas išstaty- I ffiau reikia mums tokių pramo . ’ ’
J 1 ... -r , v. A . Chieago, Mikisrok, Boston,

tas monstrancijoje ant alto-lne'ių. Juk čia turime gana

Ten buvęs. vei’da ir traukia munšainėlę,

______  I tai ar gali kų kitų daryti jos;

dukrelė. Nieko gero negalima 

tikėtis. Todėl, motinos turė

tų būti atsargios ir duoti ge

rų pavyzdį savo vaikams, y- 

pač augančioms mergaitėms, 

kurių mūsų kolonijoje yra ne

mažas būrelis. Tik tuomet te

galėsime pasidžiaugti- savo au

gančiomis geromis ir doromis 

mergaitėmis. Dedula

juos niekint. Šis-tas

n r iš ūnant iš bažnyčios, jeį j riamls nei kiek nepavydės, kad 

reikalas pasitaiko, eiti pro ai-i i10 dažnai susirinks laika pra

tariu per Mišias šv., tai po JPlsd- Išlošęs.
pakylėjimu iki Komunijos šv.
taipgi reikia atsiklaupti ant 
abiejų kelių ir žemai nusilen
kti. Knn. M. ,J.K.

kolonijos mergaites. 

Čionykštėje kolonijoje mer-

BENTLEYVILLE, PA.

šv. Pranciškaus Vienuolyno! 

okademikės panaudojo šių pro' 

gų labai naudingai. Pasidali-J 

nusios į grupes, jos aplankė 

visas Seserų Pranciškiečių ve

damas mokyklas Pittsburgh’o 

apylinkėje ir ten vaikučiams 

išpildė tai progai pritaikintų 

programėli. Mokyklų vaiku- j 

čiai irgi buvo prisirengę aka- 

demikėms atsilyginti už gra

žius pamokinimus ir palinks

minimų, savo išsimokintais vei

PROGRAMAS

ŠV. PRANCIŠKAUS AKA
DEMIKIŲ VAKARO, 
LAPKR. 6 D., HOME

STEAD’E

“Ačiū Dievui,” “Garden of 

Ruses” — akademikės.

“AVarblings at Eve”, piano 

solo — Paulina Liepaitė (Phi- 

lad'elphia, Pa.).

“Playing Tag”, duetas — 

0. Kedziūtė (Hartford, Conn)

lietuvių kepykla
“KAUNAS”
1400 REEDSDALE ST.

N. S. PITTSBURGH, PA. 
Gamina gryną, ruginę duoną. 

Reikalaukite musų duonos. 
TELEFONAS FA 7602

ir L. Sliakaitg (Kenosha, AVi 

kaleliais, dainelėmis ir eilutė-1sc-'“

' I

mis I “Tercizius.” Vaidino šios: 

“Tauta išgelbės save, tautai Dionizijų, vyskupų — A. 

išaukštins save, jei gelbės ir;Bendoraitė (Detroit, Mieh.).

gaitės susiorganizavusios. Su-1 Lapkričio 6 d. Kęstučio drau allkStins kūdikystę.” Mokslas] Jonų ir Lucilių, krikščionius 

augusios mergaitės yra pavy-,K’.a laikė mėnesinį susirinki-Į >’ra kūdikio teisė. Bet, netei-j— M. Kepleraitė (Pittsburgh.

/—“T----  Ydingos. Jos priklauso prie ni’b kuriame, tarp kitko, iš-'/‘ag* 7ra .iam tas teises ati-lpa.) ir M. Jeskelevičifltė (PK
X Praėjusioji savaitė buvo Sotlalicijos. Jos prisideda su 'nešta rezoliucija ir pasirašy- da°ti skriaudžiant mokytojus. ,hi., Penna.).

ppvnikščioinma kaipo “Moks-'darbu prie parapijos prainoffų tas prašymas, kad atidarytų Mokytojų visuomet stovi atly-Tercizijo l2 ,n vaiko _ M 

lo Savaitė” (Education We- jr bendrai ,tįnka prie visko, Bentleyville bankų, kuriam su/inillia *s žemiaa K1 sunkios at- EvanauskigU (Detroit Mieli.)

(X Lapkričio 11 d. grįžo iš'3° įstaigose buvo programai 
Lietuvos kun. V. Sadauskas, | kuriuose buvo nurodoma mok

ninkauja

Kokios sėkmės bus iš tos

parsivežė daug gerų žinių ir} Šv. Kazimiero mlokyklos mo-\fja paprašyti baltos rankelės, mūsų rezoliucijos, laikas pa- v,sl kdl reikalai butų taip 

įgytų įspūdžių. Jis žada savo kiniui irgi nenradeido progos., Turbflt, teks čia apsivesti, rodys. tobulai vedami, kaip mūsų mo

keliones įspūdžius parašytį Į Sykiu su Šv. Pranciškaus Vie- nes, kaip matau, kad mūs me- -i

....... | - ... .....................—...................-............... priKiausyuamas prie nevedu-
atlankęs savo senutę motutę prasipletimas ir jo reika- “stono”, žiūriu į suaugu- bar š( 

ir gimtinę grįtelę. Girdėjai!, lingumas. • is;as paneles ir svajoju, kurios,is.” K .... , , , vičiūtė (Mahanoy City, Pa.),,n«kytojav,mo darbas, “kad,L š|iakai(. (Kenoa|,a wi ,

Rymietės — B. Paškevičiū

tė (Homestead, Pa.).

Rymietės draugės — O. Čiu- 

rlionifltė (Phila., Pa.).

keliones įspūdžius parašyti | ^ykiu sil Šv. Pranciškaus Vie- nes> kaip matau, kad mūs me- Lapkr 5d a a pasimi- kyklos yra vedamos, sako 
“Pittsburgho Lietuvių Žinio-Į nuolyno jnvenatėmis surengė rgait?s doros, darbščios ir ge- rC J()nas ^iėliankas prigulė-įvienas gars.Us kalbpto.ias, “A* 

se.” Tai bus be galo žingeidus gražų programėlį lapkr. 11. d. ros lietuvaitės, L rfe g. £ R K A 92 kuo-pasiektų didesaės

<blykas pasiskaityti. Visi tė- Juvenates pirmiausiai atli- Augančios mergaitės jau vi- į s ketvjTto skvriaus. Tškil-'b<>S’ nuveiktll kilnesnių

Altanas Katilius
505 E. 8th Ave.,
HOMESTEAD, PA.

Telefonas Homestead 0930
Didžiausia Lietuvių muzi- 

kališka ir galenterijos krau

tuvė visoj Pittsburgho apy

linkėje. Parduodu visokius 

Radios, Pianus ir visus ki

lus muzikališkus instrumen

tus. Taipgi deimantinius žie

dus, laikrodžius ir visus ki

lus auksinius - sidabrinius 

daiktus kas tik randasi auk

sinių daiktų krautuvėj ant 

lengvų išmokėjimų. Turiu 

24 metus patyrimų bizny j.

. . . ketvirto skvriaus. Tškil

mykite Pgho Žinias. į ko savo dali. Jn programo da- sei kitokios. Jos skinasi nuo niin į paiaį(iotas šv. Luko

X Lapkričio 13 d. (sekma-1 Hs susidėjo iš dainų, deklema-.suaugusiųjų, nes joms daugiau i kapu08e su kaįali-
(iienį) kun. Sadauskas, kų tikĮeiių, dialogu ir trumpo veika-Irūpi ant kampų paspaceruoti k5\komis apeigomis, kurias at- 

grįžęs iš Lietuvos, mūsų baž-1 lėlio, šios dalyvavo programe; ii parodyti savo dantukus, ma patg kjeboTiaa kun j Mi- 

nyčioįe pasakė net du pamoks- į Peskiutė, Stuckiutė, Valterytė, gavotus ir išpeckeliuotus vei- g.ug ne£jnia ko(jel šį syk 

’us. Priminė ir apie Lietuvos Keplerytė, Urbonaitė, Šliakv- delius. Yra net tokių atsitiki- nppasak?. pamokslo.

gar- 

dar-

bų.”

X Lapkr. 12 d. mūsų myli

mas kapelionas kun. Skripkus 

buvo labai sunkiai susirgęs, 

bet pirmadienio rytų jau šiek 

tiek buvo geresnis. Linkime ko

dvasinį padėjimų. Sakė, kad tė Supranavičiutė ir Levana- mų, kad į nepažįstamų vyrų 

“šventoj” Lietuvoj nebe taip vičiutė. 1 automobilius įsipersa pasiva-
Pas mus labai lietuviai pra

dėjo mirti. Trumpu laiku pa-

veikiausiai pasveikti. S.

šventa, kaip seniau būdavo.! Toliau patys vaiku- žinoti; ištvirkėliai nekartų jas jftū ne| ge$ųS.

Ten mėnesinės vyrų išpažin- Čiai parodė savo gabumus, išmeta iš automobilio laukuo- r»- i; ,

tys visai nežinomus, negu kad Aukštesniųjų klesų mokiniai se ir nabagės turi pėsčios na-

yra šv. Kazimiero bažnyčioje, pasakė trumpas kallieles apie nio plumpuoti.

Pittsburgh, Pa. Ypač sako, pasižymėjusių žmonių mokslų. į Sykį buvau užprašytas į jų

A. a. Jono Zielianko mote-

HOMESTEAD, PA.
1 . -

ris ir sūnus mirė pora metų' Lapkričio 6 d. Šv. Pranciš-j

8- B B, 1----------4-
FINKELS THEATRES

A R C A D E C O L O N I A L II
1*1 A Canon St. 2002 Canon St.

Frl., Sat.. Nov. IS—lt Frl., Sat.. Nov. IS— lt
SPEAK EA8ILY HUDDLE

Mbn., Tn<SK. Nov. 31—23 Mon., Tnm.. Nov. 21—M 1 1
AS VOU DESIRE ME THE CHAMP
Tbanksfftvlrt* Day 24th Thankairlvlng Day 24th

CRANDU O. K. AMERICA
A<lmlf«lon 25c, chll. 10c Ailmlsslon 25c, chll. 10c

ar i ■ | —— B j
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SMITH-KETTE MEET RING TO

died boxing careiully and ae- of llexibility and skili. They AVorld’s Champion in tbeir re-
nu ired the ease and calmness all seem to have the punch I spective veights.

The Drangas Boxing Touin- 
ament is coming to a close to- 
niglit at the C. Y O. Center. 
The contestants are anxiously 
avaiting the opportunity to 
malte the Lithuanian teani of 
amateur boxers. T'here are a- 
bout 30 entering the ring to
night and 8 vili eonie out 
champions and the other 8 vili 
distinguish tliemselves as mg 
ner-ups. The losers vili not 
l?e disappointed for they vili j 
train better for next year and , 
perhaps vin honors and better ' 
distinction. Ilitherto all the 
c-ntries shoved class and abi-! 
lity to vin and there vas a 
spark of Jack Sharkey in eve
ry’ one of them. \Yhen they 
lošt they left the ring vith a 
smiling and liopeful counten- 
ance to return again at sorne 
future date for victory.

KBTTER-SMITII VERY 

LIKELY TO MEET

lt is not knovn v lio this 
Kabazinskas is from Detroit. 
He may prove a dark horse 
and surprise the airdience of 
tjie evening. Yet it is not very 
likely that a surprise vili 
cpii/g. lt vili be Ketter antį 
feiniįth fo-r the finai bout of 
the evening. lt is very diffi- 
cult to predict just vliicli one 
of tliese tvo great amateur 
fighters of the Middle-AVest 
will become champions of this 
tournament.

Smith has the experience 
and can stand more tlian an 

. erdinary boxer. Jie is not an 
Įw-a«y\pian to be put dovn for 

the cfount of ten. Smith met 
the best amateur heavy veights 
and įplentv of them v/hen IkV y*-

gilt bis vay to the Tribrmt 
solden Glove chainpionship 
The “baker boy” learned a 
great deal a b o u t 

boxing during the three 
years he fouglit in the Tribūne 
Golden Glove t our na men ta

Some have great hopes that 
the Rockford boy vili carry 
avay the heavyveight cliam-

| Jpionship tille to-night.
Ketter is a nev-comer. lie 

• stepped into boxing just a 
year ago. Ilis progresą has 
been very įapid. lie is štili the 
šame in vveight and in lieight 
as he vas a year ago, būt he 
is not the šame boxer. lie stu

.«

BARAUSKAS DE JULE KETTER SMITU RUNGAITIS

tbat niakes great men in the and they all seem to have an 
ring. lie is very eareful and eye tl.at can detect the very 
has a vicked punch to keep thought of the opponent. 
bis opponent at a distanee all į Few Litlluonian boxers ca. 
tbe tune. Many predict that!ter (1,e rin ith a lesscr i(t.
Ketter 'rili win by a knock!oa, ,|ian (i~at so!ne day (bcy piginimu, keletas ūkininkų no- 
oui. jtt'iil win tbe bigli aml singular!1' Iriveod į, savo ūkius telefo-
LITHUANIANS FIGHT IN |b„nor awarded to Jack Shar.l"* Jan S toki'’ tkinink’'

SHARKEY STYLE bey, a Lithuanian and tbe
(Teverness is the stvle of .,, ,, . , . ,,,T įuorlds Jleavyveight Chanu

.Jack Sharkey the ; AVorld’s i , / °
• i, Ai • mi 1 Ton. They vili, no doobt, not 1 leavyveight Champron. The,1 - ’ ’

Litliuanikn hoxers try to copy aHairi thcir ideal, būt some 
this trait, Even tli.e heavy- one or even tvo mąy ascend 
veights shovf a *-'great deal t n become sdme tfay tlio

VVORLD’S HEAVYVVEIGHT 
CHAMPION

—

JACK SHARKEY
Draugas Boxing Tournament ,:s 

highly indebted to Jack Sharkey 
for the inspiration that be h&s 
given to the Lithuanian youth. 
Jack is the first Lithuanian wor- 
ld’s Champion, būt iet us hope he 
vili not be the lašt.

St. George’s Parišk School Band to play for the Draugas Boxing Tournament at the C. Y.

p. Čeater to-night. The lwd ig direoted by Mr. Anthony Pocius. t
■ M

Draugas Boxing Committee, vhieh has sponsored the First Lithuanian Boxing Tournament. From left to 
right uitting: Ig. Sakalas, L. šimutis, Rev. J. Mačiulionis, Charman, J. Mohr, Al. Kumskis: standing J. Juozaitis, 
M. Pavilionis, Secretary, P. šaltimeras and K. Savickas.

D R A TT O A s

ŪKININKAI TELEFONUS 
TAISOSI

PAPILĖ, Šiaulių aps. Pasi
naudodami telefono tarifo at-

Įto Įstaigai įteikė pareiškimus.

CHICAGO DIVISION ENTRIES

112 Ibs.
j«lm Petkus .........................  St. George's, Bridgeport
Markevičius, ..................... St. George’s, Bridgeport
Žilinskas, ..................................... Ali Saints, Roseland

118 lbs.
*Petrutis, ............... Our Lady of Vilna, VVest Side

126 lbs.
VVinikaitis,.........................Holy Cross, Tovn of Lake
Shedwill, ....................................... All Saints, Roseland
Blunias, ................................. St. George’s, Bridgeport

135 lbs.

Antonaitis, ......................... St. Joseph’s, So. Chicago
Zajauskas, ........... Nativity B V. Si., Marųuette Pk.

147 lbs.
Norusis, ..........Jnunaculate Conception, Brighton Pk.
Albertauskas, .................. St. George’s, Bridgeport
Grimelis, ................. Our Lady of Vilna, West Side

160 lbs.
Bockus, ................................. St. George’s, Bridgeport
Kisccllus, ............................. St. Michael’s, North Side
Kukeckus, ......................................................... St. George’s, Bridgeport

175 lbs.

Barauskas,............................. St. George’s, Bridgeport
Gajauskas, ......... ................. St. George’s, Bridgeport

lleavijiceitjlits
Keturakis, ............. . .. Our Lady of Vilna, VVest Side
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SHEDVVILL

SOME OF THE VVINNERS THAT OUALIFiED FOR THE FINALS 
TO-NIGHT AT THE C. Y. O. CENTER

OUT OF CHICAGO DIVISION ENTRIES
•» ■ ■*•*. ■

A-V. 118 lbs. * .

«>*
Ališauskas, .................. St. Joseph’s, Rockdale, III.
Gresmanauskas,.............. ..-St. Anthony’s, Cicero, III.

135 lbs.

De Jule, ..................................... ........................St. Joseph’s, Rockdale, III.

147 lbs.

Sedeikis, .......................... St. Joseph’s, Rockdale, III.
Bagdonas, ........................ . St. Peter’s, Kenosha. AVis.
Jesky,.....................................................Detroit, Michigan
Meškauskas, ....................... St. Anthony’s, Cicero, 111.

163 lbs.

Žemaitaitis, ........................................... Detroit, Michigan
Petkus,............................. St. Anthony’s, Cicero, III.

175 lbs.

Rungaitis, ..................................................... St. Joseph’s, Rockdale, III.

Heavyvueights

Kabzinskas, ....................................... Detroit, Michigan
Adomas Smith, .... St. Peter and Paul, Rockford, 111.
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PAMATYSIME PAGERBIMO BANKIETE
‘ DRAUGO” BOXING TUR

NAMENTO BANKIETAS
5 BUS IŠ VAKARIENĖS,
,JSRAŽltfS PA.GtftčIMO ; 
r -PROGRAMOS IR ŠOKIŲ

• * *. * » ji* r»

i Pirmadienį, lapkričio- 21 die
na, įvvks u Draugo’* Bo\nig 
£ u i name rUp Įjunk ie tas*. r rCp? k 
fcgfosS Blvd. Va
karienės, nrpgramos Tr šokiu 
tikKįtaĮB^ $2.Qę. r. sPr.ogr autos i r 
šokiu tikit*Tai Vakarie
ne ^ias^lės Tfed vakarų.' P:t 
gerbimo ; programa prasidės S 
valandų vakaro, šokiai prasi
dės tuojau po programos.

PASTABA: Norintieji rezo
nuoti vietas įnie staio priva
lo Įsigyti “uraugo ±>oxing 
Turnamento Daimieto tnueių 
ne vėliau kaip pirniauieių io 
valandų ryto. x rogramos n 
šokių tikietus bus gailina gau
ti ir vietoje, Congress lloieh 
A isi tikietai jau gatavi “Brau 
go” ofise, 2334 S. Oakley A- 
\e., Chicago. Telephone — 
Roosevelt 7790.

FOOTBALL STARS AT
TEND BANQUET

Some of the Lithuanian 
football stars will attend the 
Draugas Boxing- Tournament 
Banguet at Congress Hotel, 
Mondav Nov. 21. 7:30 P. M.

Among those vbo vilt at- 
ten* i. are E<tdie K ra ūse of No
tre Dpme. Ą1 liauji of North- 
vestej-n. Phil K rausė and Pet- 
er Bprskis of Be Paul and _An- 
dy Puolis of llarrison. Tech. 
Ali of these min h a ve pon- 
+ rihnted treinendoiislv to tln< 
sii/-r-p«< tt f +h«ir re«ponfive 
ylinnls- jji football

Gerb. kun. 11. J. Vaičiūnas, “Draugo” Direktorių 
Pirmininkas išdalins “Draugo” Boxing Turnamento čem- 
pijonams dovanas.

Gerb. kun. J. J. Jakaitis, M. I. C., Šv. Ma
rijos Kolegijos Vyresnysis pasakys pasvei
kinimo kalbų “Draugo” Boxing Turnamento 
Bankiete, lapkr. 21 d., Congress viešbuty.

TAPK SHAR.KF.V M A V 
ATi’F.NP BANŲUkT

1 rnfnr*.npntol’ Tark Wha’k“\ 

Jas been awav on a trip aini 
lutherto it is nof eertain. vbe- 

Iher he vili retum honie in1 

time to attend the Draugas 

Boxing Tournantent Banųuet 

on Monday avė., Nov. 2 L at 

the Congress llotei. Adam 

Smitb had been away to Cali

fornia and retumed jus^ in 

time for the Preliminaries. 

Peihaps Jack Sharkey vili re- 

turn home in time to attend 

the Banųuet to vhich he had 

fceen invited some time ago.

Jack has relatives and not 

a fev friends in Chicago and 

he likęs to meet his friends 

and relatives (vcasionully. 

This indeed is a splendid o*'- 

casion for Jack to meet his 

friends in other valks of life, 

būt especially to meet eight 

sturdy men vbo shall have. 

aiscended one step higher in 

Jie realius of boxing. Jack, 

in bis days of ascension, did 

not ieceive half the encourage- 

į lent that the Lithuanian bovs 

are reteiving nov, štili be 

į.iade the grade and becanie 

the AVorld’s Champion. No 

doubt, if at all possible, be j 

viii come and encourage by 1 

his presence the nev Draugas 

Lithuanian Clianipiona. Ivt'.- 

bcpe he does.

Ponia x\ieixsanura Pieržinskienė, viena įžymių lie
tuvių dainininkių Cbicagoje, “Draugo” kumštynių 
turnamento bankiete, dainuos arijas iš operų.

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

SKAITYKITE BIZNIERIŲ
BAROENUg

P-lė E. Mickūnaitė dainuos “Draugo” Boxing Turna
mento Bankiete lapkričio 21 d., Congress Hotel. Sek
madienį, lapkričio 27 d. jinai išpildys ilgų ir turiningų 
programų Eighth Street Theatre.

Ponia Marijona Janušauskienė, viena įžymiausių Chi
cagos lietuvių dainininkių (soprano), dainuos Draugo Bo- 
xing Turnamento bankiete, lapkr. 21 d., Congress viešbuty.

LIETUVOS VYČIŲ DVASIOS VADAS
Gerb. kun. A. Valančius, “Draugo” Boxing Turna

mento Bankiete pasveikins laimėtojus boxininkus.

OFFICIALS OF THE DRAUGAS B0XING TOURNAMENT
Standing left to right: Pete VVistort, referee; Konnie Savickas, clerk; Dr. E. Winskunns, physical examiner; Al Kontaktą, 

director of bouts; J,. šimutis, bead clerk; M. Pavilionis, matcli-niaker; J. Juozaitis, derk; Jg. Sakalas, derk.
Sitting left to right: P. Šaltimieras, announcer; Jack Elde r, time-keeper; J. Brenza, judge; Rev. J. Mačiulionis, cbair- 

nianj Mr. Diesel, judge; Jack Mobr, mateh-maker; and Dr. J. Simonaitis, physical eaaminer.
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DRAUGAS BOXING NEWS
REVIEWING TO-NIGHT S :ent, we are inaugurating a

FINAL CHAMPIONSHIP 
BOUTS OF THE DRAUGAS 

LITHUANIAN BOXING 
TO URNA MENT C. Y. O. 
CENTER CONGRESS & 

WABASH AVE.
8:00 P. M.

by Al. Kumskis 
ln ail we are featuring 16 

bouts of the finest, cleanest ( 
and of the best sportsnianship- 
like boxers in to-night’s ex- 
clusive boxing show. You \vill 
Avitness an aggregation t. f box- 
c-rs, which you niiglit say are 
the leading athletes of the

championship banąuet at the 
Congress Hotel in the beauti- 
fui “Gold Room” on Monday 
eve, November 2lst at 7:30 I*. 

51. to honor our 8 champions. 
Amongst our guests you will 
find notables of Chicago, 
speakers, singers, famous Lith
uanian Athletes, our sočiai and 
business leaders.

j For the benefit of our 
lyounger folks, who may not 
be fortunate enougli to be able 
to attend the banąuet, we ai e 
having a dance in eonjunetion 
vvith the banąuet. Music by a

NOTICE TO BOXERS

gg i Valdybos rinkimas. Draugi- dainavo keletą, dainų, taip pat
I jai pageidaujant visa senoji duetų su J. Čepaičiu.

valdyba sutiko pasidarbuoti ir , “Grinorių duetas” iš Rock- 
ateinančicis metais. Turime bū lordo irgi labai gerai paslro-

All boxers in the tournamer.t mušt observe the 
follovving rules:

1. Tliey mušt bring tbeir own eąuipment inelud- 
ing trunks, towel, eup, slioes, lock, ete.

2. Mušt report at the C. Y. O. Center, Congress 
and AVabash Ave. at 6:00 P. M.

oo.
them.

Mušt not bring more tlian one second vvith

GRĮŽO IŠ LIGONINĖS

POVILO ŠALTIMIERO 
KALBA PER RADIJO

Ir vėl Peoples Rakandų Į- 
staiga suteikia mums šią ma
lonę progą paskelbti apie 
Draugo Boxing kontestą. Ar
tinasi valanda rungtynių dėl 

■* U,e .„.u purchased at entrance toGol(] tonpijonato, kurias įvyks ke-
preliminaries of 75. p—om Congress Md Wabaah t',rtadl'lapkncio 17 d, 

i'ighters, great physical corab.l^ November 2lst. Dancing |C Y’ °' C įsidėmėkite

ats, to become finaliste for to- „y, begin a, 9:00 p M

night, mušt be a select groupj

įauio broadeasting orchestra, 

Litliuanian youth of tlie pres- tkkets 5(J cents and an oppor. 

ent day. In my opimon, these |t,Jnity to meet tbe Lithuanian 

30 gonte stalwarts who liave ,cbampiong. Tickets may be 

emerged from the hard stre-

r.uous

'adresą, Congress ir Wabasli

CHICAGOJE
ŽINELĖS IŠ AVEST 

PULLMANO

Emilija Ežerskienė, narė A. 
R. D. 2 sk., grįžo iš 8v. Kry

ti jai dėkingos. Valdyboj yra dė. Apie Budriko radijo or- žiaus ligoninės ir sparčiai sve? 
pinu. — Zolpienė, vicepirai. kestrą galima tiek pasakyt*, ksta. Begalo ji dėkinga dr. S. 
— Jagiellienė, nut. rašt. —• kad tai šauniausias orkestras, Biežiui už išgelbėjimą jos gy- 
Trustienė, fin. rašt. — 'B u r- susidedantis iš geriausių unr-įvasties ir padarytą sėkmingai 
bienė, ižd. — Hnurevičienė. įjislų muzikantų po vadovyste i unkią operaciją. Tikrai gerb. 
Knygoms peržiūrėti į komisi- Juozavito. .Jo grojimo visiems dr. Biežio gera ranka, do ligo- 
ja išrinkta: Yabolienė, Jučo- malonu pasiklausyti. mai greit pasveiksta. XXX.
bienė ir Philipienė. Ateinan- Taipgi buvo pranešta, kad'
tį mėnesį draugija minės 3 nie- visiems pirkėjams radijo ar
tą sukaktuves. Suruoš party. ba rakandų iki Padėkos PTe- 
{ komisiją išrinkta: Bartzienė, uos Budriko krautuvė Guos 
Aleksonienė ir Philipienė. Pa-(dykai didžiausį kalakutą ar- 
Įrty bus po susirinkimo. Bu» ba kitą dovaną. K.
lošiama bunco, kurioj tiktai
narės galės dalyvauti.

j By to rengiama kitas kau
lini; u lošimo vakaras draugi- 
jos naudai gruodžio 11 d. 2 
vai. po pietų, parapijos sve

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
APGARSINIMUS IR 

BARGENUS

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES

of athletes. For in a toum- | 

ament of this kind, wliere a 

bov mušt figlit two or more 

bouts to ąualify himself for 

the finais, it is necessary that 

he be a clean character, self- 

respecting, proud of bis phy- 

sical condition, and one vvith 

a l’igliting spirit.

To-night our Lithuanian 

sport follovvers, sočiai and pro- 

fessional, vili be entertained 

in a fashion unprecedented. 

There is no doubt that the 

preliminaries of this toumain- 

cnt sėt many a spectator to 

thiuking of what fine nien our 

nationality possesses and that

DRAUGAS B0XING 
FINALS NEWS

Ali the fighters vvho parti- 

cipated in the Draugas Box- 

ing Preliminaries at St. Ag

nės' Gyni are invited to wit- 

ness tlie Finais at the C. Y. 

O. Center to-night.

X Mirė a. a. Ieva Jašmon-, . 
tienė. Iškilmingai, su bažnyti-
nėmis pamaldomis, lapkr. 141 Susirinkimas baigės gard- 
d., palaidota Šv. Kazimiero žia kavute ir keksu, kuriuos 
kapuose. Patarnavo graborius i pagamino ir aukojo pačios na- 
Eudeikis. Iros, kad tuo būdu sutaupius

X Lapkričio 16 d., parap.-,daugiau pinigų Mažosios Gė- 
salėj baigsis parapijos baza- Įleiės fondui. Narė
įėlis. Turime dar labai daug

gatvės. Vieta labai-puiki, virš 
tūkstantis" vietų jau prireng
ta ir dėlto vėl raginame visus,
kurie dalyvaus, atvažiuoti tru i. I perupūtį anksčiau dėl parankesnės I ‘ xBe to, bus išleista ir musų 

fotografo p. Zalatoriaus gra-
Atvažiavę išgirsime muzi-

ir naudingi} dalykėlių. MUZIKOS KONTESTAS
i*

vietos.

Doctors F. C. AVinskunas 
and J. J. Simonaitis will again 
take charge of the boxers.1 
They wilLexamine and advise 
the boys before cacli bout.

North Side Kulys Scliool c? 
ži dovana: pusė tuzino gražių (music, skelbia piano skambi-

kos, kurią patieks 30 kostiu
mais pasipuošę muzikantai,! įr parap. komitetas jį rašytis visi

Luiiems vadovauja kompozito- nuogjr(jjįaį kviečia svečius at- 6 iki 14 metų. 
rius Antanas Pocius. Matysi- j Vykti į užbaigą. Visus ko gra
me taipe susirinkusiųjų pasi-i xiausiai priimsime ir pavaiši- 
žymėjusius įvairių universite-Į rs;me
tų footbolininkus lietuvius, y Lapkričio 20 d., parapi- 
kaip Edvardas Kriaučiūnas į jos sa}g.j įvyksta puikus vaka- 
(Kiause) iš Notre Dame, joraS) kurį rengia visos parapi- 
brolis Phil Kriaučiūnas iš De,jaį priklausančios draugijos,
.Paul, taipogi Petras Barškis naraniios naudai. Bus vaidi-

paveikslų. Klebonas kun. A", (nimo kontestą. Į kontestą ga- 
mokiniai nuo 
Konteste taip 

pat galės dalyvauti ir tie, ku
rie dabar pradės mokytis.

Laimėjusieji kontestą gaus 
dovanas ir kitus atžymėsimo 
ženklus.

DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už $1.00 

10 už 50c

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti 

BARGENU

Galima jas matyti:

u DRAUGAS” PUB. CO.^
2334 So. Oakley Avenue

1/" 1 • *1_ *Kolei įssibaigs

T.. t i ,,-r- .n , - - ~ parapijosP-g Pęte stori, the bo. ,B De Paul. Toliau artistė Mi- !:inlas. kurį igpildys L. Vyčiai 

events of this nature, enabling i liCaS° heavyweiglit, vvill a-lckūnaitė, Lietuvos Operos Dainuos parap. choras, kuriam
the youth to profit in laterįfia*n referee the bouts. Big Į žvaigždė, kuri taipogi daly- vadovauja varg. S. Raila. Po

life, sliould be supported to was referee during tbe|Vaus bankieto programoje la 

their fullest extent. preliminaries and handled tlie Ipkričio 21 d. Congress vieš-

In to-night’s 16 bouts every wisely« tūlyje, gražiame ‘‘gold kam-

boy who steps into the ringi --------------------------------------------- Į baryje.” Kviečiame į boxing

vvill liave just one thing in i *Jack Elder, C. Y. O.; finais kapitoną Darių ir la-

mind and that is to fight hįS (-Atlnetic Director, will act as

best, bring into his efforts 
the best of bis mind and phy- 
sical ability and acquire that 
long sought after title “Drau
gas Boxing Tournament Cham 
pion”.

I assure everyone present 
complete satisfaction, būt do 
not let it stop at that. Pass 
on to your friends tliis inspir- 
ed feeling, create in them a

cli.ief timer for tlie evening. 

No 14 counts to-night, boys.

DRAUGAS B0XING TOURN
AMENT BANQUET

The vvinners in the Draugas 

Boxing Tournament deserve 

recognition for tbeir untiring 

efforts in inaking tlie Litliuan

kūną Girėną. Mums, lietuvia
ms bus garbė matyti susirin
kusiųjų tarpe Jo Ekscelenciją 
Vyskupą Bemard Slieil, kuris 
Draugo Boxing kontestu yra 
didžiai užsiinteresavęs. Maty
site 30 lietuvių kumštininkų 
gražiai pasipuošusių ‘ ‘ Drau
go” prirengtais specialiniais 

kostiumais

ian boxing team. The amount 

tiesire to become acąuainted1 of training tlie boys expended

■uith the abilities of our youth, 

make’ them boosters of the 

Lithuanian Athlete.

gives them the right to a cor- 

dial support from ail the Lith

uanian people of this country.

Just a reminder to our lov-'It is no easy task to get in 

ers and followers in regard to, shape for a bout. 

the boys who are to figlit to-

nigli't. They liave given tbeir

Kontesto atidarymas — liūs 
gražus koncertas, kurį išpil
dys patys studentai penkta
dienį, lapkr. 18 d., Hanilin Pa
rko svetainėje, AVellington ir

.Hoyne Ave. Norintieji daly- 

jrogramo bus Šokiai prie ge-ivauti konteste pra5omI ,.ašyti 

ros p. Fel. Paliliuno orkestros.]dabar į Kn,ys g^, of Mu.

sic, 1619 N. Damen Ave. Tel.Draugijų valdybos išanksto 
rengiasi prie vakaro, kad at
silankusieji nesigailėtų. Prad

Armitage 1504. Pranešėjas

žia 5 vai. vakare. Įžanga 25c.
Rap.

LIETUVIŲ VALANDA

IŠ ŠV. TERESĖS DR-JOS 
SUSIRINKIMO

Praėjusį‘sekmadienį vėl te
ko gėrėtis gražiu ir įvairiu 
lietuvių radijo programų iš 
stoties AVCFL, nuo 1 iki 2 vai. 

, po pietų, kurį davė Jos. F. Bu- 
laikė prieš- i ,radį j0 ir rakandų kran-

Marąuette Park. — Drau- 
g i ja Šv. Teresės
metinį susirinkimu lapkr. 7 .1., lavė' 3417"į j|alsted s‘t; chi

kumštininkų kostiumais irjparapijos svetainėj. Narių su 
žmonių minią su pilnu pate- Jsįrjnko skaitlingai. Įduota va- 
nkinimu sutinkančią sunkiojo r,qaį g naujų, kurios malonės’ 
svorio kandidatus, kurie yra,atsilankyti i ateinantį susiri- 
Tribune čempijonas, Adomas kimą ir užsimoWti mokestį. 
Šmitas iš Rockfordo ir Pra-lpcr §į ^usirinkimą 
nas Keturakis, C. A. A. U.
Čempijonas iš Aušros Vartų 
parapijos. Abu sveria virš

Pranešimą iš buvusių šokių 
vakaro išdavė Knapp. Pasiro-

sį ^susirinkimą priimtos 

naujos narės: J. Baltutienė, Zi 
bienė, Jasinskienė.

m, .dviejų šimtų svarų. Iš tų 30
The Draugas Boiing Com- lkuroStinink, liks 8> Uurie bus

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes j Lietuvą ir visus pasaulio 
kraštus.

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

Lietuvą.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

TEL. PROSPECT 7960-^61

cagoje.

Malonu buvo pasiklausyti 
gražaus dainavimo S. Rim
kaus, kuris su orkestro pri
tarimu

best efforts, time. sacrifices1 ”"SS10ner’ . 8P“,red n° Iapvainikuoti kaipo “Draugo” dii Padaryta nemaža pelno
t.me or effort to g.ve the w.n-j ,i)!tuvių c„nlpijonai. iSsiskirs. ;($47.75). tiražus pasidarbavi- 

ners a hearty welcome at thei^ negalSgime nurimti laukia. mas (šokiai buvo rengiami pi 

Onigress Kotely on Monday, nt pinnadienio vakaro> lapkri

čio 21-mos dienos, kada bus

pagerbti minėti “Draugo” lie (šleikaitė pranešė dalyvavusios1 
tuvių čempijonai. “ Draugas ” Į Chicagos Katalikių moterų 
skirią, visą ko geriausio dėlei klubo susirinkime. Pranešė, 
šių lietuvių jaunikaičių-čem-!kad klubas veikia gražus dar- 
pi jonų. Vieta ko geriausia —j bus ir kad garbė prie jo pil

ami training to gain some- 
thing in tlie vvay of glory, 
tins fact sliould not be over- 
looked. Far be it from me to 
offer advise to the sport fans, 
būt sūrely you can lose none 
of your own laurels and gain 
much respect and gratitude 
from tlie boys by being pres
ent to witness their finai 
bouts.

I plead with you, my fri
ends, to give these boys a 
break in ovation for tbeir ef
forts and willingne8s to pro- 
Vide you with a show whi!e 
at the šame time they elimh 
enother rung toward the glo- 
ries of championship,

Nov. 21. The Banquet will 
conrtst of three main features: 
dinncr, entertainment and 
dancing. It is expected that 
vevy many will attend the ban- 
quet. In order to meet the de- 
niand of the youth special ti
ckets have been made for the 
entertainment and dancing on
ly. The banąuet tickets with 
dinner are $2.00, wbereas the 
entertainment and dancing ti
ckets are obtainable at 50 
cents.

I/et us see everybody at the 
banąuet, old and young alike.

nnadienio vakarą).

P. U. Philipienė ir p-lė Ku-

Climaxing this eventful Every one is cordially invited 
Lithuanian Boxing Toumam- Į and welcome.

Congress viešbutis, Gold Ro 
oni.

Kviečiame dar kartą visus 
profesionalus ir biznierius, da

klausyti.

susipažinti su “Draugo” ku

mštininkų čempijonais, papuo-

lyvauti toj “Draugo” sporti- štsis specialiai pagamintais 
ninku puotoj. Džiaugsimės lie aukso ir sidabro medaliais.
tuvių čempijonais, gardžiai va 

Įgysime, o, programui pasibai-

Ketvirtadienio vakare, lap
kričio 17 d., C. Y. O. Centre,

gus, linksmai šoksime. Jauni- Congress & Wahash, pasimaty 
mui yra pranešta, kad, pasi f sime ir gerėsimos mūsų Jietu- 
baigus programui, hus šokiai)vių dienraščio “Draugo” ku- 
tuo pat kartu turėsite progą raštininkais ir čempijonais.

Atlas Fuel Company
Lietuviu Augliu Yardas

T^ai jūsų anglių aruodas esti jūsų 
taupumo sąskaita. .Jūs negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos Į 
jums reikalingas artglis.

Mes parduodame įvairios rūšies 
anglis — dėl Hot Water ir šlymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Poeahontas, beduminės. Pennsyl
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Saliara anglys.

Specialės kainos, mokant cash.

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49th Street. Chicago, Illinois

GAPSZEWICZ, Pres. R. F. GAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.

♦
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Ptttshurghn Lietu
viu Žinios

HOMESTEAD, PA.

(Tęsinys iš 3 pusi.)

Iių meilę ir ištikimybę. Lietu

viško jaunimo abiejų lyčių jau 
turime gružų būrelį. Yra, ro
dos, iš ko pasirinkti. Šeimų 
mišinys nebepateisinamas šiuo 
se laikuose.

Kur dingo Bridgeville’s “pi 
išlys?” Karoliau, wake upl

EASTON, PA.

CHESTERIO ARTISTŲ- 
-MEGĖJŲ APSILAN

KYMAS

Lapkričio 13 d. šv. Mykolo * ' \ 
parapijos svetainėje įvyko te-

. Matui, kad italų tautos |atraH_itOncertas,Juirį dailiai iš
pildS atvykusieji artistai-mū-kvieeia ir ne narius lankyti gaudo mūsų mergaites, kaip 

kursus. Tuo reikalu reikia krei žuvytes su meškere, o bemiu- 
ptis į Juozų Bulevičių, 144 E. kai apie svetimtautes sukinė- 
4lh Avė. Vėlybas Paukštis jasi. Į kų tai panašu! Juk se- 

________ li.iau to nebuvo. Piršlys šioje

BRIDGEVILLE, PA.
Lapkričio 9 d. per iškilmin

gas šv. Mišias kun. A. Jurgu
tis surišo moterystės ryšiu 
Baldine Dominie DiMareo su 
Maryte Papeikiūte. Po pamal
dų bažnyčioje pas jaunosios 
tėvelius buvo surengta jungtu
vių puota. Linkime jaunai po
relei ko geriausios kloties nau 
ją gyvenimų pradedant. Su
prantama, mes jaustumėmės 
kur kas geriau, jei Marytė bū-

parodytų nuoširdumų. Susiri- ■ 
nkusi gausiais aplodismentais Į 

publika pareiškė savo dėkin 
gumų-kun. K. Paukštei už ma
lonų pritarimų šio teatro-kon- 
ceito surengime, už jo atsila
nkymų į šį vakarų, gerb. p-lei 
Mitruliūtei už jos pasidurba 

į vinių ir artistams-mėgėjanih 
už gražų lošimų.

Linkėtina, kad ir kitų ko
lonijų jaunimas pasektų gra- J 
žų darbštumo pavyzdį, kad 
vieni pas kitus atsilankydami 
stiprintų draugiškumo ryšius.

Dalyvis 1

DAKTARAI:
| Office Phone 
|Prospect 1028

Res. and Office 
2 359 So. Leavitt St.

Canal 0706

Tol. LAFAYETTE 3067

DR.A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avo. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis ir nedėliomis pagal

sutarties

leL Cicero 67.r)6

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49tb CT., CICERO
Vul.: 10-* 1 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare 

l'uuiit buulemU 1V42

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 41 tb Street

abi. Luilttl 6122

DR. G. I. BLOŽIS
D E N T 1 H T A o

2261 VYecst 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nno 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki s .vakare 
seredoj pakai' nutai l|

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AN1) SURGEON

2403 VV. 63rd St.,
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M
Sunday hy Appolntinent

Chicago

gėjai iš Cbesterio, vadovau
jant Chesterio Aušros Vartų 
parapijos varg. p-lei M. Mit- 
rulifltei. P-lė Mitruliūtė prieš 
keletu metų Kaštone buvo va
rg. ir labai gerai žinoma eas- 

lietuviškos ve’8^9 jtoniečiams, kaipo veikli, pasi- 
.empie... žymėjusi darbuotoja, gera dai

nininkė ir teatrų rengėja. Pra
eities malonūs prisiminimai
patraukė visus Kaštono ir a- *
py linkės lietuvius ne vien pa
sižiūrėti vaidinimo, bet ir pa
simatyti su buvusia šios kolo-

gadynėje turi budėti dienų ir 
naktį... Nuo jo priklauso išsi
laikymas
Kolumbo žemėje

Sodaliečių surengtas šo
kių vakaras lapkričio 5 d. gra
žiai pavyko. Kai sutartinai ir 

j noriai dirbama, sėkmės visa- 
!dos būna ko geriausios. Gir- 
, uėjau, kad pelno būsiu apie j $40.00.

X Praeitų sekmadienį “Ma
rijos Vaikelių” draugijos na- 

Jrės iškilmingai priėmė šv. Ko-1

\zZs

tų pamilusi lietuvi bernelį ir, manijų. Senai laikas niamy- 
jam pavedusi savo rankų. Gy-!tėms ir tėveliams pasekti gra- 
venimo našta visados yra len- žų savo dukrelių pavyzdį — 
gvesnė, kada to paties tikėji- sykį j mėnesį sustiprinti sa-
mo ir tautos jaunuoliai ateina vo 
prie altoriaus prisiekti ai..h-

sielas Dangiškąja Manna.
Vilimas

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėm" pa

tarnauju geriausia 
kr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 14- 
dlrbyatėa

OFISAS
• 68 Weet 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8281 S. 
Halsted Street, Tel. 
▼lotory 4888.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavitnaa 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangu*, nes neturi
me UUaldų eilalkymal 
ekyrią.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

B3O7 Albui AnM

■ S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

CHICAGOJE
MARQUETTE PARKO 

ŽINUTĖS

X
nijos uolia ir mylima veikėja. ■ štas

Parapijos naudai paruo- 
draugijų bazaras neblo-

Firmiaušia vietos klebonas giausiai vyksta. Jis dar tęsis 
un. S. Draugelis perstatė at- ateinantį sekmadienį, lapkri

ty kusius artistus ir dėkojo čio 20 d., o taipgi kas vakarų 
susirinkusiems už parodytųjį iki Padėkos Dienos. Bazare ra 
prielankumų. Po to prasidėjo Jnd-asi įvairių daiktų jr žaidi- 
programas. mų. Yra net ir paukščių. Vi-

Visų pirma p-lė M. Mitru- ,sai pigiai galima gauti riebių
iūtė padainavo solo: “O kaip(aT1^! al’ba didelę žųsį kalaku-

_ Kazanausko 'tieniai. Per paskutinius vaka-
Bo- rus tikimasi atsilankymo visų

nouievuril 7os9
Itez. Hemlock 7 6 91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
’ D E N T 1 S T A S 
4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki H vakare

Tel. Cicero IZoo X—KAI

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakaru

Ncdėliomis .r s>«reovmia susitarus
4847 VV. 14th St. Cicero, ill.

miela išgirst 
Štili wie Die Naclit”

Jim, “Aš sapnavau 
ryte ir riešutynas” 

“La

i ’ ’

ofiaaa Tol. Grovefiill 1617
Rea 67 37 S. Artesian Avė.

Tol. Oi-ovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 
14J* VVost Uaruuetta Road 

Vėl.: S-6 Ir 7-9 P. M Ket. 9-11 AU 
Nedalioj luaitąrea

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WiNSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4146 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

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

i Tel. Canal 0257 Res. Prospect B65»

! DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

Vietų

Or. C.K. Kliauga
DENTIS^TAS 

Utarninkaia, Ketvergais ir Subatomis 
2420 \V. Alarųuette K<l. arti tVcstem 

Avė. Pitone Hemlock 7828 
Panedėllals, Seredomis ir I'ėtayčionalz

1891

Valandos:
6

11 ryto Iki 4 po 
iki 8:30 vakare

DR. S. A. DO W1AT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.
5147 WEST 25th STREET 
2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak.

CICERO 
ir

2924 W. WASH1NGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Waahlugton Blvd. 

4:29 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2461, arba 
Cicero 482. Rea teL Cicero 2888

l'el. Laiayetta 67 94

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California A ve.

Nedelloj* pagal sutarti

Tel. 602

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

Jut ncatsUieola šaukite Centrai 7464

DR. A. A. ROTH
Ltusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos Ligų ir 

veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v? v. 
Nedėliomis lr Šventadieniais 10—13

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
1—3 ir 7—8 vak. 
edėliomis pagal sutartį

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmcnd Street 

Telefonas Republic 7868

ir “Ma- parapijonų ir svečių, kurie 
- M. Mi- (‘ar nebuvo. Taipgi mūsų biz-

.trulytės, “La Zingara” 'rJeriai ir profesijonalai dai__________________________
JDonzettee, “Mano mamytė”'^įvo bazare. Lauksime ir jų. Tel. Republic 2266 

|ir “Gop Gopaka” — Mousso-j X Parapijos penkių metų DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2463 VV. 63rd STREET

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS G T? ABORTUS 'rgsky. Gražus p-lės Mitrulytės ! sukaktuvių bankietas bus sek-
Patarnauju laidotuvėse kuopigtausta. j baIsas žavėjo klausytojus.' Pu

blikai labai patiko. Kelis kar
tus tapo iššaukta daugiau ir 
daugiau padainuoti.

Antra programo dalis buvo

Reikale meldžiu atsišaukti, n mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooeevelt 1616 arba 1611
8314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, U
TEL. CICERO 8987

Valandos: 
Seiedoniis ir

rnadienį, lapkričio 27 d. Virė
jos mitingauja ir tariasi, kaip 

geriau svečius pavaišinti, t) PUone uennock 2061

[IR, JOSEPH KELLA

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUE 

Tel. Virginia 6636

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė

4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7 327

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 Iki 
.12 ryto {išskyrus seredomis). Taipgi
Į nuo 4 iki 8 vaL vakare L larninkuls 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3385

DR. P. M. ŽILVITIS-
Gydytojas ir Chirurgas

3243 So. Halsted Street

Office Tel. Victory 7188

Ree. Tel. Hemlock 2615

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VaL: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vau 

Seredomis po pietų ir Nedėldieniata 
tik susitarus

8422 W. MAKUUETTE ROAD

DR. M. T. STRIKOL’IS
i GYDYTOJAS III CIlIlK lltiAS

OFISAS
j 4645 S. ASHLAND AVĖ.,

.Ofiso valandos; nuo 2 lkl 4 lr nuo
( iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartj
Ofiso Tel.: Uoulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1980

Rea Phono
Englewood 4641 Office Phone
Wentworth 8009 Wentworth 8008

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET

Vai.: 8-4 lr 7-9 vai. vakare

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1866 WEST 47th STREET

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

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DBi Ji Wi KADZEWICK A. L DAVIDONIS, M. D,
4910 SO. M1CHIGAN AVENUE

Tel. Kenvvood 6107
Valai dos :

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai \ a kare 

apart šventadienio lr ketvirtadienio

Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 
6859 SO. AVEBTERN AVĖ. 

Chicago, 111.

DR. MAUFIICE KAHN
(Jydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. AS4ILAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. I’luza 3200

VAIANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 8 po putų
Nuo 7 Iki • vakaro
N-del nuo 10 Iki 12 dieną

Ofiso Tel Victory 8687
Of. ir Rez. Tel Heinioek 2374

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

Antras ofisas Ir rezidencija
6564 SU. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso vai.: uuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 3-8 po 
ptet. Utarn. Ir Subat. nuo 11 vak 

Šventadieniais pagal autsriinaDR. CHARLES SEGAl>•
1 Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ, 

KI’ECIJ ALINTAS

l»4tov.j Moterų Ir Vvrų l,lrų 
Vai.- rv»o nuo itl -12 nuo 2— 4 po 

pietų: 7 — ĮSO vai vakara
NedėJIoi.iJ" 10 Iki 12

Telefimes i\lidwav 2KRO

'1 ei. Wentwortb 3U(XJ

Rez. Tel. blewurt 8191

DR. H. BARTUN
Gydytojas ir Chirurgas 

6553 S. 11A LST E D S111E E’P 
Vak: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

\ 1IE.MI.OCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryaue.kas)

GYDYTOJAS IR CllntlTROAS 
2429 Went Marųiiette Road 

VALANDOŽ:
i 9 iki 11 ryto, 7 Iki 9 vakare' Ctuw Ir Ketv. vsk. MM eutarU

Ofiso lr Rez. Tei. Uoulevard 6912

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

DflkO Vkkl BM i-\ 8iS8*tt84

merginų Sodalicijos narės kaip 
geriau svečiams patarnauti.

įvairus. Be m u
, ... . , . .. , zikalės dalies, bus sulošta juo-ma komedija, pajuokianti at- .,,
, . . , . , ... i kinga komedija “Kas bailys .suankius j Lietuvų amerikie-1 . .. . „. . .

, t, • i i- . v • • . i Artistės uoliai ruošiasi ir tikėli] ydas. Parinkti lošėjai bu-

» -i r i tProgramas bus “Žentai iš Amerikos , links-

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA :v0 ]abai tipjSki> pritaikinti ro.
Graborius ir Balsamuotojas i6nis> bfltellt; j Mulevičius - 
Turiu automubilius visokiems Džekio Veršio, A. Ubis — Pra

I. J. ZOLP
ORJLBORnia IR L4J3DOTUYIŲ 

VRDSuaa
1860 WEST 46th STREET

KJtmpu 4ltk Ir Paulina Ita 
Tel. Boulevard 6888-8418

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
>rle manės. patarnausiu simpatiS- 
<al„ mandagiai, gerai lr pigiau negu 
<ltur. Koplyčia dėl ėermenų dykai.

no Grybo, M. Pališauskas —■ 
Mulkio Vaško, p-lė E. Jako- 
niūtė — Vaškienės, p-ni S. 
'I’ališauskienė — M. Staliorv- 
tės ir p-lė JI. Satkiūtė — B. 

Scr.olytės.

rai gerai komedijų atvaidins. 
Bes taipgi ir įžymių kalbėto
jų. Tikietus reikia įsigyti iš
kalno.

X Kai kurių patvirkusių 
!lietuvių jaunuolių elgesys Šios 
i kolonijos lietuviams daro pa
žeminimą. Prisitraukė “mun-*■

išainėlės” nebežino kų daryti.

DENTISTAS

GAS EXTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėlioir.lk 9-12 

6558 SO. WESTE1<N AVĖ.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Y'ards 3557 

X-SP1NDULLU

LK 
PRAN

Persikėliau į

332

MAHGEKIO
M A S

ir patoges.ię

Daužo langus ir neramumų ke- 
Svkiu su artistais malonė- lia. Tėvai turėtų suvaldyti to

jo atvykti ir gerb. kleb. E.!kius sūnelius, o jeigu neklau- 
Paukštė. Jis taipgi pratarė Įso, tegul policijos paprašo, 
keletu žodelių susirinkusiems ' kad juos suvaldytų. Patėmyta, 
eustonieČiams, dėkodamas už,kad tie vaikėzai Dievui netar- 

rauja, bet užtat “kipšukų” su

E Š I

erdvesnę 
vietų

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone BOUtEVJRD 84S3

AKIŲ «YBYTO<IAI?

DR. VAITUSH, OPT.
Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

savim vadžioja. Taip neturė
tų būti. ,

Seniausia ir Didžiausia
' . LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino 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, mūsų automobilius atvažiuos j jūsų 

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius. kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
site kui kitur.e?’* i

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Viai Ttlefonai; YARDS 1741 ir 1742

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už |35.Ou 

KOPLYČIA DYKAI

X Šalčiams uzejus,
1314 S MUh A«U Cicero, ln. blai '■“"S“1' Muši:

. . . kolonijoje bedarbių irgi netrū 
kišta. Bet reikia stebėtis, kad 
iš kitų kolonijų pus mus ai

vnl.

ANTANINA 
JANONINIENE

(po tėvais nor’cylč)
Mirė, lapkr. Ki, 1932. II
rym, pusamžio metų. Kilo .it
Tauragėn Apskr., Rut.ftkių pi- 
rap., ŽardiSkių katino. Ameri
koje tėgyveno 23 mettis.

Paliko dideliame nuliudlme 
vyrą. Juozapų, dukterj Eiinorą, 
šulių Juozapą, 2 šen ris Mari
joną MatlJoSultlnę ir UrSulę 
'l’amoėauskienę Ir g^m'nss, o 
Lietuvoje 3 seseris Jurz'fą 
Masaitlenę,, Veroniką Jankaus
kienę ir Benediktą Masaltlenę.

Kūnas pniurvotnn 8360 Ex- 
chnnge Avė., So. Chicago, III.

l/iidoluvčo jvyks Hubatoje, 
lapkričio 19, iŠ nutilę S vai. 
bus atlydatn ) fl/ JU'i ps 
por. baftnyč ą. kurtoje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų buž nu
lydėta Į fl/. Kazimiero kapi
nes.

Nuofllrdžlal kviečiams visus 
gimines draugus-geS ir pažys- 
tamus-miui dalyvauti Mftse lai
dotuvėse.

Nuliūdę vyras, duklė. sflmis, 
Heacrya Ir giminės.

laidotuvėse patarnauja grab. 
Eudelkis, Yards 1741.

bedar-
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kurti 
sntl priežastim salves skaudėjimo 
ivaigimo, akių apieinniio, nervuoiu
mo, skaudamą akių

vyksta ubagauti. Men savo be- MUiraciui-. Atkaišau 
ir tolimą regyslę.darbius stengiamės aprūpinti. 

Tegul ir kitos kolonijos įūpi- 
r.nsi savaisiais. Patartina mū
sų kolonijos bedarbiams krei
ptis į Illinois Emergeney Re 
lief Comniission stotį, 6323 g. 

Ashland Avė. ir reikalauti pa
šalpos. Taipgi galima kreip
tis į Bureau of Public Wel- 
fa re, 4647 S. Halsted st. Sve-' 
tmitaučiai paprastai daugiau 
turi drąsos prašyti. Mūsų be- Į 
dtirbiams ir biedniems taip •,* į 

nereikia drovėtis pašalpos pra Į 
gyti. Mar-'.is

karė!.).
trumpą regyat.

Frireiigiu tbieiugai ukirniiM vteuon.
1 niki Lik i niu ose, egzaminu v mua daro 
lajus su elektra, parodančią (iiattun 
iiu. k laiiiuu

Mpncleie atyile atkreipiama mok, 
klos vaikučiams.

I vaiando, mn> lt ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pūgai sutari; 
kHKlVAri AKIS ATITAISO Į TIK M 

( pą ĮTAIKU SU NAUJU IŠRADIMU 
Oailgnliu al/ltikirnų skv» Mt itąiaomoa
be akinių. Italtar kainos perpila pi
gesnės, negu buvo. Mu-ų kulno- oi uemoe,. Maup kilų

Į 4712 S. ASHLAND AVĖ. 
T«l. Bonlpvatd 7fiKM 

Tel. Yurds 1829

DR. D. SERNER
LIETUVIS AKIŲ ŠPCIA I.ISTAS

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugi” ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius
kurie garsinasi jame.

z.

OflKiis Ir Akinių frtrbluvė
\\ EST 35tli STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 4—8
NedMlomiei auo 18 UU II,

756
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Per vakarienę bus padaryta 
[plati parap. darbuotės apžval- 

----------- 1 ga.
West Side. — Kas met Tė- Į X Ateinantį sekmadieni pa- 

vų Marijonų vedamoje Aušros rap. salėje Aušros Vartų mo- 
Vartų parapijoje, Chicagojė, terų-merginų draugija minės 
po Visų Šventųjų būna aštuo- 25 m. gyvavimo sukaktį. Ruo- j 
nių dienų pamaldos už mirų- šiama vakarienė ir gražus pro 
sius. 'gramas, kuriame dalyvaus na

šiais metais tos pamaldos .iungiečių choras ir kitos vest- 
dar labiau praplėstos prijun- sidės meno pajėgos. Labai gra 
girnų devynių dienų misijų žu, kad musų moterų draugr- 
suaugusiems ir keturių dienų jos pradeda bendrauti ir vie- 
mokyklos vaikučiams. nos kitoms padėti. Remdamos

Pamaldos už mirusius buvojv’Pnos kitas stiprins savąsias 
labai įspūdingos. Seselės Ka- i draugijas, 
zimierietės gedulingai parėdė X Daugelis vestsidiecių re- 
altorius ir bažnyčia. Aukštai n.giasi važiuoti į C. Y. O. ce

ntrą (prie Wabash ir Con
gress gatvių) į finales “Drau
go” khmštininkų rungtynes Ir 
liūtinti už savuosius kumšti
ninkus: Petrutį, Grimelį ir Ke- 
turakį. Tikimos, kad visi trys 
laimės čempijonatą.

X Aušros Vartų parap. cho 
ras rengia didelę bunco ir ca- 
rd party lapkr. 27 d., parap. 
salėje., Pelnas eis aptaisymui 
gaidų (mišių ir giesmių) bei

MISIJŲ IR PAMALDŲ UŽ 
MIRUSIUS ATBALSIAI

iškeltas grabas, apstatytas 
daugybe žvakių ir lempelių, 
su priešaky stovinčiu dideliu 
Kryžiumi, kiekvienam sakyte 
sakė paklausyti viršuje iška
binto didelėmis raidėmis para
šo: “Pasigailėkite, pasigailė
kite bent jūs prieteliai mano, 
nes Viešpaties ranka palietė 
mane.”

Kas rytas už pavestas miru
sių vėles būdavo gedulinga ju-
trina ir giedotos Mišios su ek- , nupirkimui naujų gaidų. Pa- , 
zekvijomis, gi kas vakarą šv. remkime choro pramogą, nes į 
Rožančius, maldos už perskai- jis vertas tos paramos. Be to, J 
tyruosius mirusių vardus ir po Kalėdų choras žada suruo- 
mišparai. Be to dvi dieni bu- šti vakarą su įdomiu progra- 
vo procesija už mirusius. mu. Choro režisierius T. Saka-

Pamokslai būdavo rytais ir las jau išdalino roles komedi- 
vakarais, gi vaikučiams po jos “A elnio išsigando” (su I 
mokyklos. Vakarais tos gra- dainomis ir šokiais), o varg. 
žios pamaldos būdavo baigia- »L Brazaitis ruošia dainas.

X Aušros Vartų parap cho 
ras vienbalsiai nutarė daly
vauti Vašingtono ir Kęstučio i 
sukaktuvių paminėjime gruo- j 
džio l d., St. Agnės auditori- į 
joj.

X Sunkiai susirgo p. Fera- 
v i čius, žinomos A. Feravičiū- !7 Į
tė's-Skamarakienės tėvas. Sun- [I
ki tėvo liga iššaukė dukteri !

NEPAŽABOTAS ĮNIRŠIMAS 
"Gamta tavo Žalumoj" — kaip aivai*- 
duota ganau* gyvulių tapytojo Paul 
Bramom . • . įkvėpta atkaklio* kovo* 
tarp laukinių muttangų eržilų vakarų 
laukuote . . . kovoja iki mirtie* žiban
čiais dantimi* ir kertančiomis kanopo
mis. "Gamta tavo Žalumoj Retai Švelni 
ir Lengva” — ir žalia* tabako* neturi 
vieto* cigaretuose.

Cnpr.. 1932. 
The American 
Tobacco Co.

Pranešimas
Brighton Park. — Liet. Vy-

r.os palaiminimu švč. Sakra
mento. Pamokslus sakė mari
jonas, tėvas Jonas J. Jakai
tis, M. I. C. Jo aiškus balsas 
buvo lengvai ginlimas didžio
je Aušros Vartų bažnyčioje.

Pamaldas už mirusius vedė 
klebonas, kun. Juozas Mačiu
lionis, M. I. C., ir kun. Vladas 
Draugelis, M. T. C.

Žmonių skaitlingos minios
lankėsi kasdieną pasinaudoti ir žen‘* 8 P™nsylvania, ku- i

gražiomis pamaldomis ir pa- rio nesenai ten buvo i5vykę 
simelsti už mirusius. , dirbtuvei, kurioj p. Skalnam- j

_____________ I kas dirba, išsikrausčius. Abu I
X Aušros Vartų parapijos l,?vokar Pa"yk» i Chicagą. 

darbuotė šįmet labai gražiai X Vakar išgabentas į ligo- 
ir sklandžiai ėjo, todėl klebo-'mnę taip pat rimtai susirgęs
nas ir komitetai nutarė (1933 p. Žibąs, mūs kolonijos veik- čių 36 kuopa laikys suskinki- 
m.) suruošti senųjų komiteto , lios Monikos Žibaitės tėvukas, mą ketvirtadienį, lapkr. 17 u., 
narių atsisveikinimo ir naujų Serga taip pat ir p. Šidlaus- McKinley Park svet. 8 vai. 
išrinktų priėmimo vakarienę, kas, turįs krautuvę prie Lea- vflk Kiekvieno nario ’prieder- 
Vakarienė įvyks trečią sekma- vilt st., netoli W. 23rd PI. Vi- 
c’icnį sausio mėnesio 1933 m. siems linkime pasveikti

Ketvirtadienis, lapkr. 17, 1932

BAHKERS>~

1/1

Luckies nėra žalio tabako 
—dėl to jie tokie lengvi

J^/£ES perkame puikiausią, patį
puikiausią tabaką visame 

pasaulyje, bet tas dar neišaiški
na kodėl žmonės visur skaito 
Lucky Strike lengviausiu ciga- 
retu. Dalykas tame, kad mes 
niekuomet neužmirštame tei
sybės, jog“Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl 
šis puikus tabakas, jį tinkamai 
pasendinus, išnokinus, perlei

džiamas per pagerinamą Lucky 
Strike valymo procesą, kuris 
žinomas kaip - “It’s toąsted”.
v
Štai kodėl kiekvieno miesto, 
miestelio ir sodybos gyventojas 
sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

REAL ESTATE
Prisirašykite į mūsų Spulką 
Texy informacija suteikiama 

Dvkai
2608 VVest 47th St.

PERKAME skolas (Acc
ounts) notas, bondsus, Re
al Estate nooieras.
SECURIT1ES D1SCOUNT 

CORPORATION 
155 N. Clark Street

Room 818
Matykite — Mr. Grass

P. CONRAD. Fotografas
Turime tokias pat Šviesas kaip

Hollywoode musu studtloj Ir vaka
rais imti paveikslai iSeina tokie Kra
pais. kaip ir saulėto! dieno). r>e| ap- 
poinDmentn ir semneliu pašaukit mus 
telefonu- EN«T,FWOOD 5S40 

Kės. 730 W. «2nd St.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., Rm. 1005
Kamnas C’ark Ht.. 10-tu lubų

Telefonas State 7660
Vnlnndc*’ 0 rvte s

Vakare: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas Republic 9600

Valandos 7 iki 9 vakare

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W Wash1nerton Ht. 
Room 905 Tel Deerborn 79«4

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Utarninkals ir Ketvergais 
— « ikt 9 vai

<145 Archer Ave. Tei Tafavette 7117

Vakarais:

Manau Tel. Hyde Park 1896

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E 107 RT. prie MTCHTGAN AVE. 
Tel. Pullman 5950—4377

<500 S. wnnn RT.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette (393

1(0 M T.A RAT.IE RT—navai sutarti

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

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

. -------- ' torius dėl judomų paveikslų
KAIMO PLYTINĖSE PA~ , Įsteigtos dar 9 laikinės kai- tono, apie 4 mtr. aukščio. Vi- Rodymo. Kainos labai nnpigin 
GAMINTI 2 MILIJONAI mo plytinės. Jos iki šiol pa- dury bus akmens lenta su j- ;to8

PLYTŲ (gamino 270,000 žalių plytų, ra^u> ‘ Lietuvos Nepriklau- 2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

««

It’s toasted
Tas pakelis lengvą Luckies

kurių sunaudotos statybai ža-
Šiemet žemės tvuikymo de- , lios. 

partamentui padedant, įsteig-į 

tos 45 įvairiose vietose kaimo Į 
plytinės, kurios iki šiol jau j

STATO PAMINKLĄ 
VENDŽIOGALCJ

♦s

I

pagamino' 2 milijonus žalių 
n,.-, atsilankyti į ši svarbų su- p|ytų ir jatl heveik visas iMe.

_ i si rinkimą. Vicep rm.' gino.
YENDŽ1OGALA, Kauno a- 

ps. Turgavietės aikštėje sta
tomas Lietuvos nepriklauso-

somybės X paminėti,” — vir
šuje — Gedimino stulpai. Pa- 
'minklas kaštuos, apie 800 lt. 
Gaila tik, kad vietos savival- 

j (lybė nesuteikė pastočių žvv- 
riui bei cementui atvežti, dėl 
to išlaidos dar kiek padidės.

Tel. Hemlock 8380

■

I

WOOD ST. DEPARTMENT 
STORE

JOHN SZUKIEWICZ, Sav.

= « :iiii!iiiiiiiiiii[|iiiiiiiiiiiiiiiiiieiit:iiitiii[iiiiiimisiiiiiiiiiiiiiiii(iii!iiiiiiiiiiiuiiiiii:w mybės dešimtmečiui paminėti 
Mes pakartotinai kreipiame jūsų atydą į įvairų pa- = paminklas. Jis bus geležies be

perėjo Į lietuvių 5 S 
s. moterims, taip- S “

in 1/n in zim I o

si dideliausl aprčdalų — drabužių krautuvė Jau 
rankas. Čia rasite didelį prekių pasirinkimų: vyrams, 
gi ir valkams. Viskas čia pardavinėjamu žemiausiomis kainomis.

Wood Street
DEP T. STORE

tarnavimą, kurį mūsų įstaiga teikia:
Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, van

denio bilas ir morgičių kuponus.
Išrašom gaisrų visokias apdraudas.
Darome pirmus morgičius ant namų.
Perkame .Lietuvos Bonus ir išmokame kuponus. 
Parduodame Foreign Excliange ir čekius.

11 UNIVERSAL MORTAGAGE & INVESTMENT GO.■m
Not. Ine.

n =

1800 W. 47 Street | 1 3320 S Halsted Street Tel. Yards 5215 | gį

PAUL M. SMITH & CO.
Real Estate - Loans - Insurance

Turime pardavimui ir mainymui visokios rflšies properėlų, biz
niu, lietų Ir farnii’. Jei m<‘S negalėsime išmainyti, niekas negalės.

Andranilos dalykuose stovime rlrmoje ellšje. Turime artimus 
ryšius su stipriausiomis Ir di'lžlauslom’s apdraudos įstaigomis.

kotekltiojam-’' morgičius, notas ir bilas. Padedade namų sa- 
\ įninkame surasti tuoa kurie vra pirkę morgičius ant jų pro- 
iM čių lankose, kurios užatdarS.

Atri'ankyklte mūsų raštlr.Pn visokiais reikalais ar tai biznio 
ar patarimo, kuris bus veltui sutelkiamas. Bus Jums ant nau
dos. i

4425 So. Fairfield Avenue Tel. Lafayette 0455

Standard Oil Station
Joseph Baubkus, sav.

Kai vartosite
RED CR0WN GEBĄ IR ALYVĄ,

jūsų automobilis ar trokas visuomet greičiau važiuos 
ir visa mašinerija ilgiau laikys. Su kiekvienu iš
mainymu alyvos — išgryzavimas veltui.

Reikalui esant, nepamirškit savo tautiečio.
5854- S. Western Ave.

N. W. Corner. TEL. REPUBLIC 7417

REIKALINGA viduramžio moteris 
(katalike) prižiūrėti namus ir val
kų. Pageidaujama, kad kalbėtų lie
tuviškai tr angliškai.

Atsišaukite:
“DRAUGAS” BOX 23 
2334 So. Oakley Ave.,

Chicago, 111.

k Wm. J. Kareiva
Rn vinlnkas

P81 geriausios rųšies 
ir ps tarnavimo, šau
kit.

ORFFN VALLEY 
pRonrcrs 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 RO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1889

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

PARSIDUODA
Bučernė ir grocernė su 4 kambarių gyvenimui namu.
12 metų išdirbtas biznis — gera vieta. Savininkas 
išvažiuoja j Lietuvą. Parsiduoda pigiai, atsišaukit 
greitu laiku.

3808 Lowe Avenue
Telefonas Boulevard 6502

-.! -^=1 .-L..Z3B

S WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, m.

BUDINKUS TAISOM 
Atliekame Plasterlo — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 
taisėm. Plasteruojam skliautus — 
CaUfornIJos tinkavimu. Darbų atlie
kam už pusę kainos.

Tel. West Rtde VEST 0303 
Tel. South Side YARDS 3438

JNO. LYNCH
50# WEST 47th STB FET

JOHN A. K ASS
(KAZAKAU8KAR)

Isiikrodlninkas, Auksorius Ir Muzikalių Instrnm. Krautuvininkas

DVI KRAUTUVĖS
Abiejose didelinuais pasirinkimas 
žiedų, deimantų, visokios rūžies 
laikrodžių ir muzikalių instru
mentų. Taipjfi taisome akinius, 
visokius laikrodžius, muzikalius 
instrumentus ir akinius pritaiko
me.

> Turįs 23 metus patyrimo.

4216 Archer Ave. 2049 W. 35th St.
i Tel. lAfayette 3317 Tel. Lafayotta 8315.

Jei manai pirkti automohllj, .telk 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų II geriausių rūšių automobi
liu. — 8TUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.

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

MIDLAND MOTOR SALES
44.9 ARCHER AVENUE 
Telep :■■■■■• Isfsvetl. 7119
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