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11 ŽMONIŲ ŽUVO KASAMO TUNELIO GAISRE
KARAS AR TAIKA 

PARODA
OREGON TRAIL” LENTELES

turėta

■«l

I ulien

niški

(DOMIOS MŪSŲ TALKININKO 
LENKTYNĖS

NUKENTĖJĘ YRA DARBININKAI IR
II

Vakar Įvyko Naujas 
Perversmas

V.'Stancikas “Nuveltas” Nuo Sosto. K.

.:ienč Antroje

Mos mmiomo. jog m- tik mums patiems, bot ir miisn 
maloniems skiiiti tojams ‘‘Draugo ' talkininkų lenktynes kas
dien dnrosi įdomesnės. Vakar įvyko kontestininku pervers
mas. kuriame ėjo smarki kova. \. STANCIKAIS, turėjęs 
laimę jau keletu kurtų hūti pinnnjc vietoje, nuo “sosto” 
tapo nuverstas. Jo vietų iškilmingai užėmė p ui K. SR1U 
BIENfi, kuri į savo “ priešų" paleido keletą tokių šūvių, 
nuo kurių nei iškalbus Stancikas, nei veikli p-ni Alnziliaus- 
kienė. nei uolusis Fn bijūnai t is, nei /Misiryžimo pilnas Vnrn- 
kulis negulėjo atsilaikyti. Didelį šūvį paleido, būtvnt žymia 
pinigų sumų už naujus skaitytojus atnešė p-ni R. MAZI- 
LIAl’SKLKNfi. kuri V. Stancikų ir iš antros vietoj* išstūmė.

Nežinia kus Inu, ir su trečia vieta. PUTRAS VARAKI - 
L1S šieinis dienomis rimtai pasiruošė j kovų su visais trimis 
pirtuniMuis, Jis vakar vokui* j ketvirtų rietu iitjsiknrnst^ 
ntigaJisiamas visas jam ĮsiHtntytas kliūtis. Girdėjome, jisai 
stiprina tų savo naujai užimtų pozicijų, daro npkn»ns iš kur 
pradės <lar didesnę ntaką. FABIJONAITIS irgi (’hicagie- 
/•ajėgomis nebepasitiki. Jis dirtuir Dctroit, .Mieli, ir ten naują 
“Draugo” skaitytoji/ pulką nioliilizuoja. ST. STIIAUKAS 
nors dar jaunas vyrukas, bet giTokų skaitytojų armiją jau 
turi. F. GUBIST.A jam nružsileidžia. Jų /»njėgt>s šiandien 
lievcik lygios. O ką atneš rytojus — nežinia.

Wt

stnriiisiiiis linkius via 
ĮMiroda, pavadinta ’’K 
Taika.” Suruošė l.u 
Repnblirpm.

Ant vieną išstatytų daiktų 
padėti šie .To švent'mylH's Pi
juos XI žodžiai: “Tnutų np- 
snugn neturi remtis durtuvu 
gnlylkmiis. bet savitarpiu jui- 
sitikėjimu ir draugingumu.”

Kitoje vietoje |w 
rūsio Ainis vysk 
žodžiai: “Tautos

GAISRININKAI
TARP ŽUVUSIŲ IR SUŽEISTU! YRA 

IR LIETUVIU
Baisi uelnimė 

tiintn sanitarinio
įvyko knsn- 
distrikto fil
io žemės | 

viešinus ties 22 ir l.nflin gal. 
Pirmadienio vakare *lnrlw* 

mitu tuneli parvirtusi žiba
nti žvakutė ir nuo jos liepsna
pr-imet nsi į nub.-ii-t * tns np- jo štai kas 

irių žuvo,

ku ir policijos. Kiti pnsknl 
kitus ėmė leistis j vidų ir kai-

Visų m»kt j ir rakti r per die
ną dnrbnotnsi nukentėjusias

Skautų kuopa No. 21, VVoodmerc, L. L, "Orcgon Trail” 
sąjungos vardu prezidentui Hooveriui įteikia dvi bronzi
nes (žalvario) lenteles. ~

CHICAGOJE TURI IŠEITI IS POUTIKOS

UŽDRAUDĖ UŽDARYTI 
VANDENI

1

i parndn pa
imta i kitus Francijos mies
tus, kur bus išstatoma npie S 
mėnesius.

Pati parmta paskirstyta j 6 
skyrius, kuriuose parodoma: 
L Pastarojo karo hnisylM-s; 2. 
žmonių žuvimas, pinigų eikvo
jimas ir doros puolimas; pn- 
Jstanjjam kare ]() milionų žino 
nių žuvę ir 1G milionų sužais-! 
ta; 3. priemonės, kaip tokių

('biengos policijos viršinin
kus Alcnck pirmadienį sukvie

tė viens policijos kapitonus ir1
jiems praneš* majoro Cerrna-

1 k<> reikalnviptL kad jsdicija
nesmmišytų ^politikų ir eitųn/»sidnnndr: 4. Buri

Highland Purk iniesteiiK il
gi motai pristato vamb-nĮ 
Deorrield miesteliui. Pastri- 
raisiai.s metais llighlaiul Purk • Kapitonai 
iškėlė reikalavimų branginu tai pranešė 
mokėti už vandenį. Deerriold. »is ir 

mokėjo senoviškai. Pagalia u ateity 
nigbland Purk pranešė, knd irios 
Deerfieid ui vanduo būsiąs už-j 
darytas, jei noažmokėsiųs trū-i Gaisros r-unaikino <’<«iisii- į 

M. \ ARKALI ENB. ST. STANĮ LIS, V. MANDUAVEC- .katančios sumos. įmera’ Co. akmeni; skaldymo į

. . trob“«iil« ir mašinerijas
kreipės teisumu .* i Is-mont.

KAS. K. MICKAITR. J. AUKSKAl.NIS ir O. TUVZLAUS- 
KTENR nemažus skaitytoji/ pulku* turi ir šimtam tHkstanėių 
šovinių—Imlmų juim apginklavo. <> kur dar datigylė kitu 
k<>ni<-«iininku, kurie gražiui dirbu ir griežtai yra nusistatė 
— laikytis ir nepn>i<tuoti.

Žodžiu, fNuiangė vis dar niaukiasi. ”Aaudvmni *' vis ln-

AVnukegnne. Teisėjas Dndy 
uždraudė lligbland Parkui už
daryti va ndenį.

tik paverta- pareigas.

savo ražu 
tiro stovią vyrn- 

Inukinma. knd r«<>li< ijn 
ncsidrangaus su įvni-

rūšies jMililikieriais.

mųjų karų baisi Is-s; 5. Vals- 
n,piv lybių siisitnikymai arbitražu: 

,<i. Klausima.* : •‘Karas ar Tai 
kn?”

R. KRYŽIAUS SUVA
ŽIAVIMAS

MIŠKŲ GAISRAI VVIS- 
C0NS1NE

\VASII1NGTON. bal. 14. — 
arti č'in yni R. Kryžium- suvnžLi- 

vimas. Prezidentas Hoovor 
----- knllėdamns aukštino R Kry

ti! susakiusių

kilo gaisrus 
dūmni. I’n- 
kndn dūmni 

k<-lio|ikni

linkui plūkies.
Knip bematai 

ir troškinantieji 
šaukta pngvlba,
ir dujos atkirto 
žmonių išėjimų.

Gaisro gesinti pirmiausia 
nuvyko gaisrininkai. Jų kvie
tus įsileido į vidų ir pritroš
ko. Atvyko daugiau gaisriniu- bet pavardės iškreiptos.

Tos baisios nelaimės sdnnū- 
paairodė.* 11 žuno- 

16 išgelbėta ir dau
gelis sužeistų.

Tarp nukentėjusiu yra ir 
lietuvių. Žuvusių tarp* yra 

J. Brazdi* kas ir .1. .lurgnlig; 
tarp išgelliėtų: V. Danulas ir 
D. Polisnitis: tnrp sužeistų: 
•I. Kutnuskns.

Gal lietuvių yra ir daugiau.

ISPANIJOJ PANAIKINTA MONARCHI
JA. PASKELBTA RESPUBLIKA

KARALIUS ALFONSAS ATSISAKĖ 
SOSTO; APLEIDŽIA SALĮ

14. — kaitinėti*. Įvairiuose* miostuo- 
paskelbta n-piiblikos tva

ria u»ėn ir 
a beina betvarkė. Daug sužeis
tų. Yra ir žuvusių.

Zainorii tikisi. knd greitai 
visn šalis pasitvarkysianti gy
venti nnuju gvvcnimu.

jimni Artina.i lejniiuitivji *'mūšiui, ' nuo kūnų ii-s-mė, ku
rio iš mūsų kontestininkų armija laimės ir kuris vadas, BA
LANDŽIO 26 D., LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, savo melą 
liūs atsiėmęs, ku visa laimėjimo pimpa keliaus j 
Lieluvų sn “ Draugo” ekskursija, GFtiUŽfiS 15 1).

PFIIZAT M’C MtOTirc 

BAUSMES

priimti kongreso skiriamus 25 
milionus dolerių šelpti liuke

MADRJDAS, Imi
šiandie Is]mnijn paskelbtu re
spublika karaliui ntsisukina rka. Kui-kur iškilo
KOStO.

ftis istorinis įvykis iškilo,
kndn vakar iš ministerių kn

(erini ir pnskinu

I— išiiuirim-j \\ įseonsin<i vai 
I atvls'-s daly miškų gaisrai tik 

Cook apskrities kriminali- vie|oniiH prigerinti.
Tėvj-m. nifl,n ,e"’me Pra*'dėj° byla Ik. |ie(n

Bora<l ir J. Rossow. Jiedu Įg,^
kaltinamu mėsos krautuvėj Ap|inkinilli gyventojai taip 
3649 No. Kedzie avė., pcdc-ldaug nukc„tėjo, kad valnribės 
gnnie. kad gavus apdraudę. rfimai j ,)llk..nUjruji^ vi,.(n. 
Kilus gninrui smlegė pašali- •lljumųlt 
iriai namukai, kuriuose žuvo • mi(t di,.I1(,ml|1 pnpnIvo. 
du vaiku. Į,n npje nukentėjusių šelpimų.

Valstybinis kaltintojas pra
nešė, kad kaltitiamiein jis rei
kalauti mirties bausmės.

tuo biniu išvengtu \i»ldišk<>s,Juan Bautisln 
išmaldos ir j»r»lnikytnR savano- 

Pranešta, ris nukentėjusių šelpimaii vi- 
uh gaisrai neišny- suomenė/i aukomis.

knda <’iti
PORTUGALIJA IŠSPREN
DĖ BLOKUOTI SALASv- Kabinetas griuvo, 

ir kituose miestuose 
monst racijos prieš 
kndri vienur ir kitur 

ir civilinė sargi lwi ėmė šandy- 
iti į demonstrantus.

bal. j Kada .\znnr atsisakė tn- 
vnldž.ios prio- 

fakv, knrnlius į rūmu- pusi ) 
pravesto sumanymo, ku-ikvi < • N;.-< to Alcala Zumorn.

konų indą. Paskiau [>a 
kviesti ir kiti republikonų va 
dili.

Už kiek laiko kanihus suti
ko sostą pavesti savo sūnui

• * /1[’ i ' T* i,]jį

nni nesutiko. Jie nurodė, kn I 
tokiam atsitikime gnlėtų kilti 
civilinis karus ir dnlelis kniu 
jn praliejimai*.

Knd išvengti kraujo prali* 
Nikainguns pn jimo, karalius suliko pilimi n- 

plcisti sostą sąlygomis, knd 
jis su savo šeimyna saugiai 

i'nuii) išlydėtas iš Ispanijos iri 
|jam būtų teikiama kariškoji 
'pagarba.
|< Greitai po to Zamora suda
rė republikoniškų ministerių

komitetų ir nrtimiaii-

rciš
MIRS IR VAIKIUKAS ]J

v
i ĮSTAIGOMS ĮSAKYMAS Aliuko* snu«<ųjį įstatymą.

NAUJOS DERYBOS

"K.”

PASKIRTAS ŠIA ULIŲ 
URĖDUOS GIRININKU

SAUSIEJI DĖKOJA 
GUBERNATORIUI

INDI ANA POLI S, Ind 
laod. 15.

OTTAAVA, OnL, hoJ 15. — 
Kanados ministeria pirminin
ku Beiinett sumažino išlaidų 
•ųmatų 37 inilionala dolerių.

JUNEAU, Ala*kn,
— Įstatymų leidimo

dirba miškų
“R.” bu 1.

riirnnm i
VEIKIA NIKARAGUOS

SUKILĖLIAI
1 Kp • •- luuitdH t muii u 

ve. ir 35 smt. skersgatvy nu- 
toiimbiliniiH užmuštu Mrs. Kn 
te Strimnsc, 3512 Union n ve.

I bučiams iš Varšuvon Itnvn at
siųstas įsakymas siųsti avriki- 
nninua atvirukus Pilsudskiui į 
Maricirą.

UŽ SAUSOJO ĮSTATYMO 
ATŠAUKIMĄ

PARYŽIUS, bal. 15. — 
Pranei ja su Italija turi nau
jau derylm.s karo laivyną rei
kale. Turpinmkauja Anglija.

UIIICAOO IR Al’VLIN- 
ilk£s. — Šiandie praniatoma* 
lirtua; gal vakare; iilčian.

Imi-
Indiann valdybė

je penloolikoj vietų dega mi- 
ikai.

I. •‘Draugo’’ ir peop- 
les Fu raitu re Co. Radio 
programai sekmadieniais, 
tarp 2 ir 3 va), po piet, 
iš VVBBM stoties.

Minintis lietuvių jgimnui-
jni ir šiaip mokykloms, taip •los trijų motų vaikiukas su
pilt prieglaudoms ir l> ndra- ž^dKtas. Dabar ir jis mirė li

goninėje.

Svarbiausieji 
įvykiai

gn" Kontestas.
3. BALANDŽIO 26 D. 

Lietuvių Audito
rijoj “Draugo” rnd'o 
dainininkų, L. Vyčių— 
Dainos Choro ir “Drau
go” kontest ininkn gra
žus koncertas , ir *- kini.

4. oEaržfcs 16 d. 
•‘Draugo’’ ekskūruija j 
Lictuvų Skandinavijos— 
Amerikos linijon laivu 
"United Siatea.”

karalių. 
jMilirija

liti. mišk. VI. Au/Doistaitin, 
kuria nes vii iru baigė a tikštų ją 
miškų akademijų Vienojo, pa
skirtas Minulių mišką urodi 
j<>“ girininku be girininkijos. 
Dnlsir laikinai 
departamente.

DARBININKŲ APMOKE- 
jimUi

Chicago mokyklų komisija 
skolinasi 400.000 dolerių apmo
kėti v^ua savo civilinė* tar
nybos tiarbininkus.

SPRINGTIELD, III.,
15. — Gubernatorius Einmcr-. linus pasilikti 
son nepatvirtinu vnlstyls-s rn 
mų 
riuomi atšaukiamus prohibici- republik 
jos vykinimo įstatĮiuns. Sau- kviesti i 
šioji užtai gubernatoriui 
kia savo gilią padėką.

URMONĄ, Imi. 15. — Po- 
ugnlijos vyriausyliė neturi 

reikalingi/ jėgų numalšinti su- 
kilimus Madeira ir Azorų Ka
lėse. Tad išsprendė tas salas 
blokuoti taip ilgai, kol suki
lėliai nikiu bus priversti iš
siduoti.

MIRĖ LOTYNŲ KALBOS 
ŽINOVAS

C’OPENIIAGEN, bal.
k

\\ ASIHNGTON, Imi. 15. - 
Nikaragua res* publikoj iSnnu 
jo ėmė veikti sukilėliai. Am 
•L \ aisti Im s į 
kraščiu* pasiuntė karo 
su marmiiikų kuopa.

in., lotynų kalime uuuvib. Jo 
sutaisyti lotynų knJI»<»R rank- 
vedž.ini vartojami įvairiose 
mokyklose

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00
4.85 
j.yuFranci jos ltw tranką 

Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 mrk
Avemarijoa 100 frnulcą 19.24

LTJO

1

1
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“DRAUGAS”
Kaadlso. UaMyrua wkni»fl>aaloa

♦4c. Kuropo)*

— I« 00, Tū
li 00.

ii per indiu apie Vilnių turėjo piogo* kid 
Ivti. I>aug aveliui jm-itmmno gvrb. kun. ig.
Albaviėius. Federacijos pinu.. imi kur) 

prof. Biržišku gyveno ii kuris dauginusiu rū
pinosi jo prakalbų maršrutu.

IMDUSO • STUKOS”

Baudrad*rbl«ma Ir kore-punduilaraa rtlii) n*<-r*- 
■aa. J«1 neprašoma lai padai) U ir ncprlaluai'lajaa tam 
Ūkai ai palto tnhjų.

Radakturiua priima — nuo 11.00 iki ll:t( vai

■keitimu kaino* prldunfUuno* paraikiMarua

Skelbimai sekančiai dienai priimami 
vai. po piel.

iki o

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Putllahed Dali r, Kicept Bunday.

lingi. lietuvių katalikų sų..me, indus, 
guli Imti mini — jie v i*kų iš sitvo pusės |ia 
darė, kad 'V»«<’iui paišeli įėjus kuo plaėiau- 
sias minias jiariekti. kud jus laimiu išjudi
nus j ilurlvų už \ Hipnu* atvadavimą. Žo
džiu, pruf. BiriiMkos atsilankymas Chiea- 

gun buvo naudingas ir Uetnvai ir tutini' jai- 
tiems, m-s sm-tipruitu viltis, kud Vi linus, ar 
unkViiiu ar vėlinu. xįs «l<d to Ims utvudtm- 
(us.

RUSIJAI GRĘSIA BADAS UŽDARBIAI IR ŽMONIŲ 
------------ SVEIKATA

Kurijos sovietų šulai skel-j -----
bia. kud jų |M«uk.’iiu motų eko1 Knda anais 
numinė pro^ram.i turinti po

metais Ameri
kos .1, \ ni"tyiipalietė žino- 
IHo*. i n H iu.nl, ooi.

<ii iš tikrų jų taip nėra, 
tų Rusijai fęręsia alki*

Tokius nm»uioee- y ta

Sovie- dėmi jus baugu, jos aukomis 
ir ba- buvo daugiausia sunkiuusiu<'

.lurl »us dirbą diu-bmiakai. \
Ku-.soj šaly tada iiasklv'Ktu ' :sa

mniSCRlPTlONH- On» T»*r — lt 00 811 Moalki 
— I* 10. Tbror Mooilu — 41.00. Ona MonU — T|a 
Karopr — One Year — 17.00. 81> Moutb* — t V* t 
Copy — OJc.

Ad vertinio*- In "ORAtlOAlT tirlofa beat rwro!(a 
Ad varliai r.c ralea oa atipllcation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

PROF. M. BIRŽIŠKAI IŠVAŽIAVUS

Prof. Mykolas Biržiška. Vilniui Vaduoti I 
{Sąjungos pinu.. Cliieagą jau apleido. << j 
Lietuvon išvažiuoja Imlamižio 25 ■!.

Ė į relę ir brangų svetį palydint. ten
tai pasakyti, kad jis visiems padui ė gero 
įspūdžio. kaipo profesorius, veikėju.', kalia 
tuja* ir kovotojas už Vilniaus titvadavimą. 
Pas mus, UI dragoje, prof. Biržiška išbuvo 
?tuo kovo 25 <1.. iki balandžio 13 d., bet ta- 
laikas, rodos, buvo taip trumpus, jog. ištik
iu, nespėjome svečiu atsidžiaugti, jj dar 

geriau pažinti. Vis dėliojo utsilunl. yum.. <’lii- 
ragoje ir kituose miestuose p,I:|:o malonių 
atminimų.

Nors prof. Bii-Ž.iška jais mus buvo sve 
(ius Itaiau jaui IuImu snukiui čia teko pndir 
bėU. Tuo trumpu laiku jisai jiasukė kelinti < 
ką’ prakalbų. apianki- m u* y, -lietuvių moki 
klas ir Įeitas kultūrines ir bizniu į-taiga*. 1 
aplankė Chicogus imi versi lėtus, muziejus, 
dalyvavo mažesnių ratelių pasikalbėjimuose, 
užmezgė- ryšiu.' mi ukrainiįViiu.-. gudais n Į 
Žydai*.

Uliicagos lietuviai katalikai y (Mitingu I-o 
du rūpinosi, kud prof. Biržiškai knoduugiaii- 
siu padėti Vilniau- vadavimo darbų išplėsti, i 
Federacijos apskritys suorganizavo kelioli- 
ką prakalbų, j kurias atsilankė virš |»em'iii 
tūkstančių žinomų, profesorių suvedė j kon
taktų su ukminie ims. gudai' ir žydai*. Mū 
su parapijos užleido svečiui sales, už ja- nei 
cvntn flf»rnl,nv(i • »•«•)» l’tin •

eilė luiiu.iyoiu ii patarimu 
kaip ajrfisi-Uguti to
sios ligos. Be kituko 
|jutnrta kas naktis 
mažinusia nštimnins 
Tadu jau buvo sakomu, kadi 
tie patarimai gali būt naudin
gi tik patiems uatarėjmiiF ar 
Iki tiems, kurie ištikrųjų turi I 

'grąžai s liueso laiko aštuo- 
. komuninė valamla- išmieguli. Dar- 

pii'i--kimo. bininkui-gi jokiu būdu m-gnli 
•uvo keičia- uaudoti.- tais pntariiiuiis. !vi-, 

\ aisty 1W ' Išleistu' įstatymus turi pit llltl |j,.| j ^epu-ųs-kimu- m- ' *'PK' J'*' negalėtų aprūpinti 
virinti gubernatorius. I tol to m-knntruii bu- oliri*tw Tai dėlto, kad --^iniynos reikalų n r ha ir d.: e. 

iuo atveju | vidury s pin>lll(>t programa paskelbta. *”-1 netekty. 
Euimei>uii: m O di.rbiiūnk&niM ir valstiečiams1 įsiandie tai pri|MU.|st

i pasinisy-. ar pa- saky ta, jog i iž )w-nkerii> melų tie. Aitrio įsigilina į darbiniu |ų Atvaizde parodoma. 
. l.ų im.lėtj.' Antai \Vu.'liingto- '--------------------------------------

i no l’niversiteto pruf. Bruno nereikėtų ligi ašimi -Tipintis 
lieitdnu išleido knygely (liru&iurą) vai kaip čia išlaikyti š«-imynu.,» 

būtu du •■Sirgimo ir Prikluusomy tkaip surišti galu* »’i gidais.

GUBERNATORIUS IR PROHIBICIJA

llliiioi' legislat u ra buvo priėmus (i’Grn 
dy ir M> Ivuioit lolių. kuriuo turėjo panai
kinti šioje VulstV lą»įe penklinei jos vi kdlllio 
Įstatymų ir kratų bei suėmimų ūktų. Tuo 
klausimu pernai pa vesta buvo referendumr *-. 
Iž proliibie i jos atšaukimų bolsino 1 ,tk it i.lU M i

• o ii vokusiai.
Iiii'ijus $ę-y Ventoj,ii neturi 

nei mažiausios .-ąvoke* np’<- 
tikrąją siivo šaly pilietį. Bol
ševikų lmkitt.ŠM im paduoda tik 
sau palankiu žinių. Tikroji pa

žmonėm

vtdaml.'i

IjKH).

giibermitomi' l^ouis 
C rad i 
tutv- v<to. Ypatingai tuo kliuksimu 

nę repiildikonų partijos politi
kui, nes imnioiuu. jog nuo šio guberna turimi* 
žygio gana daug priklausys repuldikuuų
jiartijos likimą' bū'iiuuuse rinkimiiuse. Pro- 
hibieijos šalininkai ir jo.- priešai i ūpuiu.'i 
kiekviena' savo pu*>ėu patraukti vubdybės 
galvų. J^iimėju taip vadinamieji "sausieji”. 
tJulieriJitomi' O’tėrmly — McDermoll kiliui 
ĮilL'tatė -avo veto. Inu daugelis mu-telio. o 
rejail likmių vadui susirūpinu.

< h;b. rnatoriii• .,vo veto pmiiatuoja i- 
tatynuii'. kurini.' v. -lojantis snvo žygį pada- 
r<ys. Bet tai tik išsisukinėjimus. Pats gyveni
mus aiškiausia šiiimlo-n kalbu, kad yra rei
kalingu reiormos. Žmonių didžiuma už tai 
Įn'-isiikė. Ii su tuo reikia skaitytis. Kn> eina 
prieš didžiuiuo' žiiioriių nusistatymo, ta ar 
uiikš'iau ar vėliau, turi pralaimėt i. Tai. 

r< d<». turėtų žinoti politikui. Paskutinieji ke 
len Illinois v;d'tyl»bj rinkiiiiiii parodė, kaip 
p_’ristisi yra pruliihirija. kurios dėkų žino 
nė' prutinnini prie laužymo įstatymų, de
moralizuojama jaunimas, kalėjimai pilni į 
vairių prasikaltėlių, mnirtiiiinkai taip *av<- 

••da kruvinus kovus ir ramiems piliečiams 
ardo ramybę.

Ne įstatymu kelinis ir ne polimnėmi*

užsienių 'žinios apie Rusiją ne- 
; *i leidžiamos.

Penkerių nicių
programa neturi

tiško "rojau*”. Esą. tik re 
kiu

ipariii lx"ti. kad pa.*ki:n:

JMl-lallgų. hno h IK - III • 1 •_f H II-II' puolll'i- Į '.H'-- 
Rukvu-tus, knd svečio kidhos kiiodnugiausin 
Amonių galėtų išgirsti, k mūsų dienrašti* 
‘•Draugus" daug rupino-i, jog \ Hn1r.11* va
davimo vado nii-ii;,i paderiu* sekinilign. 
**J)ruugu" ir Peopk-' (’<». dėkų pro!. Biržišku

v »i;-uumi:Mv.- švietimu ir uukivjimu.

I ponijos v y riniisy In* ilgokai laikėsi dur 
turų pagnllm. Karaliaus sostas norėta ap 
saugoti diktatūra Tačiau. kaip sukama.

Ciddugio.

[ UŽ GELEŽINIŲ GROTŲ.
*——— —4

(I’erspiiu-iliiiin iš "Ry tu’').

Vertėju pustuba. Nesemui Ispanijoj 
eiautė revoliueija. Ten kovui,1 už re.-pub- 
Uką ir už išlaiz-vlaimų iš m jHik« ir'-jnmu

UA l<ž i U-ttata t.iii.

tai grujH'i. ir tai du huiiii- nu dv iu-ius v ei 
gų grupei, užtikrinu viešpačių uuilonę. 
u visa tuntu *av<i m priklausomoji- vnl* 
tyliėji. turi vergauti Nežinome, ur loji 
kryptis, kurio* teta siluiko *ukilėlim. pu 
tnrnan* Ispanų (mitus ėgelbėjimui. bet 
faktus, kud ihibart 1 m- režimas prie (u 
pnvcilū. Tai rudo 11 šie Madridu i'iiivci 
ritėto rtudeuto < lublugm. kiiltilikų riu 
denių Pa .v Romiom urgumziiei jo- mino, 
atsiminimai.

M<-s buvoti: jauni ir jmsiulę studen
tai. Gerais norai* nir* gulėjom išdaužyti 
vimu gydą krautuvių lang-u-, išgerti

■ " —"T.1— ' -E-.1. ...11 ULrMTTĮ

"imt bnigo” visą Madridu vynų, ršv atly
ti vi*u* Iraiiiv.-ijtis ir sulaikyti mu-sto 
judėjimą, iki atsiras guminėmis luzdunūr 
ii Inmolingais np'igiiiklnvęs policijų* !•'- 
Zi-rva*. Bet tokių "gerų" nmų nu*/* ju
tui ejolee. M CS JU'bllVOIll |rol<Luilg geliu 
nusiteikę. Juk kas nejuntu to sunkaus 
-tegiuiieiu debesio, kuri* nuly su piu visą 
iiiū-ų tėvynės <U*ngų ir kuriame retkar- 
ėiui- švystelėję Žaihni ugninemi* rni<|emi- 
I ... p.lfll M*. ISA. t J llU 1.0111 t^.. 1 • t l •
mi. Tai baisu, kaip Mane —T<*kol l-'iir<-s. 
Todėl mes sUsiniąstčnie ir darėme sąži
ne* suskaitą. Me* pi i-iuunėm. kaip pi 
dvejetą ketvertą metų sušukome "VidiG 
l’iimo de Itivern!" Sušukimu 11 priimu 
doiiie lupa*. Tiesa, iLnigiuu to.- lupos ne 
*ii*i|o|š- šilkui " Tegyvuoju Beranguv-ra' 
o didini pusiryžimie atgailoti.

Draugai. ei*im<* ) liniid), ti-fuiki- 
I111 taimeris suv<i akis nuo fazendos dir
vožemio, tenL-itraukia vukuidėlei staliniu 
kas nuo vynuogy no ir te|uumito Inos įhiu 
ėiu.-, kuriuos (įtaigia jam nukalti. Tepa 
mato ir fanneriF ir sodininkas, kad tau
tos ateitis sveikai s U p rastume vaiatybin-

Kaliiorrnjuj i i->nas indusas (industanas) Hnmid Buy 
putudė tokią "štokų : davė snve gyvų p«i..AI ,i d'» ■ v -

'landom šešių pdi.i duobėj. Ant jo krutinės buvo už/lėta ui: 
dvi lentelės, kud keli šimtai svarų žemės nesulaužytų kau- 

kaip indulis laidojamas.

y.dinui džiau^gtis. Ii nors visi l*s Sanlikiui”. Jis nurodo. Nesant didelių rūj*-.si-ių. jie 
knd kud tarpe tų žmonių, kuri'- tu galėtų ramiai ilgiau miegoti.

"roju-|ti menkas iMtjumas. yni d:iu- Itinkaniimi prasimaitint’. save 
ir savo šeimynų narius pnde- 
iiainiiiii u|>d<«ngti r pemdinu

imi”, tiis ikirtwi- yni l»e jokio- ginusiu ligų ir mirimų. Kurie 
'j r.žiingos. Bol&vikų vadui

.-e pmmifai insi'to, 
kn-' mm rai»*ti> ėių 
i laimi.

nor-
vu ra

i- turi aukštas pnjama 
□ I ra sveikesni ir mi 
<- norma toli mažesnė.

Au> 
gy vuoja <lidži«iQsih' 
Žmonėms trūksta maisto, dm 
mišių ir kitij gyveniiiun rm

i ninkui. Tad įvairios Ilgo- l.nn 
keleiviui kimi l.aip juos juu'ius, tjup jų 

mie-tu'---'Žeimynų luuius. Ypač kūdikių 
skurdas, mirti n gu u uis yru dideli*.

kaskart «-uui blogyn Gyver. 
tojams negulima sukelti tokių 
ar kitokių aiiakiakundimų apie 
n>• į uikeir-i a imi gyvbniriiąt

— - -
Kiek žinoma, bolševikai

stums pirmyn savo programų, 
kol vi.si.į šaly sukels naują
badą, .-šiaudu- iau vianr vyrau
ja nikis. Neužilttu pasirodys ir 
pntit— l>ndo įnori ėničahi

Vu buv j išverstas j vokiečių 
kalbų, llorslus tame veikale 
rodi nėjo, kad t»s aukso ritinti'
i-sys iš dalies imtiiralus. iš da
lies antgamtiškas ruiškknys.

Iš danties Hursuis paila-
i ? iš v..du-

iešputie- Dievu uiul'-.-

ginu šiam 14-0,11 Iv Į,.-vonti.
Tačiau greit -ši istorija pu 

Ai,.iona. . -.rodė kitokiu. (Pamažu iš po
Į aukso pasirodė danties knu
los ir pagaliau* puuuksimmui

tikras
Auksiniu dantų pradžia.

Pirmutinis auksinis ihnlis|bukritu>*’ l-^ir<»<*<> »r 
Pruf. Bruno randu, kud dm- pasirodė Vokietijoje, (’li. Miu ’l””1'

būunkų kūdikių mirtingumiiš leritii. X\ 1 amžiuje. buvo Profesoriui tai buvo 
Amerikoj yra didesnis, negu aštuoneri metai, kai žmonės smūgis. Nukentėjo ir 
Aliuli,iuj. kur ugi blogai gy- pastela-jo. 
vena.ri įlarbi.iunJvnms.

Iš to išvada y ra tokia, kad 
darbininkui turi turėti auieš 
lu- jatjanius (uždarbius/, jei

metui, 
kad jis turi vieną ka 

auksiji) dantį. Vietos moksli 
ninkui tipžiūrėjo lu-iniukų.
prof. Ilorsta* pripažino
In-rniukiis

norima, kad jie būtų svoikes 
ni. kad jų turjre mirtingumą*
būtu muze-nis. Ka<la darbi 
ninkui gautų atatinkamus gy
vi niurni iridarl-’Us. tu a ii> •—

•‘prieš veją nepapūsi". Kraštas nori nuai- 
I rutyti kandi uua. nori demokratinės tvarkos, 
ture • nnk avo žodį. ItinkimuoM- laimėjo 
r< sjumlilj- - 1 liniukai. Ir jei karulius mi 

jtim fakiu m-.-riskaitys, Ispanija guli jaitekti

' ,701110, išt ikimy I" j'- fuūsų tėvų tikėjimui 
n tikriesiem.* j<> sm^utujiims mo*j \ukš- 
lie-ivins < tuiiy lojiui ».-*» Dui'lias, kuru* imu- 
iisžs, gul mum.- ir |mvojingiis. bet kur 
turime nukalu mi prineijiuis, ton šalin 
baimė ir -v y tnv inuij! — Taip baigė .-ui 
ui k u 1»W juiinti* ir energinga* Perdi min
dų. kol )<<»i arijus pi 1 mini uju ir peibrnu 
Jiė smilė* midviigui tu lunku juodas gar
bana*, o auditorija siiskoniliė.ta karštu

.Jie'” I.'.il. ..ipflįių,- ~plod; 1.
Rytojau* di«-iaj. kada traukulini, kaip 

didžiuliui smiluko.iiii bėgo jaT lygumas 
kaip žabini iiiin-si upių pitkrnnt nii* ir 
kaip kiiinme I.ukIŽlu.įo pu tum'liu . niit<>- 

, bu-ui dulkėjo pilku irt plentais, 11 kalnų 
I tramvajai pikiui utgzzlaiiii dantytai- ra

tilis aliuko aukštyn į Hirinėjus, luitu tuo 
ae pašiiitusiiio-e p.aimkiuoM* tėkėim- mes 
dar liilauii pasiutę *»tudiinUu ir uiou-m *ir 
dy .*e pašėlusį laisvės* jnusnią, o portfeliui!

1 se ai*išmil.imu* j vi-sj katalikų 'liaudį.
Mano autobusą* supusi, kaip bangų 

1 niūtumu* laiveli*, l«*kia |m> 60, ]k> 7<> ki- 
I lomeli ų imt vnlundfj. Aš Ėiūriu į jiaplen- 
tvje susodintu* uurlų krūmu*, jje man

dantini. 159.5 m. Horstas pus 
kelis savu darbą, kur 15i> pus

dideli* 
bernim 

kuris pirmiau, rudy luinas 
nuostabų dniilį. genu

uždizbdavu. Paaiškėjus, knd 
Radijo dantis buvo tik pnauksno- 

.iiik.'iniu tas, jis pnkiii-.vo iuiiejiiiuLn.
bet tos bandymus davė mintį 
j.-iatineti nuksu dantį .

puslapiuose aprašė šį keistų 
gnmtos reiškinį. Tas darbu-, 
parašytas lotynų kalba, grei-

Skaitykite ir platinkl-
r • • » • -i • •

ii> —•——r-zr — --------~

į didelę nelaimę. I^t/sla, kurią vartojo karu 
liūs, gali Imti ajn-ersta antru galu. .IT*gali 
|iaUkti i komunistų rankas ir būti puiumilo

; tu i'ip. kaip Rusijoj. Pusi priešinimas zmo 
uių diuziumas valiui, guli prie to prive*ti. ,

nrabų “DRAUGĄ' ir 
remkite tuos biznierius 
ir profesionalus, kurie 
garsinasi jame.

atrodo. kaip žalios laingos ir. rodos, tik .neseniai maru- buvo įsviuę iš kunigų -«• 
de| jų supasi iiiitobiisa*. Matui sieloje K ■ minariji>~ ttf... už., dievaž, nežinau už I ,1 
nyko lairtvūs ilgesy* — aš gyvenu |Miėia ls-t draugai Miko, kad už per didelį pu- 
luisv'e. linkimą n|iaštalauti, kas liuku duris*. Argi

Ėmė temti. Autobuse iiŽMUiezgi’- gyva lai turėjo pakeisti mano sielos turinį.’ 
kalbu, ir aš pajutau, kad uš pradėjau sa- | Autobusas sustoju Nuprie’s miestely- 
vu jaisknitą. Mano mažute uuditorija bu- > je. Ugi mano kelion'-* tikslu Nmęp-z’zo 
vo visai man polanki. Dalykai, kuriuo- buvo u|*ie 2D kilonintrų. Ainerikonka pa- 
pasukujau jiem* rodė* nauji, negirdėti ir ' riryžo išlipti, ar nenisinnti ko al-igerti. 
lodei plonio.*. Į mano protavimus apie r-- Jai lx-.*iriiošiiint realizuoti šį -uuuinyiiią. 
ligij.j gy .ai : t ;d - jų .-'Idi . ir u. , ■ ■ a j-!-- jo- t n no upini*.’:- ’ t.*... .. ,l.č^ m
jutouu- visi savi. Ulbai stora ir tiek |wd ’ mažu laiko ir energijos, -taiga ntridaro
praktiška nim-rikonka, įpratusi j ' i.*u 

žiūrėti pro biznio akiniu* pradėjo užtik 
nuli, jog aš kalbu, kaip m- kinkviunn- 
pndr<> galėtų kalbėti ir tod«l ««ą Atiteri- 

< koje per vi«ną vakarą užsuki U-inu eini- 
l'tu* dolerių, lai a* nu-ijimkiau, kad ir 

l»- to e»u |Miknnkaiiiaj turtinga*. Nes iš 
tiesų, tris js--4<tu« buvau sumokėjęs uz au
tobusu bilietą, ir mano krm-niuje, nlripru 
sau. naujoje š<«šių js-setų vertės jnnigi- 
nė-je dar buvo 1.5 js—.-tų ir 90 rentimų 
O d.ilmr vy kau ti<- dolerių, Is-t siHų žve

1 joti. Aš juk girdėjau Boiiiom Seneliu bal
są apie p/u-uuiiiuukj apaštalavimą, u kud

milubu-o dūry.*, ir menkoje elektros šv ie 
.-oje sužvilga š»«š1um ~mgtj eiles — tai buvo 
ii ys (tolis mena i.

— Arėju nevažiuoja dudenta Bunlo 
de Vaza f

— Rodo*, tokiu nėra.
— O tain*ta! 1
— As t'addugiu.
— Tamsta studentas?
— iStndentas.
— Prašau dokiuneotus. Tarusia M« 

dilioji į Nanjez’ą?
— Taip.

(Bu> dangum!

2

2
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LIETUVIAI AMERIKOJE / apėmė. jo* žmonių prisidėjimų. 
Ypatingai tarinme ačiū

šiem.* i’erndarianis priklauso 
didelė padėka. Nnnširdži: 
prašome, kad ir tolinu mmį mituose, lelijose — net Itnžny- 

ėioj -klydo »kaini- kvnjui«

1 Garbė m ilsų kleliom.: kun. 
Boreišiui už tokį altorių pa- 

, puošimų ir arariėm- Pranei*. 
|kietrms už darbštumų, pri-i 
dėjimų ir prirengtum 
pi is'esi jos.

Dėlto ir klebonu- 
liuoksiu dėkojo seselėm 

• lėlį jų pasišventimų. taipgi 
dėkojo ir jaunam grabeliui D. 
Braziūkai už suteikta aukų— 
gėlė*. Dėkojo Vyčių chorui už 

|dnrl>štiiinų prie bažnyčių*. Vi 
-iciii* linkėjo gero- ateities.

Detroit oras gražu.-; die
nom* saulutė sv«*’ia, naktims 
žvnigilelės žiba. Viskas būtu 
gerai, kad tik dalbai pradė
tų juigvrėti. Ibibar kai didelė 
iHsItirlė. tai mieste priviso vi- 
šokių blogų žmonių.

Detroito senelis.

ntliliinėjo yei- 
Gailm. kad nėra 

kieki ie mini jų pa-

\Vaukegane taip just buvo 
praleista pakeltu ūpu. 

Didžiojo šcAtadienio vukare 
virto* vikaras, kun. J. Sitnvi- 

visu* ėin.*, ntlnikč pamaldas, gi kle- į 
ir bulvariškius | lainn*. kun. J. Kliori*, paso- , 

!kė tam vakarui pritaikintų 
Įunnokslų. Tolinu buvo klauso- ' 
ma išpažinčių. Togi tarpu su-( 
sitlnręs tam tikrai pasirengu ] 
šių kareivių būrelis per visų' 
naktį jML*ikei*dnrui stovėjai 
prie kryžiaus. Taip |>at giedo-! 
rių būrelis per visų naktį gne-1 
dojo šventas giesmes. I ns I»ngwortli. J. A.

lūup vakare, taip ir išrydo. Valstybių Kongreso pirminiu 
|s*r rozurekcijų žinomų n»vo kns, kuris šiomis dienomi* 
pilnutėlė bažnyčia. mirė.

Mišios šv. laikyta 7 vai., 9 -----------------------------------------
viii, ir 10:30 — *unitL Per vi
sas mišias buvo daroma bač- 

Įiiyčioje kolekta, kuri, aržiu- 
laikų, bet, n<"iu 

i*.'diio*niems pampi jonams, pa
sireiškė puikiausiai.

I’o sumos vietos bažnyčios 
choru*, vedamas gabaus var- 
goninko p. žyliaus, 
klrhonijon pasveikinti klelio- 
nų su iv. Velykomis. SugTe- 

j dojo keletu šventų giesmelių, 
Sherntiiu ' l’ak“l,’*"‘j° ir išeidami padai

navo keletu dainelių, kaip tai 
“Šėriau žirgelį’’, “Ant tėve

lio dvaro”, iš-operetės “Klai- 
jiedos Jule“ ir kitos. Nuotai
ka visų huvo laimi puiki. Po 
to choristai išsiskirstė.

Prie progos reikia pastelič- 
ti, kad Waukegnno šv. Bnltra- 

,•niejaus parapijos choras pa-, 
sižymi savo solidarumu. Tai1 'iskas aprimo, net

CICERO, ILL
Uibaigtuvės

Nuoširdžini Kvietėju 
ciroricčiUb 
kėni lošiau* užltaigtuves.

šitualien vakare kermošius 
musų parapijos jau baigsis

JA*ų ntsilankynin* duos 
daug malonumo ir paminos pa 
rapijai.

Iš anksto tariu visiems šir
dingai aviu.

Kun. H. J. Vaitiun.is, klrb.

šv. Antano parūpi 
įvyks metinė šv, 
choro pramoga --

omoiT. MICH.

gražio*

pa-

Pilyje". IltA— rtforue, n n 
pielinkėsc, pelną __j<’ \i<*nuolj- 
iiiii $.57'.t.5l». ši i unijų i’ P*"

\ šimilkštvs, ii 
pui lipi jo*, W ut< 
.imu v ra zinuitiu

mūsų jaunam V

I Im t Toni. kurtu a- 
mėjimu ir rinki a

uždirbta $417.SO_ 
.1 Amlwita* ir p* 
(ikiiuni remiu i i 
jiuo pat jo* jkiira

pii-išvontinm 
kuli, role 
cruliinv l*č> 
'luoti dėkingų nm kų ii
(tini |ui*4ikvti. kni|t
‘•"kį jų pu-idnilųii*inių.

ijvri*. kiiii. ii 
t Šv. .luoZJIpo
i lmry. l’oiin. -

Knil» esame 1
1 I " Iprivlnukumų J"- ki'd vaju 

j enuolyniii.
parapijoje

-iti tentui, lai
svomis. ku- 
1 . Tainošaitė,

Gert. kun. 1
* rapij<»nys i-

Sužinojome ir apie tuu* 
kurie mivo automobiliai)* lo 
šoju* važiojo. ir jiem* tariau*

•>u

M mus Seserys

Minjrm priside- 
biitii .-r-kminen-.

10 PIECE CO.smETIC

NEVIRŠKINIMAS 
DINGSTA - GREITAI, 

ŠVELNIAI Slun.'larnr per paM| CODMetinė pramoga.

Ateinantį šeštadienį balan
džio 18 d.
jos Kalėj 
Gri gulinus 
šokini.

Jnn kelinti metai kai choras rlnt 
n-ngia metinius šokins i 
su geresniu pasiaekimi*. 
šių melų šokių choras su vnr- j 
gonininku p. Mondi iko prie-į 
šakyje šauniai roniriasi ir šie
met pramogų gnl būt bus sek- j 
mingiausia už pereitų melų, 
prarpogas. Pakviesta jaunini ui, 
patinkama orkestrą I .............
Svncopators.

J pramogų — šokins laukia
ma atsilankant ne vr*n vie- ri 
tinio jauni m o, bet ir ' 
iš kitų parapijų. Ypatingai ' 
skaitlingai ketina atsilankyti 1 
į šokius Brighton Parko jau
nimas.

Norintieji turėti tikrų 
”good tiine” at*ih>nkykit J 
musų šokius.

Choristas.

atvyko

West Side žinelės.
Bal. 4 d. vakare teko 

atlankyti keletu bažnyčių. Vi
sose burini žmonių lankė šv. 
Sakramentų. Visur altoriui 
gražiai papuošti. Bet šv. An
tano lietuvių bažnytėlėj nlto
riai už vis gražiau papuošti 
baltom lelijom, auksinam 
žvaigždelėm. Atėjus Didžių- 
jani Penktadieniui po visų 
miestų, ruimų languose, ant 
bažnyčių durų, ant krautuvių 
dunj, arba langų pasirodė iš
kabos tokiu parašu: •'Don't 
hny nnd dnn’t sėli on Good 
Eriday from 12 to 3”. Taip ir 
huvo: nuo 12 vai. užsidarė ka
talikų krautuvės, (daug ir ne-

man

Visoj Vokietijoj šiuo im tų y- 
nil.'uki muziejai. Iš jų 45 nuo
šimčiai yra kraštotyros mu 
ziejni, 26(iJ — senovė* muzie
jui. 15% — garnio-, !*f< <lai 
lės it- likusieji •— kitų sričių 
muziejai.

Miidintit* New B w---- ’itain koloni
joj.-. Iš čia vi.-i mb uolynui pri- 

1 >žiuugiiimės 
ii<\ių iš šios 

~— nu. \ V aš

< m
$142.00. 

fii-iliiukiisios r<- i 
pa lapijos. Ačiū I -s 
keliui.

Paskui *"Krėvos- 
vaidintas \Vaterl* 
ras davė |s*lno 
imi branginame 
Valai it i<-jmi

1 Salinu )u*u trul»ol| y-ra l“h 
M ilk of M otDraiiL. A.111 Jo
dnnyje panaikina rnr^CIu k«lb* 
LIub daurtnu u/ mpc Ir 1*) a’i 
akimirkoj Simptomai j
kta« mlriijtua.

a Uiicni 
du* Ir 
kankinu

I“'

nei iialonliia l> 
rl evrlrlMitn *n 
rvlB-Aul Tui f

Rinkimai

Pereitum šeštadieny rinki-! 
ui n i buvo nepaprasti. Baisa-Į 

viine daug piliečių dalyvavo., 
Lietuviaip asinek* labai gerai, 
l»ot toli gražu ne visi. Galėjo 
būti dang geriau. 51 ūsų jau
nas lietuvis, P. Kičas, gavo 
1.250 balsų ir liko 8 vietoj. Iš 
linkta 3 r-eiūui čekui, Vmi i na
ši, žmonės jiems pritaria. Ar
gi taip būtų! Tikrenybėj ne! 
Jie išrinkti nia*in**'-ijos pagel- 
ba. Miestelio valdininkai ir 
turtingi kontrakforiai visa fi-

Taip n bu*, kol iuuoors du- 
susiorganizuos j stiprių politi
nę organizacijų ir 1932 metni.* 
pa rody* savo galybę. Bus 
taip, kaip su (’hicagos Thorup 
šonu.

* Da gulima pastebėti. kad 
turi kns noru mokinti žmonės 
lai Išimt i. nes daugelis <lr! ne
žinojimo sugadina balintų. 
Tuotn turėtų užsiimti prirink
tų komitmenai, nes jie turi 
daugiausiai praktiko* ir pa
žįsta savo žmonės.

Nor* p. Kitas ir nelaimėjo, 
nii-jiok nėra nusiminęs. Dide
lį imi u Miko mivo Inufieėinni* 
u*. pajamų, i |>ulingu padėka 
Liet. Improvenmnt kliuhui ir 
jo nariam*. Ateity mokėsime 
goriau dirbti ir rinkimus įm
inėsime.

AIIHEGAN. ILL

Velykos.
Toji viaiems katalikams 

linksma iventč — Vdykon

p” nt 
Vakn

iv iu<lu ilnktaral tukli* lulhP
Phllllpa Mllk of Matgru *da nn»ir 

kone pn Jf.r. Ir 60r bu 1rlluo*r. I’»l 
nl nurtMlymal ant klek vieno paki**

SKIN IICHIKC filis
Fllul.t from the firet touch, vtieeptie, 
ln-alinr Z*mo L*km the ilekin< 
inucry out of moenuito bitee. ri»hcs, 
aod many olhor tkln alflidion*. Try 
II alao tor ilrhmj, peeling loea. 
Bithrra and othrr outduor foiki 
think cootir.g Žemo for relief from 
•unburn. Douae it on ii-y-poteonm®. 
Pimpio* and dandrufl f ado when *af e, 
intttoptic Žemo i> appliod. It ir>- 
ntaolly ra.*** raxor-*mart. Alwaya 
have Žemo nearby aherever you (o. 
Any dru^i*t. 3ac, 60c, S 1.00.

kuomet

Ir vidur-

IJnks-

TUBBY

D

Erom Youlh to Age
Moterie* ryvrrilin 

Ukbandymo laikai:

pilno* 
priėjo, 
žemai

I VDU E. PfNKHAM’S 
VI GElABLi: COMPOl'.VD

automobiliai rečiau pradėjo 
važinėt. Štai. ir pasirodė žmo
nių širdyse atjautimas žodžių, 
kūrinos Kristus ant kryžiaus

pirma* c1nid)tnn> 
utniia. Tada l.vdia 
hnnih Vrcrt\bl« Compound

rezu n-kcija p. Zy- 
sim- 
darė 

sy- 
grie-

/ na. ir miesto darbininkui bu- 
jr vo paleisti namo, žmonės ėjo 

j hnžnyėia* pagarbinti Atpir-

i • Mllk of Mairne^ia” 
lt f lillllpM Ch r mirai 

V rr*b<t runtan vnlrl
' Jn plnotakuno Cha*. H

I

Coldt ond »ore throol

by ih« oix>vi

8*>mk ■

gal bus nuo|M'lruis vietos kle
bono kun. J. Kliorio. kuris- ino 
kų jaunimų traukti prie sa
vęs ir organizuoti ir taip pat 

Ivargoninko p. Žyliam*, kuri* Išsipildė *. Per 3 va-
sngvbėjo į jaunuolių choristų 'I,ndni' pa>i'larč tyku ir liftd- 
dvasių įskiepyti gerbimų baž
nytinės muzikos, 
choristams, 
v o pareiga.* 
miiuisiai.

Beje, per
[liaus rupesniu dalyvavo 
fonijos orkestras, kuris 
malonų įspūdį, kuomet 
km -n choru ir solistai.* 
žė u ta tinkamu^ šv. Mišių da-

Garbė 
ka<l stengiasi sa- 
utlikti kuotinka-

Sulaukto* M'krnadicnio ryto, 
nuo 4 vnlnnilo* prasidėjo žmo
nes rinktis į Imžnytčię. 
5 valandų jau buvo 
sėdynės. Vėliau tiek 
kad kiti turėjo net 
ant laiptų stovėti, 

t'honii užgiedojus 
tun dinnn” vi«n<

PER 200 METŲ
Viri du šimtmečiu p I? D A QGold Medai Haarlem 
Oil buvo pripažinta Vj IS I\ IĮ □ gyduolė Inkilų. Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medai Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvų ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

IMPRop-. roved Gold Medai Haarlem Oil Capsules. 
st<STlME’im/0prad'k tu°h Trijų dydžių vaistinėse: 35c, 

7jc jf jį 50 Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu- 
IKIU'lilM'l tėse "Gold Medai" vardo ir kitų neimk.

DESOro* i 
Mtvte g-

erb. kun. J.
I«irapi-

Nepamirškit e, Kad “Draugo
Radio _Uainininku, L. Vy
čiu Dai aos Choro ir “Drau

” Komntestininku Gražus
Koncer* tas ir Šokiai Įvyks

ekrnadtenyje,

Balandžio 26 d. 1931
IŲ AUDITORIUM.

315

statom:

Guilty Conscience

So. I lalsted Street

GARSI SASNAUSKO

The fellows 
that cause

SORE 
THROAT

Help noture 
combat tKem by gor- 
ghng every day with 
(vii ilrenglh Literine. 
Ii kilt* germi in 15 1«C- 
ond* ond heali tiieue.

Gargle with

LISTERINE

3

3



BURBULAS.

Norlh Sidc — Tni ne m ui 
ln burbub».-», Jonu- B’ir 
bula-. tas užsispyrėlis, kmi- 
vii-u<»met t-i na priešingai snv 
kiminai. K a.- mirė.-ite painu 
1vti fu ui u *M*nvri imi. rtl«»iU’it • ▼ - • •
j draugijų.- Av. t’ecili.io- ruo
šiama vakii rų. 19 d- Kil . pa 
•‘apijus s t et u iiiėj. Hriiiigiju l'.' 
dienų ruošiu inkarų -u labai 
gražia profanių ir sūkiais 
pagerbimui narių, kurie it-ua 
ėmę jiašelpiss per dv.-ii.il) 
tų. Tani vnknre juo- ti-if.- 
pagvrhs ir .— .it. ik- dovaną ,• 
auk.-inj ziedij.

Prie šio- cJniugijo p< i kn k 
vienų su-iri likimų pri-iras.i 
pu keli.- imiiju- nariu-, ir ' * 
iš jaunimo. Tolei, jai unito-i 
graži ateitis. nr> kas kurt vis 
diiLimi.-i. kai kito- p:ina.-i<>- 
draugtjo.- stovi \ietuje.

Taigi, kim uorr.-ite prisira
šyti prie >i< dideles Norlh

Paktaro 3 Taisyklės 
Pagelta Viduriams 
Koks snjjfu Ida*, kai vidurl.il 

Telkia kaip laikrodi* kasdien! 
Tb> lrnnt». Kl priiilaikyai biu tri
jų tad*) kliu pia ranu* *mu dakta
ro

1. Uffcrk dldelj vaudCJla aUklų 
/ pried puan i'lu* ir holo!ą per dk-

nn
2. V'ajdmAAkJaJ > k lauke Ik* por- 

didHlo nuMraar^ioliuo.
2 ruuid>k IMU Lauk brai 

toj pat \ adančio J kaadl«
Itcof kart iaie Mrk«|ri>o viduriai 

reika'auia pafr»»lbo* Tųryk r» ik 
iruti I>r CaJdw< li'» Gyrup Pot'*ln 
Taa jutu* pilnai iii ai)* Ir taa 
ncnuaiipnlna į i a *e»’J ildurMj Ir n* • 
praakiediia Jd- Ta* daktaro rr- 
rėpto* yra lrle»fia*. Iiuoeuoja nti». 
tyra* pepsiną* Ir kiti daiktai, ku
rta nei valkui nepakenkiu Bet 
ka'p ji* poakei t na autincu*iu« rt- 
dcrtuR. kaip Julllo pa %1-
duriŲ nuo nuodl n<ių incdžAasij pa 
■Ida ry* Mna<u

Nuvalyk ta kovo np«l\i lu*l li**- 
fu»i. aiAvįriink ir pabalink
tuo* aitriu* irahoa skaudi Mama. 
Truputi* Hy/Aip T'rpaln pahuo«uo* 
Jurų viduriu* n i>.» pakuliniu n.«-- 
dliuKu kurine uikentka *i»t>'Uių 
l*o to ju» Kirtau v*lrv*ftr. r»--

Nide draugijos neužmirškite- 
ateiti j vakarų ir ten galėsit.- 
išpildo t nplikm ijų.

ši drrugiju yro. gal. lik vie
na tokiu lietin ių AiiKTikoj., 

i Jliiui mokia | -avnitę jml-cIįmis 
llgoj |«» h dol. UŽ 2-’»C. IIIČIL 

i iiiL.'.i-1 n nBil.‘L »o
kad km daugiau mokėtų. To
dėl gerui pilė jos yra priklau- 
-,'ti. u* .- lai geriau nei koks m
-urcDcc.

■ Neužu iiškite vakaru. Jžan- 
'.,.i iii. .‘L"><.. u vi.-k" uuityri- 
l’< n link-iiiai piL-išok-ite.

Koresp.
—

VAUJAUS AUKOS

iv. Kazriuieio Seierų Vicnuo 
lynui. Sv. Mykolo Parap.

Chicajo. III.
X. N. aukojo $10.
I’o aukojo: Januškevičių 

'■•ima. |-j. J\ n nūiiskaitė. M.
st mk< \ ič-iu>. J. (h-rdžiuiuis ir 
.X. N.

I’o $1 aukojo. J. Kulkinis-; 
k.is, A. Kugieiiis, V. Daiginis, I 
V. Diuigi nlienė. T. Sidabru-, 
K. Bagen tu\ iėius, J. Kuriiau- 
ska-, D. Maksvytis, I. ir A. I 
liekai. .1. Kreminskuitė. A. Į 
Kiim-ly tis. < >. Vaškinius, l’. 
Kure< lai-. -J. Bcrkeli.-. J. Iaj- 
i'liiA i 'uis. \. Mui ckmii-. C.

1V aleikų, K. i’uzėru, C. Butkų-j 
vė'-iu-. K. lirockis, K. Kri-' 
viekus. A. Iriksni.-. -I. ir S. 
Kiq ėiunfii, O. Kavalitiii.-kie- 
i I ’. \ nlnikiciiė, A. Sriiibio- 
ue. M. Kurečkienė, J. Snpitu- 
viėius. A. .šatboni-, M. Sul- 
kii-nė. A. Kizeleviėmlė. O. Va
luti ienė.

Kiti -mulkiais.
Visiems aukojusiems ir mū- 

-ii leikalus rėiiiii-ieins iš šir
die- tni uline iiėiu ir meldžia
mės. kad \ i-agalis šimterioĮMii | 
iitlvgintų. l

S v. Kazimiero Seserys.

PETRAS PETRAITIS 
CHICAOOJE.

i 
Ta- gražinbal.-i- baritonas' 

Petru- l‘i t imli-, netikėtai nl ( 
'vk-tn I >-linni- dienom- i <*!•.-

DRAUGAS
Po dviejų metų ji* yra pa- m*Ho* Jsaziimrrietėuu. 

kviestus iki van uoti iš Phila- karu^ puikini pavyko ir už 
delpliijos, kur jis dabar bėk- tai vūtųpirpiu ačiū klcb. kum 
nunirai darbuojasi muzikos A. Brinkai už

Trečiadienis, BaL 1B <L, 1931
■ — ■ ■■ —M m — i —ii^——
Va- gerb. vedėjui (vardo neteko Banzanas, Lindfius, Steponą- džinma viri Thompson 2,740 ,

i'tainės už- tėnm už jų gražų šokį i; dai- kieųė. 
y. ir duoti uiunui }irogv>s' leidimų, gvrb kini. Valančiui, neriu; o ypatingai sesulėms už

rainis buvo aek-Įjų visų prirengimų.
mingui atvaidinta- gražu* vcį (Ii paskuč-iaueiai, bet uvuia-
kidas, ‘•Pota.-a- 
tras”. Bet jeigu 
būtų PBKikrntv

pusikluu-yt i gulunis pmiL-yl- ' kurio paatanp 
vanieėio. Nėra abejonė.--, jog i

|UL-tangu- puieui.-, iri jaunam 
dainininkui ūįo ir (m rugini

vyks »<<km., geg. 
vakare, Lietuvių 
i ‘regiame taip 
* *uxlra " pumarginiiuų.

Vienas.

10 d., Ii vai. 
A u<litori joj. 
pat buit n

PADĖKA.

Jutu* jMBti*.* I »r ‘ *4 1.1 • >v
rup A'<|r»in Jut* d n augant. *. kxi 
ji* velk* Jūsų viduriun^*. judėti 
Utlt*||*j — vU»<* a»c aptkkoac

D* H B

SYRUP PEPSIM
. A Dueto r j Falini) Laxahif

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00

S P K C I Jk LlNTAti
Talrl Deouaiuln kiL bet rikit pau 

Ukr% •perUilist^. ri*» pa* kol.) nrpa 
tjrrtlj. Tikra* *p«-<jiaaUitua. ar’ < pro 
faaoriu*. nokiau* j uių kas jura* km 
kla. ar kur *katMlxa.. bet pas.uky* pat* 
po ptino Lk«cxa railnuimo. Jut *u 
tAupjMt laika ir pinigu*. DmuKcIL 
kitų daktarų D<gta.l4j* pugciiMl Jum 
daito. ka<l Je D«*l u r j raiką llfigo pa 
tyrimo, auradjmul linu va u* kenk* 
miojutnų

Mano iLftdlo ----- Įkepo — l-ucr
X Hoy V 
■Mir* a ba k tarinio pKAka* < guminarl 
rna* kraujo nuderami man Ju*ų Ilk 
ra* Dff f ivca ir J* • iru a« painiau 
Ju* gydyti. L*i Jumu •▼•bala Ir iry 
VUn.o* BUgryft imu* t*Jp kulp l»m. 
pir rult.u Jeigu keri čial uuo llcj akli 
rto. karau, lakatų. odo*. kiaujo net 
▼ U. širdį ra. rauna otl&n.o. turiiiln 
taAdaglnin tarnu aal-pnu plaukių art. 
Jeigu turit kokio ulAUrnrj uai*. j*i 
karėjusiu. ahronlAKi) Iiku k u r j r>r 
pa*Jda* ė net fildatn A*lruyno* g* 
dytojul, Deatid* lioMit n«utejy 
BUD*

DR J. E ZAREMBA
SPECI7K.U»«TAH 

In*llm&. 3€ urna. 1014 

20 W. JACK1S0N BLVD
ArU Bt*«o a.tvte

Otim V»l*adu<' XMu. 14 rrto »l 
1 po plel ValULr-au uuo b iki T 
NkdlloaiB nuo 14 ryto Iki 1

pu

t ių in-tuviiškų dniuų. kuriu* 
ji.- iiiokn gražiui dainuoti.

ši.-. Amerikoje gimęs ir au
gę- juiirikuiti-, turi malonų, 
j-nt i'iiuk iun 11 lutl-ų. <» i.» dainų 
lis y į ui’. i nūn i \ ni |wiinilęs iie 
tuvių dilina-: jij dvasių ji- 
g' im p./.(-tu ir jus interpre
tuoju taip vuizdžiui, jog ro 
• l"'i niekuoiu' t neiiiL-ibosbj 
kluu-yti-. I’rid.'ju.- dar prie 
" i" d riuiiri' ki.i biidų. malonių 

i-t uizdų. nvi vien- iu--igaili ji 
l'Uiiiat*,- ir išgirdęs.

Tiktų -uiprizų jir pudare 
chi< ugii čiuju- du metai atgal 
*' Dr.iui'o” I oih .-i Im ’l 'i' hi> 
S" j" piriiMis ( hivagoje pu-i 
lodymu- Tuo laiku jis buvo 
.]>-1 - | ,.j. - I I i< ;|g<,j<- U Slill- 

l>crt<> Iiuįh*-- iip'i'l- "Muric 
iii Alu> . <<reat Noitlieru ti 
ntre. I’mm- J'eliiuti- tume 
‘‘Draugo" koncerte, kuip ne
tik, tu- viu’iu-. mum* lik d\i 

!• i*4 4 4 *««l< u. •• u I •« 4 •• 4 4 • ••4O44-J
prisidėti prie programų pai 
viiiiinimu. Bet publikų suti
ko jo pirmu.- dti ilinnii- .-u 
giiiiu-mingii delnų plojimu ir 
lle|Mllei<io iki liepailmlUlMI 

’ daugiau. Vinis sužavėjo.

IA><1 JLMll IB-' . LAI UUA-I ll.-, 
viėiriiė, 4. Pakelti^, K. Gna- balsai.

laijigi marytėms mergai- dis, Tiulis, SUjukailė, Rudu- A tsiivelginnt į labai žymių 
paramų kurių suteikė 11 war- 

Smulkesuių aukų surinkta Jos lietuviai balsuotojai ai- 
$14.t>S. Komisija * dertnanui John P. Wil*unui ir
.... .. ------1—i majorui Antun J. Leruiakui,l*ka H wanlos lietuvių pi-1 ’ .................

'didelis aetų priklauso visiem* 
darbuotojams. n įliejamu ir 
bals uot o jam* ui taip didelę 
parauną mūrų kandidatams ir 
laiuaėtojajiiK. 

V. M. Stulpinas. 
B. J Jakaitis

li Parlatmt- žiauriai dėkojame publikai, 
aktoriai ne- arba, kitaip sakant, mūsų pa ,iwM,Į alderma*^ J.

ir pritarę rupijunams, rėmėjams, kurio "’**on laimėjo viri savo

vedėja* puls nebūtų daug kų parodė kaip jie atjaučia *e-Į1’^ balsus. John P. Hilsęn 
gulėję* padni 't Todėl širdin-, seies, kurios taip daug p£S- K*vo ^,708 ^SU8’ *' ^* ®* 
g ui dėkojam Vyčių dbtos kuo šventtįsio- dirba tarp vaiku-1^or>*4* b.,46 halsus. Tokiu bū- 

nei svei ’*u* Painia sakyti, kad John 
P. Wilsim liko išrinktas iš-

Tųipgi tariame padėkos žo- ruu,j° ” wardo* “,dl*nnanu 
aukotojams, kurie rinklia- P*“™“**“* lietuvių balsuoto- 

ar mažesnė i J® H‘ 
ideslies au- 11 \Vnnios Imi I-ai Jei Clii- 

įcugu.- majoru |xar>i-kir»tė sė
jo. UO. kančiai; Aniem d- Cermak» S.-

O. Bumbalienė, 973 bakus, Bdl Tliompson 6,- 
N a kiurius, M. 233 balsus, A_ J- Cennak di

nariauif, kurie ]«tėmę ro ėjų nesiguilėdamos 
1«*> ja* labai gražini atliko. To katąs, nei triūso. 
Iiųu ariu alud. Pajaujui už 
kolbų ir paginiiiių remti |>uJia <lį
šias (staiga.-, kaip tai Akude-, 'os laike didesne 
uiijų Kolegija ir kitas Įauka pn.-id<-ju.

A/'iu bernui' i ui n- kurie su
Bnghton Park. — šv. Ku- 

ziimi iu Akademijų.- Rėmėjų 
<> -k> rilis, try> -avuitės atgal,1 aruionikuldnii.- 
1 urėjo surengtą vajaus vuku-' pulinksiiiipų; 
«-<i, kaipo nųetlDę duoklę

. . •« > u M4 ■« 'Ikljl

- ‘ palink.MiiipŲ; knui, 
se- taip puikiai pasirodė

kuris

ku> aukojo -ekaulicji:
J. Paulius 
Po $1.00:

jų K ram umui, I’

ADVOKATAI

JOHN B. BORŪEN
John Uajtdvlunn* Llordan)

Telrpbooo Randui pb *T>T

RIDE! RIP E!!!

The Finest Performinu Six 
Hudson Ever Buili-

rOl THt iCOUCH OI BUSINESS COUH

Konkuruoja su PIGIAUSIAIS kainoje 
Viršija GERIAUSIUS Gerume 
K.-.'i\ viršiju gvriuiii' Inle six. iii-[uii.-imt kainus, l'uri Stiper-Six žvvl- 
nuuių už žeiniuu-ių kuinų '<uum puikaus slyliaue šaunų karų. Tai 
Labiausia |M.-ilikėtifin- Six. koki iii. •--•uin- nudarė t-‘lr<>n«'><n’kn

70 mailių valandoj
60 arkliu jėga

patogumas 
VAŽIUOTI

dainų už rimtu* doieiuj biungiuų. Jp gęruiųų# yra ųis(cue iš visų 
smulkmenų jo pii<lnryju<>. -lis teikiu jums relų /friū«*7w/» [kUų/rumfį 
pirmu kartu auloiiiobilujjv už lokių pigių kuinų.

Negirdėta Vertybė Negirdėtų Vertybių Metuose

BUTLER
%| l« A *

XI

Conimcrclal
Uoerly Motor* Ine.

l'almnut jlufur Co 
10940 Mlehlcan 

liryDe Motor Kale*

Hill Auto BšaIcs 
Hluc X*Jand Ii-'

Xltdti4> llud*VD-k

M

620 1 W. t2nd Kt 
Nl III l»| \I.ERK

Uiti and Runn-

ri/6.7

TU»jU>Ol< Huoa«Tall BBBB
Name: I Ud I rjrta TiL Rcfv*. t$fB.

PAUL M. ADOMAITIS
'Iflai vljumil—lyjo

Koora 3414
ONE KORTU LA 8ALLB BJX>Q.

(Cor LA Bali* and Madlaop *ta.) 
QOap t«u htxte *10*1

J, P. WAI»
Lietuvos Advokatas

Iki S vai. kortuop* — nup 1 UŲ > 
Buba lomia koo * Iki '•

62 East 1074h Street
Kampan Mlchlran Ava

Tai. I’ulltuao »H°—namu J*uŲ. 1111

Tulepbone l>r«rb<*m 00ui

F. W. CttERN AUGIAS
A D V O K A T Ą Š

100 Nortli Ln Šalie Street , 
IIOOM mi

X'wo B:3f iki t v»J. vok-
Local /L»mcv: l»0 * LS-'IOM AVJS. 

t*. iuxMcveii aria
Vai.. uu« B Iki B vak.

(UalUrtaai BĮBgatfaa)

A, A. OLIS
• ADVOKATAS

11 Soulli La Salio turwl 
loom 1T01 Tvf Uandolub 0131
Valandų* nuo 0 ryto Iki S vai rak. 
»3«l k Hllrril F- T*1 Vlrturv «'«»

« Bjaz 9 > aaai e
LiariA.. *L*tv. if Sui^lua IfįJU*

C. V. CHESNUL
MOTORS, INC» DWM©r «krstc^ ”*«-’■

< vn><r ZMb M ap<l IuOImm* ė,c-

LIETU VIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd 8Uwt
Tplc/onu C*n*l IBM 

Tr*^lMdl»nl«i» ir P«nkt*dlMlala
ht B hl U

Bti<-kiH<h«tu AAolurp

Mrlnli.r* lluįaon Co Ine. 
Garj, IndlMna

lx>riUrftrd. UI.

Hm r oi d
u n Ellyn.

und Co.
III

IndiMnM
\\ H m t

H u clvon 
r. III.

Kobari Indiana

I*ark Ridse. III. 
llound Lak- Gar*** 

llound La k c III.
Shllllne Motor

Kr.uth llolland. 11)

Ulvid . UuckUiKbom 91 
Hudaon Motor Co oT XUi 

Evan.k'n RnUH-1.

Khr.drvk.. IMA f nlv.-rwlly TU 
Hudamt Motor Cd of llliooi* 

North fcido Drancb

6503 So. Campbell Ąvenu* 
Tulcfvtuia Ilcpublle 44*1

\V«uktr>". l-l
V'iimt* lluu»on ■> 
t-oMland K«r *nd Uara*4

VTlnChron H*.-bu r. III
Keyvtonr 1140 

■ Bd

OIimii nluiuurM/Jo 
Ho<en 14*3 

CHICAOO TEMPLK BUKI 
11 Wml .VVMliit^ton m 

Cor ^»»hininon x*a Clark Sta 
-r.., e.n'-.r —-cr« 

i-1. a>uv

“kon Mike" Simplv .Ate 'cm AJ1 A Ii ve (’ntil—Someihin^ Happened! by Hrrr
■-m -'j

Uiti

4

4

vidurl.il


TrvvMidieuūs Dol. 15 <L 1931

"DRAUGO" KONTESTININKĮI SKYRIUS
STUD. V. ED. PAJAUJIS, — KONTESTO VED.

butų galima talpinti “Drau 
gv” kartu *u kontesto M*kme 
inia.

D P A U G A S
DAKTAKŲ BANKETAS

Ar Aplankei Savo Distriktc Jeigu m*, tiv skoK-t ir npbm- 
Lietuviub? ky k kiekviena. <> jeigu aplun
vajaus periodasįkvi vienų kurtų ir nieko nelai- 
ir neužilen l«ug- jnėjai. bamlyt <la antrų kurtų.

XV vid <iii kontestimnkui 
jMLVviloJnF pri.-iuiitė.

Visus 
Paskutinis 

chm pirmyn

Pu kunbv-lu klišiiijo

’.T ~~ Jli " o - risi Prisiuntė Savo Foto hko iki vnjnus nžhnigu*. hm- 
kia skubėti dnrlie. kad už
baigti vnjų su gražinusiais ir 
ilidžinnuhuM rvaultutiUK

Ar jau npliuikci kiekvieno kad prisiųr-lų savo fotografijų 
litduvio namų <avo di-trikteT ptuiarymui kbšukių. kuriu-

Ityje, reikale, panaudoti laik- 
i rūsty.

gnrftjaa Del Khžių.

Atvirutėm 
ekvieruim

buvo siunčiamos 
ktuitestininkui.t

Malonės Savaitė” Netikėtai 
Gražiai Pavyko.

šių vnjaiu* ’*Malonės Su- 
vaitė" luitui gražiui jNivyko. 
Kontesto rezultat.'i netikėtai 
buvo gausūs. Pronuinenilii 
“Bruugui" gautu labai daug.

Ih'koju visirni?. k<»ntf.«tinin- 
kmus už gi'nžv pu.-idmlm\ii< <i. 
Kikitm* pri«‘ ukbuigos du di 
d«*r-niii jm^iryžiniii. Vajus bat- 
gi«is Imlundžio Ai. 1931.

Sckinadicuiu vnkare. Iki 
Prado viettoty, buvo lietuvių 
daktarų draagi.pi- gra/ū* l>nn 
krtna, kuriame <!nlyxnv<» viri 
Rinito žmonių. Publika tikrai 
buvo įvairi — dnktnni'. ndvo 
balai. Imnkinii'.Lui. kitokie 
profnrioualai, bizni< nm ir 11. 
Urte pietų lmvi> ir prnirraniv 
lūs kuriam vaduiuv<> dr. tslri- 

Į koli>. «lnktarųi <irniįvijom pir- 
tinuinka*. Kalitej<> dr. Uniugv- 
lir, p-lv IMlikkaitė. >luugv i? 
Av. Kryįiaua ligi>inii»''. dr. šln 
kieiiė, x iuiuu uptiekininku.** n 
prof. M. BiriuAkn. kuri* buxo 
|iuk.viexUU> gTiijM- *vet’,iu.!

DR. A. BAČKOS
blOTTOJAK CHllUUlGAK 

111 O1JSTETH1KAU

Ir cbroulkkaa

DARO OPKItAUlJAS 

niuo priima kaadlco*

NodOloml* Ir *--r«sloml* Uk 
IU*1m aua>taru* 

OflMA Laboratorija ir X-Rny 

2130 WEST 22nd STREET
CHICAOO

|Telrfon*a Orovrblll 4343

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHlltrittJyVS , 

2415 W. MARŲUE’ITE ROAD
Oflao Vatandoa. 

(Nuo 0 — 13 rito Nuo 1 x ai.—

NodenotuU pAgal auutrų.

o r i>o t*i vieton «»»3 
Rccldcncljo* Trl. I>rr»el 0191

DR. A. A. ROTH

DR. J. J. KDWARSKIS
'gydytojas ir chirurgas

Ofisas 24(13 \V.63 Street

Trl.
RcaJdmrlJa

VaUl.do* 7-4
Ned> lluj

1’roBpact 10X4 
Ilk* So Lrarllt BL

po plaly Ir T-l ».

DR. A. J. JAVOIŠ

KATRLNA STRJMLENE IR SŪNŪS ADOLPHAS 
PerMskyrė su šiuo pasauliu bul. 12 cL, 12:17 vai. iš 
rytu 1931 m., sulauki.* 34 m, ir Minu* 3Vį m. amžiaus. 
Įriiii**. motinu Pant*vėiio pnr., Bernatonių kailiu*, su 
mis Amerikoj. Paliko dideliame nuliudime vyin Juo 
Tupu. 2 sunu B«*m*diktQ ir Tamošių. 2 broliu Kiucimiv- 
rų ir Motiejų. 1 seserį Veronikų I murinai t iom,*, 2 pus
seseres Petronėlę Rimas ir Xlnr<*ijonų luingienę ir 
gimine*. Klinas pašarvota/. nin<lusi 3512 S. Union 
Avė. Tol. Iloiilevnnl 2516.

Atydžiai skaitykite biznie
rių garsinamus bargenus 
ir įvairius išpardavimus.

tojų svarbių rolę inū.-ų t«uto> 
atginuiiiu laikau ir rairiuu A 
nierikoH lietuvių gydytojus bū 
ti labiau Y'bmoniciušknis. Prie 
-io bnnkieto suruošimo, neito 
imii, dauginn-iu pri-itb'j.i dr. 
Strikolis, <įr. Blo/.L-. dr. Nhi 
kit'Jiė. dr. Nuririii.-kn- ir kiti.

DR. HERZMAN
ia arsiJ<»s

Otlaaa Ir lAl>or»torl)»: 
1035 W S»:h St ui’loll Morena 

V*lon<lo«’ nuo >0—IX 111’111 i 
nuo C Iki 7:30 »*1 v*Kure

Itrgidrncljoa telefonui 
Hydr ]*<rk C755 ar llandolph CfcOO

Lkarborn

DR. BENJ. W. MACH,
Pult* rnt«n.id ui.ip

Tcl. Prospect 1157

Valkų chroniškų 11 c U

vjmkNlK)8: 1—1 po pld. 7-s

Nedc Hoinla

SVARBI ŽINUTĖ

MARTYNAS
l^aidotuvf's įvyks lu*l. 16 d.. S;3U vid. ryti* iš ruimų 
šv. Jurgio pnr. bažnyčių, kurioje atsibus gedulin

gos faumddos už velionių sielų, o iš ton bus nulydėti
DOMINIKAS STANKUS

STAKENAS
i u: i

Vai : t Iki 0 po pietų. T UI 0 rak

Office : 4459 8. Califumia Avė 
AudOtloJ* P<<al *ut*rt|.

B u u 1 c * a r d
lira. Krnwood 4101

DR. A. J. BERTASN
4 SO. HALSTKD STREKT 
•o valandov nuo 1 iki 1 iro

Re*

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS ir <’l 11 P.t ? liti AH
hi37 ĮVEST 51 STRiibTT

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydy tujas ir Chi-'

. ’ r- -I Tol Cicero 443 Tel. KeJU* 344V->«(1
Turgus perkėlė savu ofisus ] 
[naujų vietų po nuui. 4645 S. 
Ashland Avc. Vai. 2 iki 4 ir•
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7S20. Na
mai; 6641 Su. Albany A\e.,

OFISAI:
4401

DR. S. A. DOVIAI
GIl»YTOJAB ir
H*al danelio 

4710 YVeat 13 PI
TeL Clcrao 1*S»

CHIRURGAM

N *4*1 Imu 
buallara*

į £»v. Kazimiero kapines.
1'i.si m. a. Katrinos ir 

draugai ir pažįstami <*.sat 
vauti toitiotuvėse ir sutuikli jiems ptudeutinį } ta tarna
vimų ir ntsisveikūrimą.

Nuliūdę liekiiinr, Juozapas SLrimaa su Visa
Šeimyna, Giminės ir Pažįstami

IziidotuvėM* jmtarmuijn grnh. Badžius. Victory 44K8

Adolpliu .striinų gimini*.- 
nuoširdžiai kviečiami <lnlv

Mlrr i^landtjo 14 <!.. 11>41 m . 
41 10 »*l ryto, .niauku pun- 
arnllo Kilo 14 T>-IMų ar*kr.. 
Iu.uku 13* parai' Amerikoj.- Ir-

l'nllko dklrllnmr nnllwl.nl- 
niol.ri l'ranrakų t»o U-ktk llal- 
naK'lkr. : aunu Juu« Ir Juou 
P4. nuirsią* Mi.rt.ioni ir >*r*n- 
t-UULų. 3 dukti-ri* Julijona L*u- 
knh.-rit, Hrnnl»l»'i| irtniUirBr.

nuku* Ir jrlmlrirar o LlrturuJ

. rito Phofio

»»Q.

inr€ioX

mu ru«

PADEKCNE

BARBORA MARTINK1ENE
Mirė luilandžio 9. 1931. <> imi gedulingų pimialdti 

Nekalto l’riv idėjinio Panelis; fiv. parapijo- bažnyčio j 
juiliiidulii šv. Kazimieru kapinėse balandžio 13 <|.

Hiuoml norime išreikšti gilios pmičko 
aienis gimiričms. draugams ir kaunymiii - 
pašurvotus velionės namuose, 
buruminiino žruDius. visiems
Kum* paimiklusv bažnyčiuj ir lyd<~*jusir*iiL- į kupinės

Vnntim-ni <»*nrni» rlZt-inin ••r.rli t-ti.F»»»oiii Irtin Hri

Kazimieru kapinė.M' balandžio 13 
>* žodžius 
s už 1/inkymų 

už turtu- užuojautos ir 
daly vu v ilsiems gedulin-

kupuiė.-v,-taip-gi nėitiujumc u kiln-ui <1 vuoiiuakmii už 
(MMiMildas. Ačiū trurgonininkni p. Kudirkai, seserims 
JvaziiniurieU'mis. grahnešiuiiiM. šv. Mišių aukuutojauiN 
ir visiems kitir-inr- šiuo ar tuo |MLsiturnsvuaiems prie 
u. a. Barboros laidojimo.

O tau musij mutint’lė ir nioterAlė ter-utoikin (iujJes- 
tingar- Dievas amžinų atilr-j.

Nuliudusi: Marti n kų šeimyna.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

<307 AUBURN AVENUE

Liktl-vlb artADoiuca 
o r 1 a a a

4603 So. Muislificld Avenue 
Tol Routovanl >17?

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKT| 
Mvs visuomet teikiame urdingų, aiii.pulingų ir rūmų 
nalarnavinui kiuarurt ua. iru luLinuklliū rni kali n rraa <■  ------ - • • • p

JCSŲ GRABOHIAI 
Vidyvig OGbM 

4605-07 South ” ’
Uūi Tdc/onai: YARDS

Avenue

NuoAInBral

rd

1741

no 30 m. 
nuliūdime

V0q. brol| \ntu-
Jx-wirkę bro-

vųi dvi uju F La 
rtnl< kr
■įku ir ki!» K1-

JUI

iA n

<»fflr© l'hoor 
VVciiluortli JODOU'rntaorlli 3000

DR. A. R. McCRADIE
TnL Hcralock 3700

Ret T< L I’rohpcct O* i u

655r S<». JJAJ>TED STREET' DU 8. ARON
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

OfiMB C144 Houcb Kcilale 
H«X. CC33 a VVlbpple

L X-4. l-» v. v. lakinant Kot

tulnvčU. kuriu) 
tu. pamnldo* ui 
.Po lanmaidų l.ut

Telefo-

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS 1JET GRABORIUS 

CHICAGOJC 

1-aldotuvea* pa- 
IatubuJu ganauM*

<UrbysUxa.
OFISAS 

444 We*t 14 Blroet
Trlef Canol 417d 
SKYRIUS: 4144 6. 
Halstad Btrect. Tol. 
VKlory 404 4

Pbone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

ui vr|| »nj» jrirl<- Po u^niMldi>

liaintm<4na- 
doluv/>«.

Nm14uJ< .
Hrolkmė Ir pimln* •

lioriua Uulku

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

i*lr eneldliu bIbUbuMI. o tnaao 
dxrbu t.ualt* ui<wne<llntl.

2314 U. 23rtl i'l., L'iucago
SKTRIVB

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Trl. Clcara »»3T

Telefonus Vardu 1138

STANLEI P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTOJAS 
automobilius viso- 

Kaina priei-

Renkite tuo< biznierius i: 
profesionalus, Kurie garsi
nasi dienraštyje “Drauge.

A. L. DAVIDONIS, M. D,
4410 SO.

Iki

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, DPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

i Kuo 4 Iki i I 
|Apaxt Avor.tadlcDl

JfJao Tcl. Victory 144?
UX. ir lira. Tel. Hernlocl

DR. J. P. POŠKA
QF. 4141 K HALSTKD KTl 
KKZ. CI0I H. ART1CS1AN 

raJ. 0-13 rytai*; 7-4 rak. 4-1 
tai.: I-O po pirk U tam. ir 
-t vak. fivcntallcnlaU pasai

<>t.

Palaorvlns aklų jtctuplma kun» 
kali prl<JLaatlm nkjiudc Jliuo
ivaiftDO, akly a p lemi u; o. nerv uotai-Į

Nuitnu |ra o.
A U Lai>*u trumpi

įtuaa C1JLTO 
UroditKi ilaLau-auu su elektra.

• 1** klBlilU.
SpvrLaB atyila 

klo« vaikučiam*.
ValAOdoB nuo 

*ar® Nt-dollorula 
IK> pietų.

KREIVAS AKIS ATITA11JO J TKL’M- 
1’4 LAJK4 SU NAIJU LAIUlJrLMU

tkrrlplarna mokjr-

10

reikalam*.

AUBU&N
Cbica^o,

įBUOmet aalli.Ir.Bu Ir

Uialdy ulialkymul

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

AVENUE 
III.

Turiu 
kiemą 
Dama.

3319
Tel 1ard» 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKTŲ B PEČIAUS  TAS

ir AVtnln
750 VVest 35th St 

Kampai Halotod 8t.

□ RABUtnP TR

S. M. SKUČAS
LIKT t via 

Uldal* vradl 
718 VEST 18 STREET

Tol Itoooaralt Ull

grabomi.b 
koplyčia dykai

BUTKUS
UHDBRTAMJFV UO.

Koply&la Dykai 
710 WE8T 18th STREFT

CM3M1 14*1

1650 W«at 46th 8t.

tino Ifl tkr 12

Nullud'm" valanda)* 
palam* pa < u 

t*rai 
Koplyčia <3al

LIETUVIS GRABORIUS

Y arda 1138

JOHN SMETANA, 0. D

OPTOMETRLSTAS
Akių Kk>p*rt«« ir pritaikyti'o akinių 
1801 & ASHLAND AMŽNUE
narį Hldg.. kamp. II K I *uk»ta*

I'Dod* liouievard T 04 2

DR. C. Z. VEZELIS

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIHTAH 

2201 WEST 22nd STREET
(Kamp«a Laavltt 61. >

VaJar. 4o« Nuo » Iki 1! ryto 
nuo 1 lk| k vakar* 

Borodol pasai »u

Bu ulei ar d
■X. llruilock 7 0 0 1

DR. A. P. KAZLAUSKIS
D E N T I S T A S 

4712 So. Ashland A\en.uc 
Vai.; Nuo 10 r>1o Iki ž t a kur e

Clcaro 1M9

DR. GUSSEN
Ulf.TTfVTR OCNTirTAR 
ka>dl •o nuo !• v ryto

4847
F<p-<a' vuta/tj 
W. 14 8T. Cicero. HL

un. b. L. IYIAUUE
Vai.: » IMI 13, 1-4 Ir •-» v. ▼. 

>|4930 W. 13 6T. CICERO, 1LL.
D«l nodarbo kalno* BuniaUntoB 

i Aulurtnra crovaa ............................ •<.••
Porrallno fltllnr . ........................ .. T 00
Vdabro flUloc ................................. S.M
>*i«<t«a ...a. .............. to it 
lurldaavuta aaJVlBl ................ «.M

llvridcnrljo®: Van Durna

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR

Vai : 11 rytu IKI 
3 IkJ 4

Ncdiliomli

nuo

CHLiiCf^GA^

J po pietų

nuo 10 iki U ryto 
3413 Krankliu Bl*d.

GYDYTOJAS IK CMIIUkGAJ

oriBtu ::*i w»t :xcd ««•*< 
Cor So. Lz-atm SI. Trl. Ceriai iSU

RepubUc 7111

Nojelio;: 10

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytoju* ir Chirurgu
1»?1 KOLTU UAUTTED BT.

1000 A<

Itaa Tai

uxi>rrojA4 ut chirurgas

DR. CHARLES SEGAl
Porki'U ano ofisų po numrrlu 

4729 80. ASHJLAND AVK
SPECU AUSTAS

liUovij, Matarų Ir Vyrų l.lftl

Nrdallou.ia 10 Iki 11
Tolef. Alidvay 2880

DR. MADRIDE KAHN
t .. . . C . .

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Td. Y u rda 0994

K<-*14ao<-U«a Tol l'iaaa 4100

Y AI^LNlHJd;
Nuu 10 Iki 13
Nuo J Iki » pu pi aid
Nuo T Iki 4 vakar*
Nedol. nuo 10 Iki 11 d4aa«

VV^nįW4%rtl» 30^--

Kol Tel. Strvart 81M

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREBT

5

5



VEST SIDE ŽINIOS

X Ibtluhiižio 
'’ouniy ligoninėje 

Vre*t-i« lieti- a. n. Maitynn- 
Blakei m*. kuri *u bažnyčion 
11* ta r tu iv imu laido- ateinančia 
10c pmkta<li«-nyje. Velioni- j»>

< ’<X»k !

192!* ni.. jau m-beM-dė sav 
denio We»t*idėje. lir- -M-ik.n 
o* ir tyresnio oro i>-*kiMliuiin 
>UV<» 1* <’liu iig.i* m-ikčl. -.

I ii<xl ikiut.

,«• imi — i r<-ng»" i-'ik.-ti u
10 Zamhrtti, įmno v»i

IJ.I- lo-m.'jų I 1 
<h Lu. I**liiiikuiril

go •

D t A U O A S _____

tai yni negirdėto* vertybė*.
“Mr. lipyne k ridi a lietu

viu* aUilankyti j jo ahow 
room, parivažinlti ir pabirai-

DUMlr.
Kilę* iA
Gyvenę*

nė. Gyv. Vilkaviškio
Ti minėki * Juonu.

Mažeikių miesto.
Ea*t St. Loma, 1IL

VaraSinakaa Jackau. Gyve
nę* Chieagoje.

Ankščiau išvardyti asmeny*

tiem*.----- ~ I^klaoatM mjh'’ uutoiiKibi-
•.i,: lių pBidavim% Aiai« įnikai*
Vartų bašnyJioje baj^ I|cyne ..v-ra

,r 21 ,ld- ,nn' bu. kad hm* pn.lan’mė ai*kų
^.Irm,. 40 vn- n.kon|_ r,.. me*j-

Gerbiami* 
AuAro* 

lanilžio 1 * * 
____  __  _ _____  rime mrt a r»v 
por. bažnyčių ufilan ĮlnnJn Av<»WB«’ii 
Malonybe iy*ku[<i-ll

VYSKUPO ATSILANKY
MAS PRANEŠIMAI

North

llltlIO

Ii

Side. — Av. Mykolo itireatcr Hud«on Kight. 
xiMi* ftiktn* j jų gerumų

l<> |Kigurl'a riirnui.
1‘iruujjij k<-t 1101«-*imtf-* di-*-

n.i ati'iuara «"-iarne M-kn.a'iieny/*
ir Ite-maiėiai • rie pri-**ėra* \a*
110 Sakrnnientn ^uu r-n h u* pulke! a 
INmiavonė* pnmoknįt|g<* pirmu l-c
111 balandžio 1'■ d. Jiuiinijų p-r

RĖMĖJŲ DARBUOTES

Tou~n of Lake 
i: I *k? 
r” 11 k * • \ »

n«-gi n Irta vert' I- n-siniėtų 
vertybių laikai*

vaikeliu pa*in-ru E**rx tari 4R įhtobulinimu.

KELIONE PO EUROPA

llunibolilt Park Lietuviu 
Pul Klinbo mėnesini* anai rin
kimą- bu* ketvirtadieny. 16 
d. bal„ 1931 m_ ALmirue Sim- 
moa* svetainėj. 1630N. Haa-

Miiiii* 7:30 vai. 
diena* dėtume 

pax T anga.“, kad Aven-

vi*u keliu pamaty* nematytų 
neturi, u dalykų, įgy* naujų japudlių.

IjMi/.intiiine a iiūsų Ggmnytojų ir 
A .i<» guiL—t 1 r ■ jgurnu 

įvirinki ’uii.«- Tad 
riH>kvk1<i- kain- -ir.l/im <b

nuo

, l{\lai* Av" _ M1A10* — Simui
ir |wiiiiok*lca. a* bu* ka*di«-n 10 
vai., Miknna a*t miėpnrni ir pa 

d. *inok*lii* 7;3< > vai. Jaunimui ir
of l-ni.e buvo li'iokiiiiniii* j»aiiiok*ln> pirnia- 

ja litui mūviu yluiiyje |m> y>ietų 2 vai 
kiriu*. Skyriun *u-iruL- di-1 Mū-ų kura^igai kaimynai y- 
i.-h- būry * mokykla* vaiku-jrn pa*iža<iė_j^* pribūti ]>agT*l- 

-linimij lh. ro \pvei*.io- !*-'> ,-l(1 |hil>ar žmonės mano, kad bon *u dva«* a niu |«at«irnavimu. 
;>ijf* -vetainčįe įla th.ri u'i Lgmu* jau numirė. Ne. tik tad vi«i tur—ite j»r«»gi.- jin.-i 

1 kart pamatyti jį pn- mn* j„.r nebuvo galima naudoti ir A Sakramentai*.
Mttno**-. 1 Miikų -u- nių .laryti,

nr -kyriu* juu vėl pra- 
larbuoti*.

Onytė.

• 'inaii*1 mini
• Vn i t tio*»

11 nn v 
tik :r

\ pini!.u

PEOPLES FURNITURE 
KRAUTUVĖS

3 Naują 1931 Metu Mador

PRINCESS
Eleklnkinę Drabužių

PI OVIKLę
TIK UŽ

$77.50

'eoples
JRNITURE CO

40 W. 63rd St.

■ 77-83 Archer Avė.

CHICAGO, JLL.

L- p Ir\aujų narii
1\ nutiiii*kiutA.

\11turtu rengti “buiieo pnr-
ty gegužio 19

I9.J4I m. T««wn

ŠĮ VAKARĄ AMERIKOS 
LIETUVIU DUKTERŲ 

ŠOKIAI

<o- Lietuvių Dukterų 
pyk* Aį vakarų. Balan-

Apnl 13 d., Kniekrr- 
liūtei, Orienlal Ihill- 

163 Ko*t IValton Hai-r.
atxilanku-

»vėtai nė
skaitlinga- pu-

iMH'k.t
rootn.

Kart* nuo karto
Irieji pnrei*kin kad

bliko*. K) *y k komitete- 
l-tengi- irau* -vetmnę. k.- 
.tenkinu* vi*u* (letentai 
'rontu luiujni |n-rdir>>ta-

P.

mirz.
visuomet bu- /ji

; Kn jau ir kalinti anie 
!ku’

*1 km p gulė

n t-i-

Aoier Liek Duklci;i

HUDSON — ESSEK PARDA 
VTMAB PADIDĖJO

The

K l**honnx.

■ K*.*ex |mit<Ia turiu gn-
1 rudžių ir *li <~» m hmiiii po num. 
.3KM So. Asl a !nn<! avė. suma- 
Inė r.konlu.- jianlaviiiir Hud- 
l>on — H**»-x. automobilių. JL

I ardu vi n m j- >u*trvau sykio. 
Mr. Hcynr y w« ir» rni žinoma*

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGEM4TURA

4..fe

N u u«lo h 1 ’ » •

PAUL P. BALTUTIS

Tel. YBardi 4669

RADIO PROGRAMAI LIETUVIŲ MM-JZIKOS
NcdC-liomis \VCF1. 970 k nuo I iki 2 va 1. pj pietų .

Ketvern.iis WUFC 1420 k nuo 7 iki H vai vak.
Duodami

JOS- F. BUDRIK.
RADIO IR MUZIKOS KRAUTUM ES

Td Boulcvard 8167-4705

KA JŪSŲ SKRYBŽLŽ PASAKO APE TE JUS'’ 
1 ijju -kryliėlė iluilinti url.n gadina m« » 1 «-r» iAvi 

u-inenv 1" , gmJ^. 1 linų ir fj 
irink -1111 -krv * »ėl«> p’en

$1 00 iki SI 88

1644; _ 48 WE8T 47 STREET“ 
“Didžiau*! Kkrylielninkrii Chicagc»_į’’

63 30
12 95

kokių patobul iiumus 
kiti pigieji karai 
tircatrr lludnon Eight nu sa- Tn* vi*ka* yni Inbai indomu 
vo didžiu galingai- IiinkL’in a* ir malonu, 
tuonių cylindrrių 
reinn bile karn 
mažinu tnk*tan«'i

motoru pe- 
kainuojanti i*pti.|xiu* apraėo laikraL'iuo*'' 
dolerių. ar knygo*e.

Keliautojai

•' I *an latyma*.

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAIGE
o B

BRIGHTON MOTOR SALES

3962 Archer Avenue

WIUYS KNIGHT 
WILLY1G IR 8RAlik'-l. *

amplua |

gvrh

praAomi neaivėlnotL
A Walild* rait.

LIETUVOS KONSULĄ 
TO CHIGAGOJE.

nių. Bent kokia žinia bu* brau 
iriai įvertinta

Lietuve* Konsulatu
Room 1904 
201 North Well« St, 
Cliicago, III.

M1AMI BEAC1I, Fla.. hal.
Air a-incny*. gyveną Ame- 
koje, ieškomi:

Kraum-vičiuA Valerijono*.
į. Gyvenų* Ch i ra goję.
>. X*dau*ka* Pranar. Kilę* i5

kun I*. Vaitukaiti*, pUi«*iai 
’ žinoma* veikėja*. Nekalto Prn
•*idėji m o Panelė* Av. jmr 

’ įkęra*. Jo knyga vadina* ‘
lirm/' po Enropų ir J*pu<lžiui'. ILo-i-inių miesto. Gyvenų* Clii- 

į Knyga |»apuo*ta paveikslai* r'<ffoje.
iir indomiai immAyta. Knina, 
?1 50. Galima gauti įhi- gert, 
autorių. “Draugu“ knygyne, i 
erla pi-r “Draugu" vajau* 
kont>— liniuku*.
Knyga ypatingai iadouii bu«

R. ANOREUUNAS
(Marųaetve Jeveiry A

ui 
GRKKN VAUJET 

pRODicra

Wm J. Kareiva

pavuma ftRrrr

Mi.aan pigi vn uixaii 
l>al*ar rtna Utį*?!

|VB| 
aftUtunly AHNų. par 
Turko pigiausiomis 

kainomis

LIETUVIŲ BERNARDO 
ŠILKŲ KRAUTUVĖJ 

11337 S. Michigan Avė.

White Sox Motor Sales
A -I* n k Alltel. J. e*r<Uv*J*l

610 A. ALBAUSUS & SON
7126 80. Rockwell St. 

Tel. Repubhc 5099 

pemmfunjnme pianu k.

MIDLAND MOTOR SALES

įLAlAA 
7217 S CALIEOBHTA AVĖ

tel I a fa M-t b- «22'

J. H. RICZKUS
4357 S MAPLEVOOD AVĖ

Tel. LafayetU 7545

NAMU HTATTMO KONTIIAK-

4-556 8. ROCKM'ELL ST.

tikri Ii t <

Wail klot maliava .... 62.40
Aliejinė maliava 62.10
Aliejinė maliava ...... 63 00
Aliejinė maliava

ir DebraDiru*.

M c* pervežame daiktu* iA ir 
I kitu* mirštu*.

D. GRICIUS
,KNLh*UH KuNTMAKTOBJVn

2452 WE8T 69th STUKT

JOHN RAKEI & 00.
G* n e raliai Kontraktorial

R« Grovehfll 1680

JUSEPH VILIMAS

JOHN YERKES
muna a HaaMir* Uvtnvta 

KOKTMArmiUr“

2422 WEST 69th STREET

B A M 
nrRJLlNRKM Ir

2650 Wert 63rd St. Chica<o 
T»l»n>naa IIKMlJiCK III!

Pliene VicAory 6576

UNIVERSAL SHOE STORE
Tofnorrtnr’s Style* Today

Sbom for Errryhody 

3265 80. Halstad Street

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

NAMINIAI RAKANDAI 
PARDAVIMUI

llAh kVHton Imu ra a |Z0. Pi!-

PARDAVIMUI rroeeraė ui 
<*a>b n r La mainysiu j namų, 
nutomobilh;. ar j lotų. At*ilau- 
kit:

3247 So Morgan St
llož*. ru>. nauji nk*r«*rUkL. Rafrlc

H *rl.-oi

UAL KATATE

Trl. Repubhr <l<«

ATMINK BATO 
NAUDAI,

S. L FANAM & 00.

ATSAKANTI* P AT a RM avima*

ATI JA TA DARBA-
■AVn

J. NAMON FINANCE 00.
6755 8. WE8TKRN AVĖ.

•va«34» HIUMdrne

Amerikoje. 680.00 ui 6100 
verti* Bona ir 640 ui 650 
verti*.

Norėdami parduoti at
lik reipkite ypatikkai ar
ba priaiųakite re<i*trpo- 
tame tulike. Tuoj ganai 
banko čekį.

l’ “

mln |

kXAA

I

John J. Zolp
4o<*ą tto. Paulina Street 

CHICAOO. II.L,

’’ll l»-l

f*>r«iSM*»otss

KAM REIKALINGI

PINIGAI?

Skolinu nnt pirmų mortga 
fcų; malu* komiAinaa, teisin
ga* Dubuma v ima*

2342 South Leavitt Street

Ganai 16781679

6

6
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