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BŪTO

PAPUOŠIMAI

RUMUNIJOS KARALIUI PAVOJUS;
KALBAMAJiPIE SĄMOKSLĄ

METAI-VOL. XV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LIETUVIAI BADAUJA

vakarus. Pakilo didelis ūže
sys ir prasidėjo toks didelis
BRAZILIJOJ
(Viesulas, kad eidamas jis vaDarbo nėra, o kurie turi, irtė medžius ir draskė stogus.
Eidamas per vandenį viesulas
tiems numušė atlyginimą
gana aukštai iškeldavo vande
Kaunas VI-11 ((Elta).. Bra nį iš upelių vagos. Tokio vie
zilijos prezidento rinkimams sulo šioje apylinkėje neatsipraėjus, buvo manoma, kad!'Inena net senie.)i žmonės.
KOVA INDIJOJ TURI BOT VEDAMA,
“M. R.”
lietuvių
emigrantų padėtis
SAKO INDIEČIŲ VADAS
Brazilijoj pagerės. Bet rinki
ŽENTAS PADEGĖ
mai praėjo ir jų sunki padė
SĄMOKSLAS PRIEŠ RU KINIJOS VALDŽIA APIE
tis nė kiek nepasitaisė. Prie
MUNIJOS KARALIŲ
SAVO LAIMĖJIMUS
šingai, juo toliau, juo gyveni ■ Babtų valsčiuj, Gaižurėlės
mas darosi sunkesnis ir skur kaime sudegė Antano Bivilio
BUKAREŠTAS, liepos 4.
SHANGHAI, liepos 4. —
das auga. Daugeliui lietuvių gyv. namai. Ugnis nuostolių
— Vienam laikraščių iškeltas Kinijos valdžia iš Nankingo
bado šmėkla jau atsistojo padarė už 6,000 litų. Per gaiLos Angeles mieste baigiamas statyti taip vadinamas “Stock Exchange” būtas,
aikštėn būk liberalų planuo praneša, kad jos kariuomenė
prieš akis. Yra daug lietuvių
aP<iegė šeimirri-nko 7 me
jamas sumoksiąs prieš kara dviem frontais laimėjus mū kuriame bus vedama serais mainyba. čia atvaizduojami to būto angos papuošimai,
šeimų, kurios jau po keletu tų augintinė Regina Damon,
lių Karoli, kurį, esu, norima šius su sukilėliais. Pietinėj “frizais” vadinami. Dirba skulptorius C. Scarpitta.______ J___________________
mėnesių maitinasi vien pupe taitė, kuri vėliau nuo žaizdų
pašalinti tokiu būdu, kaip a- Hunan provincijos daly suki
SAKO, ESĄ GALIMYBES NAUJIEMS KARDINOLAMS
lėmis ir ryžiais, kuriuos gau mirė. Padegime įtaria švogerj,
nais metais pašalintas Serbų lėliai perdėm sutriuškinti. Jų
SUTEIKTOS RAUDONOS
POPIEŽIUI APLANKYTI
na. iš kai kurių viešų valgyk kuris policijos sulaikytas ir
karalius Aleksandras Obreno- ten kritę apie 15,000.
“R.”
SKRYBĖLES
AIRIJĄ 1932 M.
lų dovanai. Bet tokių, vadina kvočiamas.
vič su karaliene. Kaip žino
DARBUOJASI VYKINTI mųjų “laimingųjų” yra ne
KOVA
TURI
BŪT
ma, šis karalius buvo karinin
VATIKANAS,
liepos
3.
—
DUBLINAS
(per
paštų).
daug. Šimtai lietuvių ateina į i Miroslavas, Alytaus apskr.
ORDINANSĄ
VEDAMA
kų nakčia rūmuose užpultas
— Airijos vyskupų suvažiavi Šventasis Tėvas Pijus XI Bekonsulatų, prašydami ar pa (Naktį į gegužės 22 d. Nemu
ir nužudytas.
me Šventojo Tėvo atstovas nedikcijų salėje viešojoj konKada Chicagos piliečiai ha- šalpos, duonos kąsniui, ar nu- naičio kaime vilkai įsikasė pro
BOMBA
JUS,
liepos
4.
—
I
Del tų kalbų čia darosi ku
Airijai arkivyskupas Robin- sistorijoj naujiems penkiems ilsų didžiuma pripažino nau- įrodyti darbų. Konsulatas tik t pamatų į ūkininko Vinco Kibai nejauki /padėtis. Karalius (Čia atvyko įžymus indiečiųi,-son vyskupams pasakojo, joj kardinolams suteikė raudonas į jų susisiekimų ordinansų (pla- 'nedidelę dalelę nelaimingų ga-*’varo tvartų ir išnešė 4 avis
vadas Vallabhal
bus stropiai saugojamas.
k un«»nirti Patel,
± niLi, buvu,,lĮVLl tyra gaiimy|)ės Šventųjam Tė-bskrybėles, dalyvaujant visie-jnų), atsakomingi asmenys da- Ii sušelpti, o darbų negali nu- Trys avys buvo rastos sudrassis Indijos
ij°s įs a >mų ei imO|vu.
XI aplankyti Airiją mis Romoj esantiems kardino- bar darbuojasi tų ordinansų .rodyti užtektinai visiems, ka- ^yt°s čia pat prie tvartų, o
.rūmų pirmininkas. Jis paliko7"
ŽADA STREIKUOTI
lams.
kuoveikiau vykinti, kad tuo daugi ir pačios fazendos, ku- 'ketvirtoji nusinešta j miškų,
Indiečių Tautinio Kongreso;
DARBININKAI
.
, i ....
v j • r Tais metais Dubline įvyks ( Paskiau privatiniuose apa- būdu paleųgvinti bedarbiams. rios amžinai buvo nepripildo- 1
prezidentu kalejiman uždarius1
‘ J
mos darbo pajėgų, dabar at
BFENOS AIRES, Argen. preziaent, Pandit Nehrn.
ĮTarpteoHnM
Euchar.at.nia .rtamentuose Šventasis Tėvas
UŽ UŽMOKESNIŲ
.naujiems kardinolams suteikė VALSTYBES PRIEGLAU sisako priimti atskirus darbi
Kongresas.
tina, liepos 4. — Čia Fordo j Patel paskelbė, kad kova
MAŽINIMĄ
ninkus, kad ir už labai menkų
DOS KUPINOS
Kada arkivyskupas Robin- kardinoliškus žiedus.
automobilių dirbtuvėje žada prieš britų valdžių turi būt
*
atlyginimų. Šeimos, kurios tu
• Iš Springfieldo skelbiama,
streikuoti darbininkai. Jie rei-\vedama. Atsižvelgiant į britų <son vyko į Airiją ir priimtas
MEKSIKOS
VALDŽIA »
NEW YORK, liepos 4. —
atsisveikinimo
audiencijon,
kad Illinois valstybės prieg ri ne mažiau, kaip 3—4 dar Iš anglekasių su kietųjų ang
kalauja i darbų priimti seniau valdžios vedamų priespaudą, i“
. .. .......................... .
GRĄŽINS KATEDRĄ
bininkus, gali lengviau įsitai
laudos pamišėliams yra kupi
del gamybos sumažėjimo pa-(artimoj ateity kiekvienas tau-.į
ARKIVYSKUPUI
lių kasyklų savininkais veda
liuosuotus darbininkus. Darbi- tininkas indietis turės būt kas.1^ ’
_ .
nos lygiai kaip laikais pirm syti fazendose, bet, dabar nu- mų derybų, patirta, kad savi
mušus iki 50 proc. atlyginimų,
J,inkai yra unijoje. Fordas!san prezidentu, sakė Patel.. Monagnore, ka.p pac.am
probibici,jos.
ME'NICO CITY (per paš
užsidirba vos tik pragyveni ninkai pasiketinę anglekasiapranešė, kad su darbininkais,'Kiekvienas turi jaustis atsa- ]ZInonlai'
P®*881 'inrcciau
tų). — Meksikos valdžia, išmui. Naujai atvykstančių i§- ms pasiųlyti mažesnius užmoMiesto žvėrynui
bet ne su unija derybos yra korningu ir kiekvienas
eivių padėtis yra dar blogės-: kesnius. Tai, esą, įvyksią deli Šventasis Tėvas paaiškino. ]■ sprendė vietos puošnių įsto
prisidėti prie laimėjimo
galimos
Į Lincoln parko žvėryną;
Nežinodami nei gyvenimo to, kad anglekasiai nelinkę
ję.'kad norėtų ten pamatyti se-,.rinę katedrų grąžinti arkivysPolicija Patelį seka
(vairu), ej darbo sąlygų,
,
neturėdami
neturėdami reikalauti aukštesnių užmoke'kaip, ir jis gali atsidurti ka.f™binins rankraščius, apie k» kupui. Sakoma, katedra bū pristatyta daugiau
paukščių
ir
žvėrių.
Tarp
šių
1
ŽEMES DREBĖJIMAS
sianti pavesta tik hierarchijos
j pažinčių, nemokėdami kalbos, snių.
vra girdėjęs.
i Įėjimam
INDIJOJ
pastarųjų
yra
48
įvairių
rūšių
Tada arkivyskupas pastebė- «kbai, » J0’ savastis pasilikj pakliūva į didžiausių vargų ir
beždžionės.
REIKALINGA DAUGIAU
sianti
valstybei.
: keikia tuos, kurie juos išvijo, kad Šventųjam Tėvui yra
GAUHATI, Assam, liepos ' RUMUNIJOJ PUOLAMI
KUNIGŲ
MOKYTOJAUTI
liojo vykti į Braziliją, nepra
galima Airiją aplankyti. Gali
Be kitko naudojimui nebū
ŽYDAI
3. — Čia ir apylinkėse apie
šiųjų pastogei
nešę, kad ten siaučia tokia, sumybės yra, atsakė Šventasis sią grąžinti senovės laikų ka
devynis
kartus atsikartojo
NEW ORLEANS, La. (per
Chicago aldermonų taryba nki nedarbo krizė. Patartina
smarkus žemės drebėjimas. BUKAREŠTAS, Rumunija, Tėvas, bet tas surišta su sun- tedroje esantieji bažnytiniai pripažino 55,000 dolerių gau žmonėms, kurie yra pasirengę Pastų).
Šalies Katalikų
rūbai ir šventieji indai. Tai
Keletas namų sugriauta.
'liepos 4. — Dalgiais, kirviais kenybėmis.
domiems įpieste palaidiems ar rengiasi vykti į Braziliją, jSvietimo Sąjungos suvažiaviivisa būsią išstatyta j>arodai. i„ .
. , ..
Žemės drebėjimas atjaustas j ir kitais įrankiais apsiginklanaujų susilaikyti nuo to žygio. “R.”,106 padaryta rezoliucija, ku1
. 'Šunims pastatyti
Valdžia valstybės lėšomis pasegę. Kai-kas sako, kad adar Kalkutoj ir kitur.
jvę apie 2,009 rumunų valstie- FIJI SALOSE MIRĖ RAUriųja reiškiamas pageidavimas
PUOČIUS KUNIGAS
------------------------ Įeių puolė žydus Wama ir Kikatedrų kiek tai remontavo teity šunes susilauksią rūmų.
LAUKUOSE PASIRODĖ visose katalikų mokyklose tu
(atnaujino). Pirmoje vietoje
DAUG PINIGŲ SIUNČIA mpolung miesteliuose. Kelerėti daugiau kunigų mokyto
BRIEDIS
tas šimtų sužeista. Valstie SYDNEY, Naujoji Zelandi (sustiprino jos pamatus.
ATEIVIAI
1,100,000 dol. Bridewell
jučius malšinti pasiųsta kariuo ja (per paštų). — Raupuočių
kalėjimui
Rozalimas, Panevėžio apsk.
kolonijoj Makogia, Fiji salo GUBERN. ROOSEVELT UŽ
GENEVA, liepos 4. — Ap menė.
Chicagos miesto taryba iš
PREZIDENTAS LAIMĖJO
BEDARBIŲ APDRAUDĄ sprendė išleisti 1,190,000 do- Gegužės 20 d. Birjagalos kai
skaičiuota, kad 1923 — 1928 Valstiečiai šaukia, kad žy se* mirė kun. Nicouleau, kurs
SENATE
raupuočių tarpe darbuodama
mo laukuose apie 7 vai. ryto
___
metų laikotarpiu Europos iš dai juos išnaudoja.
SALT LAKE CITY, Utab, jlerių bonų Bridewell kalėjimo
sis
patsai
ta
liga
užsikrėtė
ir
WASHINGTON, liepos 4.
eiviai iš Amerikos J. Valsty
liepos 4. — Buvusiam čia gu- pertaisymui, kad padarius ten pasirodė didelis briedis. Papo
to
turėjo
su
visais
kitais'
,
.
»•
.
ITALIJA
ATSAKO
bių namiškiams į Europą privaikščiojęs kiek po laukus ta-,__ Senatas pagaliau pripaži„
. . i bernatorių suvažiavime New daugiau vietos.
tos ligos paliestais žmonėmis
.
. . . .
AMERIKAI
siuntę virš pusantro biliono
„
v.
(Yorko valstvbes gubernatorp dirbusių žmonįų tas nepa- no 250,000 dolerių išlaidų pregvventi. Raupuočių tarpe ve-Į^ Frank,in D Roojjevelt ig. LOESCH SUKĖLĖ AUDRĄ
dolerių.
prastas svečias vėl nuėjo į , zidento Hooverio komisijai,
ROtyA, liepos 4. — Itali- liot?is turė-i° įsitaisęs koplyčių,
fsumanymų bedarbius ap
(miškelį. Toks stambus miško kuri tyrinėja įstatymų vykiVOKIEČIAI IŠGAUDO jos valdžia padidino muitus kur laikydavo šv. Mišias. Rau- drausti, ty. mokėti pašelpų ne , AVASHINGTON, liepos 3. gyvulys šio kaimo laukuose nimų. Pirm keletos dienų seligi 100 nuošimčių už įveža puočiai jam patarnaudavo.
FRANCŪZŲ DEZERdirbantiems darbininkams. Jis — Žinomas Chicagos advoka pasirodė pirmų kartų. ‘M. R.’matas stovėjo tik už 50,000
mus iš Amerikos automobilius.
TERIUS
sakė, kad 90 nuošimčių bedar tas Frank J. Loesch yra pre
dolerių pripažinimų.
Tai atsakymas Amerikai į pa- . GYDYTOJAI ŠVENTOJO bių neturi darbo ne iš savo zidento Hooverio komisijos įSMARKUS VIESULAS
Tėvo AUDIENCIJOJE kaltės. ■
BERLYNAS, liepos 4. — istarosios įvestų aukštųjų muistatymams vykinti nariu. Anų
PINIGŲ KURSAS
Kada franeflzų kariuomenė tų tarifų,
ROMA, liepos 3. — Vakar
Suvažiavę gubernatoriai ža dienų jis Iowa Universitete
Karsakiškis, Panevėžio ap
apleido I’areinį, nemažas skai
Šventasis Tėvas Pijus XI au dėjo pasidarbuoti tuo klausi kalbėdamas tarp kitko parei skr. įGegužės 15 d. pro KarLietuvos 100 litų
.$10.00
čius morokiečių kareivių dę- 15 ŽMONIŲ ŽUVO ANT diencijon priėmė Italijos gy mu.
škė, kad tikrieji amerikiečiai fsakiškį praėjo smarkus viesu
Britanijos 1 sv. eteri.
4.8fl
GELEŽINKELIO
zertavo francūzų eiles ir pa-f
dytojų delegacijų.
nesą piktadariai. Didžiausi pi las. Tą dieną buvo apsiniau
Francijos 100 frankų 3.91
sislėpė miškuose. Vokiečių po-ji BOLOGNA, Italija, liepos / Šventasis Tėvas aukštino , NEW YORK, liepos 4. — ktadariai yra pirmoji žydų ir kusi ir tarpais lynojo. Apie
Italijos 100 lirų
5.23
licija jau suėmė keliolikų tų j 4. — Už 12 mylių nuo čia su- gydytojavimo profesijų. Ska Amerikos J. Valstybės su Va italų ateivių gentkartė.
(2 valandą po pietų užėjo sum
Belgijos 100 belgų
13.94
dezerterių (paliegėlių iX
’•* -1-1—11 traukiniai.
A---- ’'*15
R yžmonių
----iš ka-,si(laužė
Žydai su italais atsisuko irkus lietus ir didelio debesio
tino daktarus kovoti nepride- tikanu sujungiama radio te
Šveicarijos 100 frankų 19.37
nuomonės).
žuvo ir 11 sužeista.
i rančius moterų parėdus.
lefonu.
prieš Loesch.
Vokietijos 100 markių 23.88
dalis pradėjo suktis iš rytų Į

Vienam Kiniečių Mūšy Kritę
15,000 Sukilėlių

CHICAGOJE

z

SeSlaJIems, Etejtos f>, 1030

D R A U O A S
misijon Bažnyčios reikalams Rusijoj tyrinėti
ir globoti. O, matote, rytoj jau jisai konse
Uelna kasdien. Uskyrus sekmadienius
kruojamas Katalikų Bažnyčios, Rytų Apeigų,
PRENUMERATOS KAINA: Metams —* $6.00. Pusel Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam vyskupu.
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metama $7.00. Pusei Me
To didelio paaukštinimo didžiai gerb.
tų — $4.00, Kopija .OSc.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne<rąprofesorius užsipelnė sayo uolumu, mokslin
Mna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiama tam
gumu ir išmintimi. Popiežius jam uždėjo la
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:0* iki 12:00 »aL
bai sunkias vyskupo pareigas, kurios yra
Inadien.
tikrai nepaprastomis. Bet gerb. kun. prof.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bučys pripratęs prie sunkaus ir nuolatinio
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
darbo. Popiežius tai gerai žinojo.
vai. po piet.
Naujasai Vyskupas, taip kaip ir a. a.
Ark. J. Matulevičius, turi ypatinga Popie
“DRAUGAS”
žiaus malonę ir pasitikėjimų. Del to garbė
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Marijonų Kongregacijai, kad jai Dievas da
Published Daily, Ezcept Sunday.
vė tokius garbingus vadus, kurie ir Katali
BUBSCRIPTIONS: One Tear — $6.00. Slx Months
kų Bažnyčiai nusipelno ir Lietuvių tautos
i— $1.50, Three Months — $2.00, One Montb — 75o.
Murope — One Tear — $7.00, Slx Months — $4.00
garbę kelių.
Copy — ,03c.
Tat, sveikiname Jo Ekscelencijų, Vysku
Advertising ln “DRAUGAS” brings best resulta
Advertising rates on appllcatlon.
pų Pranciškų Bučį ir Marijonų Kongregacijų!

“DRAUGAS”

MIESTELIO VALDŽIA VIENOS GIMINĖS RANKOSE.

ARBA

A

DARBININKŲ SKYRIUS

U
dos. .Jie reikalingi žmoniško
su jais apsiejimo. Reikalingi
Nedarbo klausimas Ameri nuolatinio darbo ir teisingo 1
koj yra vienas svarbiausiųjų. už darbų atlyginimo.
Šiandie didelis nedarbas ir
Laikraščiuose daug rašomu
apie tai daug visur kalbama.
apie piktadarybes. Piktada
Tik viena šalies administra
rių išgaudymui pašvenčiamos
cija AVashingtone gyventojus
didelės pinigų sumos. Illinois
ramina, kad esu nedarbas
valstybėje soeialės
gerovės
mažėjus. Kas čia tikės. Tai
Atvaizde parodoma Hatfield’ų giminė, kuri valdo \\ ilviršininkas Roger Brandon
vienas pasakos. Greitai su
savam laike . yra taręs: “Už liamson, AVest Virginia, miesteli. Čia yra majoras, šerifas, ka
eis vieneri metai, kaip ros
piktadarybių plitimų išdalies lėjimo užvaizdą, pašto viršininkas, jo pagelbininkas ir t. t.
pasakos kartojamos.
yra kalta pati visuomenė. Ne Visi vienos artimos giminės.
Nesenai pranešta, kad Ju mažas skaičius žmonių krimi
lius Rosen\vald‘ paskyręs 75,- radistais virsta iš vargo ir dėl
000 dolerių studijuoti nedar nepakenčiamų gyvenimo sąly
bo klausinių ir surasti priemo gų, ypač jei šeimynos galva
ŠIŲ LAIKŲ KOVA.
nių to panaikinimui.
už savo darbų neapturi teisin
.kataliko. Jono Breneer. Bet
Vienos arkivyskupijos katalikų vyrų sų-l II. Miller vienam angliš go sau atlyginimo.
Į pati jaunoji padarė visų kų
jungos susirinkime kardinolas Pifflis kalbė kam laikrašty pareiškia, kad
ii v akk.oi.^i. Atsiliko išpažin
Daugelis žmonių įdomauja,
jo apie šių dienų žūtbūtinę kovų už taikų. Ji ir kiti šios šalies turtuoliai
Liepos
13
d.
kodėl nedarbo klausimu nieko
ti, pneme sv. Ko,., uniją ,r susai pasakė: Taika prieš 12 metų yra pasira skirtų fondus nedarbo klausi
neveikia Am. J. Valstybių
Rockfordiečiai ant savo ka- situokė pas katalikų kunigų,
šyta, bet pasaulis vis dar neturi taikos.. Pasi mo išsprendimui.
ilendorių, turi pasižymėję lie-p ra vilties, kad ji tikėjimo
Prekvbos Rūmų vadai.
rašyta taika nebuvo teisinga, bet pergalės
įpos 13 d. Juk tų dienų įvyk- ‘ pareigų pildyme neapsileis ir
N edarbas yra
kiekvieno
taika, susitaikymas be Dievo, o be Dievo nė
Nesenai
Vokietijoj
darbda

žmogaus gyvinusioji proble
| si a “Didelis Išvažiavimas į įgalimas daiktas, kad gal ir
ra tikrosios taikos... Kova tarp dviejų dide
viai sutarė paliuosuoti iš dar
ma, rašo Dr. Gr. Taylor. Nuo
King’s Wocds”. Prisirengi- savo vyra p.tv /s. Jis išrodo
lių pasauliežiflrų, kuri vis iš,naujo pasireiškia,
nedarbo daug kenčia darbi bų visas vedusias moteris, ku Įjau eina. Girdėti, kad Šv. Pe neužsikirtęs nekatalikus.
dabar turi eiti prie galo... Tai materializmo
vyrai dirba. Pati vokieninkai ir pramoninkai, netur- rių
1
tro ir Povilo choras dalyvaus
slibinas, kurs kelia savo galvų, kad mus per
jčių valdžia nusistatė prieš tas
Tų pačių dienų apsivedė
čiai ir turtuoliai.
Į išvažiavime visas “in corpo! moteris. Argi panašaus nusis
blokštų... Mes katalikai kovojame už tflkstanAmerikos J. Valstybių Pre
, re ” Ai būt puiku, kad sus- Jonas Poška su Olga Undzen,
ties metų senumų kultūrų, kuri remiasi svar
tatymo nebūtų galima įvesti
j kambėtų jo galingi balsai miš- našle, lietuvaite, bet nekatalikybos Rūmų JįmvUsis prezi
biausiomis mūsų tikybos tiesomis. Kova ei
Amerikoj? Štai šioj šaly, kaip
!ke’. Ėmė šliubų pas katalikų
dentas James Falieys imoI k.uose!
na dėl krikščioniško nuosavybės supratimo,
apskaičiuota, apie pustrečio
King’s AYoods yra labai gra kunigų.
ninkų susirinkime gegužės 9
dėl šeimos, dėl dorinės laisvės, dėl visų aukš
iniliono vedusių moterų dirba
įži vieta. Privažiavimas auto Yra Rockforde daug porų,
d. kalbėdamas, pareiškė, jog
tesnių mūsų šventos tikybos gėrybių.”
ofisuose ir dirbtuvėse. Jų
mobiliais kopuikiausias. Paė- kurios apsivedė ne pas katu
turi būt surasta priemonė šių
„
... y . ,
didžiuma dirba be jokio rei
sai} pagydyti ? visados nuo J .
,
...... li įei South Main str. ant Dix- l'kų kunigų, nors abu asmei
i
,
•
Lalo.
Joms
vyrai
gali pelnyti
Gauname pranešimų, kad
R.
on ir trauk tiesiog į miškus. nys yra katalikai, yra maišy
nedarbo ligos. Tam
tiksimi
, duonos, Nežiūrint to, jcfe uŽFederacijos XX Kongresas, kuris įvyks rug- siekti yra
tų moterysčių, kuriose katulijingos visų I
.„maį^tojU dar- Ten jau bus viso gero.
piučio 19, 20 ir 21 dd., Netvarit, N. J., būs sujungtos jėgosTTUri būt su ima šeimynų,
kiškd#*ifhisė nepasirūpino ka
Piknikai.
skaitlingas. Mes džiaugiamės, kad rytinėse laikytas įvairių reikalų vedi Ims.
Birž. 29 d. parap. darže tu talikiškai paimti šliubų. GVU
valstybėse ypatingai atsigaivina Federacijos mo
H. Miller pažymi, kad tam rėjo savo piknikų A. L. K. vena be sakramentų, bet ti
mažėjimas.
Kitaip-gi.
veikimas ir kad didelė kolonijų didžiuma sako jis, kokį dailų rytmetį iš žmogui, kurs išrastų planų vi-į- Susivienijimo kuopa. Pa kėjimo praktikavimo ir žings
kongrese turės savo atstovus. Taip ir rei lindę galėsime rasti savo vie sičius laikams panaikinti ne sisekimas viduotinis. Nedau- niuoja prapultim.
kia. Tik vienybėje dirbdami tegalėsime pla toje kitus mažiau įgudusius darbu, turi būt pripažinta giausiai pelnė, bet nieko ir
Federacija.
čiau išvystyti katalikiškųjų ir tautiškųjų ak reikalų vedėjus.
Nobelio dovana. Nes nedar nepridėjo.
Liepos 1 d. vakare įvyko
cijų. bas
yra
artimas
karui
ir
epi

Federacijos skyriaus susirinSliufoai.
Taip sakydamas, be abejo
ka(
j
deinijoms.
Birželio 28 d. įvyko net trys kimas. Jis buvo gana skaitnės, jis turėję omeny,
J. Vainoris iš Gary, Į
nors kurie ne kurie
Gerb. kun. Antanas Šmulkštys, trejetų i arba valdžia turi imtis prie
laikais ši i ubai.
Socialistai visais
metų gyvenęs Amerikoje ir darbavusis prie ruonių prieš nedarbu, arba šaukia, kad jie turį priemo- Ind. Šv. Kazimiero parapijosi draugijų atstovai neatsilankė,
lietuvių parapijos Shenandoab, Pa., šiomis reikia laukti bolševizmo iš-inių panaikinti nedarbu. Rusi apsivedė su Marcelė Lapins- j Svarstomi buvo daugiausiai
dienomis išvažiuoja Lietuvon. Kun. Šmulkš kilimo.
joje štai dvylikti metai so- kaitė Šv. Petro ir Povilo pa-(vietos reikalai. Judinamas bu
vo ir Vytauto 500 metų sutys yra žynius Lietuvos visuomenės veikėjas,
Žinoma Miss Jane Addaius •eialistai bolševikai nieko ne- rup. Roekford, III.
rašytojas ir poetas. Jisai buvo Steigiamojo nesenai pažymėjo, jog turtin-į atsiekė tuomi klausimu. Štai
Juodu tapo surišti Mote kaktuvių klausimas.
Nekuriu draugijų atstovai
Seimo ir visų trijų Seimų atstovas ir vienas Jgi ir'įtakingi Cliieagos žino-į Britanijoj valdžios priešaky rystės ryšiu per šv. Mišias.
iš stambiųjų krikščionių demokratų partijos nes, kaip vyrai, taip moterys, yra socialistai. Nedarbui nė Susirinko gražus būrys žmo pranešė, kad jų draugijos yra
tos nuomonės, kad sukaktu
vadų. Amerikoje gyvendamas dirbo išimtinai turi pasidarbuoti neleisti taip į ra galo.
nių bažnyčion.
tik Bažnyčios darbų. Linkime gerb. veikė baisiai kitų žiemų vargti dar-!
Vestuvių pasilinksminimas vės butų minimos pačiame
1
Nedarbo
panaikinimui
re;
jui laimingos kelionės, sveikatos ir energijos bininkams ir
įvyko jaunosios tėvų namuo- Rockforde, o kaikurios linksta
šeimynoms.I
kalingas
naujas
pramonėje
pat
!
dėtis su Chicago. Greičiausiai
ot
sėkmingai darbuotis sugrįžus į tėvynę.
Įkai-kad vargta praeitų žiemų
vaikymas. Tai galėtų atlikti
bus nulemta viską atlikti
--------------j Būtinai reikia parūpinti dartik
genijai,
bet
ne
kas
kitas.
pačių dienų ištekėjo A Rockforde.
Birželio 20 d. Kaune įvyko skaitlingas bo darbininkams. Darbinin(Tųsa ant i pusi.)
ukininkų sąjungos kongresas.
kai nereikalingi jokios išmal- i
r lėlė Vasiliauskaitė už ne — į
Aguona.
NEDARBO KLAUSIMAS.

LIETUVIAI AMERIKOJE

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av„ Chicago

ROCKFORD, ILL.

J. E. VYSKUPAS PR. BUČYS.

Rytoj, Romoje, yra konsekruojamas vys
kupu didžiai gerbiamas kun. prof. Pranciškus:
Bučys, Marijonų Kongregacijos viršininkas.
Šis ivykis vra svarbus ir reikšmingas.
Jis teikia džiaugsmo ne vien Marijonų Kon
gregacijai, bet visai mūsų tautai, o ypač Amerikos lietuviams katalikams, kurių tarpe
jisai ilgai darbavosi, kaipo vienuolis — Mi
sionierius, kaipo laikraštininkas ir mokslinin
kas, kaipo klebonas ir visuomenininkas.
Ypatingai džiaugiasi dienraščio “Drau
go” Redakcija ir visi darbininkai, nes J- EVyskupas Bučys per keletu metų redagavo
“Draugų” ir vadovavo lietuvių katalikų vi
suomenei. Gerai atsimename jo moksliškus,
be^ lengvai skaitomus raštus, atsimename, jo
begalo turiningus pamokslus, moksliškas pas-*

kaltas, jo išminties žodžius mūsų organizaci
jų seimuose ir susirinkimuose.
Mes su didžiai gerbiamu prof. kun. Pu
čiu buvome taip artimai susigyvenę, kad
šiandien dar tebeskaitome jį savuoju, nors
jau keli metai ..praėjo, kai jo savo tarpe ne
beturime. Del to skaitome, kad gerb. prof.
kttn. Bučio paaukštinimas vyskupu, ir mu
ms, amerikiečiams, yra teikiama ypatinga
malonė.

Didžiai gerb. prof. Bučys niekuomet
neieškojo turčios garbės. Jisai būdamas vie
nuoliu ir dideliu mokslininku uoliai ir su di
džiausiu pasišventimu dirbo ramų kultūrinį
darbų. Jisai buvo vienu iš žymiausių profe
sorių Petrapilio Dvasinėj Akademijoj ir Lie
tuvos Universitete. Mirus arkivyskupui J.
Matulevičiui išrenkamas Marijonų Vienuoli
jos Generolu. Popiežius, pastebėjęs jo, kaipo
kunigo ir mokslininko uolumų ir ypatingai
gilų pažinimų Katalikų Bažnyčios reikalų ir
Ųažnyčios padėjimo Rusijoje ir bendrai ry
tuose, prof. kun. Bučį skiria svarbion ko-

' KATALIKO VISUOMENIŠKOS
PAREIGOS.
Rašo: Kun. D-ras J. Vaitkevičius, M. I. C.

-o(Tųsa).
Neužtenka susekti, kurie prigimties
palinkimai yra blogi, o kurie geri, reikia
Žmogui suteikti jėgų, kad galėtų eiti ge
rais palinkimais, o susivaldyti piktuose,
kenksminguose. Video m e 1 i o r a
P r o b o q u e d e t e r i o r a seq u o r, sakydavo senovės romėnai, reiš
kia: matau, kas yra gera ir pripažįstu,
bet einu paskui tai, kas yra blogiau. Ti
kyba neša čionai pagalbų, suteik iama ne
vien šviesų gera ir bloga pažinime, bet
stiprina valių, kad ji pajėgtų tąjį gera
vykdinti, o išvengti bloga.
Tikyba tad nevaikina žmogaus priginities, jos neardo, bet apgina, stiprina ir
gydo.

Visuomenė.
Antras klausimas, kas yra visnoųienė,

tingą visuomeniškų gyvūnų, “animal rationnlc soeiale.” Kų tai reiškia?
Tai reiškia, kad žmogus gali išvystyti
savo jėgas, gali išsitobulinti, aprūpinti
savo reikalus vien tik visuomenės arba
kitaip sakant, kitų žmonių pagalba.
Apsidairę apie save, pažvelgę net į
mūs vidaus gyvenimų, pastebėsime, kad
viskas, ką mes turime, yra kitų žmonių
mums suteikta; šiokiu ar tokiu būdu kas
nors turėjo pridėti savo rankų prie mūs
tos savasties. Ar paimsime drabužį, ar
pastogę, ar maistų, ar mokslų — visur
suseksime kitų žmonių darbus, be korių
mes neturėtumėm to gera.
Rasime, tiesa ir gyvulių, kurie gyvena
krūvomis, arba kaiminėmis, tačiau jie ne
sudaro visuomenės, nors jie gyvena vie
nas šalia kito, kaip akmenų krūvoje ak
menys, bet vienas neturi į kitų tos įtakos,
kurių turi žmogus į žmogų. Gyvuliai ne
sinaudoja vienas kito prityrimu, vienas
nemoko kito, todėl jų visuomenė vadinasi
kaiminė.
Tik žmonių bendras gyvenimas suda
ro visuomenę, nes tik žmonės bendromis
jėgomis eina prie užslėptų jų prigimtyje
ypatybių išvystymo. Vienas sau žmogus

koks jos tikslas, kokiais ryšiais žmogus
yla su ja surištas?
Filosofija apibrėžia žmogų, kaipo pro paliktas bus panašus į murmulo gabalų,

iš kurio galima bus iškalti gražiausių stovylų, vertų pastatymo muzėjuje, bet jeigu
nebus rankos, kuri jf tašytų ir skaptuotų,
gabalas pasiliks amžinai gabalu, iš kurio
niekam nebus naudos.
Iš šių kelių minčių aiškėja, kad tarp
žmogaus ir visuomenės turi būti labai
ankštas ryšys, visuomenė veikia į žmogaus
vienetų jį tobulindama, didindama jo pa
jėgas, todėl kokia yra visuomenė, tokie
yra žmonės. Kad mes pav. būtumėm at
siradę laukinių žmonių visuomenėje, gal
šiandien mokėtumėm laipioti po medžius,
šaudyti iš lanko, gvaidinti bumerangu,
bet nemokėtumėm nei rašyt, nei skaityt,
nei naudotis kultūringos visuomenės dar
bų vaisinis.

Žmogus privalo visuomenei atsilyginti.
Iš kitos vėl pusės, jeigu žmogus gau
na tiek daug naudos, gyvendamas visuo
menėje, tai ir jis privalo kų nors duoti
tai visuomenei; jis turi kokiu nors būdu
prisidėti prie tos visuomenės palaikymo;
jis negali būt panašus į pinčių grybų ant
medžio, kuris maitinasi medžio syvais,
bet jam nieko neduoda, priešingai jį pū
do, bet supūdęs medį ir pats turės žūti,
nes neturės kuo maitytis.

Taip dalykai vyksta ir su žmogum
nenaudėliu, kuris čiulbia syvus iš visuo
menės, o jai nieko neduoda, pagalios su
naikina visuomenę, bet ir patsai turi pra
pulk Taip buvo prancūzų revoliucijoje,
kurioje žuvo visi tie, kurie kaip pintys
čiulbė visuomenės gyvus, liet jai nieko
neduodami, jų sugriovė ir paskui patys
turėjo žūti griuvėsiuose.
Tai]) šiandie Rusijoje saujalė komisa
rų užgrobė valdžių ir čiulpia visuomenės
kraujų, bet ateis laikas, kad toji visuo
menė nebeteks jau kraujo, tuomet ir vi
sas bolševizmas turės žūti.
Jeigu žmogaus prigimtis reikalauja
būtinai gyvenimo visuomenėje, kitaip sa
kant, jeigu tarp žmogaus vieneto ir vi
suomenės yra aiškus ir tvirtas ryšys, tai
katalikybė, gindama ir saugodama žmo
gaus prigimtj, negali nepnsteliėti to ryšio,
negali skaityti jo už nesantį, negali ne
įrašyti į savo moralybės kodeksų. Kata
likybė romia visuomeninį žmogaus gyve
nimų visomis pastangomis, skaito už nuo
dėmę nedirbti naudingo visuomenei dar
bo.

KoWų

be trijų dalykų: be tvarkos, be ramybės,
be darbo padalinimo, todėl katalikybė ver
čia savo pasekėjus būtinai prisidėti prie
palaikymo visuomenėje tvarkos, ramybės,
bei darbo padalinimo, o kiekvienas nusi
kaltimas tuo žvilgsniu yra kartu nusikal
timas ir pačiai katalikybei.
Kadangi visuomenės tvarka, ramybė
ir darbo padalinimas laikosi įstatymais,
kiekvienas katalikas sąžinėje, reiškia į>o
nuodėme privalo pildyti visuomenės Įsta
tymus, žinoma tuos, kurie yra išleisti vi
suomenės labui ir neužgauna žmogaus
prigimties.
Praktikoje, be abejo, yra labai sunku
atskirti, kurie įstatymai remia visuome
nės naudų, o kurie jų ardo, kurie neuž
gauna žmogaus prigimties, o kurie jų
užgauna. Kas pav. važiuodamas trauki
niu, norėtų papirkti konduktorių, kad pi
giau atšertų jam kelionė, papildinių smer
ktiną darbų ir katalikybės žvilgsniu. Bet,
kad toji valstybė reikalautų nuo žmogaus,
kad jis- atsižadėtų savo kalbos, savo ti
kėjimo, kaip kad būdavo seniau Rusijoje,
nė vienas žmogus negali būt kaltinamas,
kad jis neklausus valstybės įstatymų.

darbų visuomenė yra reikalinga?

Nė viena visuomenė negali išsilaikyti

(Bus daugiau).
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Cernausko Darže
Justice, Illinois, 79 Street & ArcherAve.

Pradžia 10 v. ryto

Gera Muzika
Po Vadovyste Povilo Simučio iš Brighton Park

VAŽIUOKITE iki Archer Avė. Už Chicagos miesto riby paimkite Jus tice gatvekarj ir lengvai
pasieksite ČERNAUSKO DARŽĄ
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Tiesa, jau senai kalbama,
Brigliton Park — F. Gubisbet iš kalbu niekas neišeina ta, 4355 So. Mozart st., J.
.jeigu norima kų
pastatyti. Urnežius, 4618 S. C'alifornia,
K
parodyti, tai reikalingas triu- A. Vyšniauskas, 2517 AV. 43
Prof. Kampininkas
j 3:00 Policmono ant “fire
sas, ir mes tų suprantame, tat st., J. Dargužis, 4210 So.
tscapv' posodinimas, kad de
jau turėjom vienų susirinki- Artesian, V. Zaramskaitė, 4458
legatai kojų neišsisuktų.
mų 27 d. birželio, kuriam bu- So. Franeiseo. .J. A. Klimas,
5:00. Žodžiu “taip man
vo atstovų nuo 11 draugijų. 4242 So. Maple\vood Avė.
D'cve padėk” priesaikon priNutarta ruošti apvaikščio-' Elena Valiuliutė, 4024 So. į
Įėmimas, Grigaičio išbalintus
Hi .m, 14 d. rugsėjo. Vieta ir Roclnvell St.
ir posėdžio uždarymas.
'galutini planai bus aptarta 9
Izabelė Laucaitė, 2532 AV.
;d. liepos, 8 vai. vakare, šv 46 Place.
Birž. 20 apie 10 A. M. Po
įsėdžio atidarymas, Grigaičio Antano panų,, svetainėj. Drau. Kaz petrulicn5j 3020 AVest
išpažintis, kad socialistai nea*stovai bet valdybos no- w 22 st > j j Auk5kalniS)
kit tlalyvuaitj, lame susirin-, 13M
s,
In(L 1301 So. 50 Ct., A. J. Ja- Į Lukošienė, 1928 Canalport 12300 Emerald avė. P-no BaC MEDŽIAGA SLA. 36 SEIMO
pakęsti Dievo įsileidimų i
priesaikon, naujas balsavimas, ikime. nes tai visų reikalas, j Marąuette Park — B. Ne- nušauskas>
jorino krautuvėj, 12001 So.
BKučienė, Avė.
ISTORIJAI.
D.
_________
vėl Grigaičio pralaimėjimas ir
Roseland — M. Misiūnas, Halsted St.
inartonis, 6540 So. Campbell,
Mikolainis, J. Matekaitis,
Birž. 18 d., apie 10 A. M. ėjimas atsikvėpti.
!V Rnkšhdis
Grikšaitė, Elena Šulgaite, 245 AV. 108 PI.
Melrose Park — J. Žvirblis
iV.
Rukštalis, 9493
2423 AV
AV. Mar
Jadvyga
Čepulienė
4439
So.
M.
Vaičiūnienė,
1927
—
49
Seimo atidarymas, laikraščių, i H:00. Rastėnio pas slėn ių
143 35 Avė.
ąuette Rd., Pr. Smilgius, 2659
Avė., K. Sriubienė, 1315 —iHonore St.
ypač “Draugo” skaitymas, [atsistojimas ir parodymas viAV. 71. st., St. Gailius, 6803 S.
AVest Side — Ciprijonas
50 Avė.
panelių ir moterų naujų dre-įs’e,ns» ^ia(l
ne skuriniu dir
Kaz. Račkauskas, 31 AV.
TRETININKŲ IŠVAŽIAVI Rockwell, A. Gudenas, 6807
Druktenis,
2209 AV. 23 PI., M.
R. Gaubis 8059 So. Halsted 108 PI.
sių demonstravimas, nuobo- zu’
lietuviška juosta susiSo.
Campbell,
J.
Baranaus

MAS.
Mikšienė, 2241 AV. 23 PI., B.
St.
džių komisijų savęs išsigyii- juosęs.
Vinco Kaušilo tabokos krau
kienės krautuvėj, 6955 South
Urbonavičius 2703 AV. 24 PI.,
11:30. Jurgelionio “projek
Nortli Side •
A. Bacevi-|tuv6j 119 E 107 gt
rno vienbalsis priėmimas ir
Brigliton Parko Tretininkų Talinan, Petras Rumšą, 7205
studentas P. Atkočiūnas, 2336
tų knygos” skaitymas, dažčius, 1850 AVabansia, K. Šerpietus.
bus
Marąuette
&
0
Maplewood,
J.
Stoekus,
AVest Pullman — Z. Gedvi So. Oakley ir “Draugo” ofi
.
i išvažiavimas
sukavi-jjPurke. Jei tų dienų oras bus-6^2 So. Rockwell, V. Petkaus petys 1710 No. Girard, V. Ma2 P. M. Posėdžio atidarv lias Plaukų gukstyn
. K11
las. 12022 So. Halsted St.
se, A. Aitučio barbernėj, 2203
mas, H.Memnmmsu l.nscuum.,
čekonis, 3315 Pierce Avė.
- .
•
bučernėj, 2500 AV. 09 St.
- mas, delegatų dantų krapšty-!
atrodymas, kad pusė delegatų į 1,y?ast®vus’ tai Praaioi?a i" j
Jono Kaitulo knygų krau P-nų Suscillų krautuvėj,' AV. 22 St.
mas, tai vienų, tai kitų papu į
Brolių Matkų krautuvėj,
~ ' jvvi{s Nekalto Prasidėjimo par.
.iv.
.
.v
i- •
j ■
via prisiekusiais advokatais, * v
tuvėj, 1641 No. Paulina, A.
sisalinimas
iš sales ir atsis- •
1
6S01 So. Artesian, Juozo Va
Rengėjai.
. ..
. ,
, .... 'ir pietus.
.daize.
tolimas prie baro gerklei iš-1 1
lentino bučernėj, 2658 AV. 69 į Nausėda, 1024 Center St.
i,
i •
• -i .
. i 2 P. AI. Posėdžio atidarv---------------------- -------------------plauti, paskui pasirukymas ir
*'......
St.
Dievo Apveizdos par. — J.
i-.
v,
,
.
inas,
valdybos
balsavimas,
posedzio uždarymas vakane’
‘
’i1 Didžiulėjj salėjj visos CliicaCicero, III. — J. Mockus, Puplesis, 1823 So. Union, p-nia i
• valdybon išrinktųjų veidų nu-, gos jaunimas linksminsis lienei ir poilsiui.
Pasauliniame kare
Kapitonas
i s v itimas,
Tareilos pasieny, I pos 13 d. Clierniausko darže
I
Seno Krajaus
(įvaro netekus, stovėjimas,1 Povilo Simučio iš Brigliton
Specialistas iš
SAU
STATE
Birželio 19 d. apie 10
G priesaikos valdybai be Dievo Parko orkestrai griežiant nauGYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIIHIMT KAIP VŽSISENfcJL'SIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
M. Seimo aitdarymas, Drau- davimas ir posėdžio uždary- jausius lietuviškus ir ameri
YRA. Speclališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užgo” su vožniomis žiniomis lllas.
nuodljlmi). kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą., galvos skaus
koniškus šokius.
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
skaitymas, valgyt užsinorėjiBirž. oi d. apie 10 A. M.
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
mas ir seimo paleidymas pie-[pusės delegatų susirinkimas,
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge

Prašau Į Mano Kampelį

CHICAGOJE

Daktaras

v iim i

-

WISSIG.

lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d.
4200 West 26 St.
kampas Kcelcr Avc.,
Tel. Crawfortl 5573
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KREIPKIT ATYDĄ

“DRAUGO” PIKNIKO
TIKIETŲ PLATINTOJAI.

į

i

•

•»

turus.
socialistų paėmimas tautinin
2 P. M. Posėdžio atidary kams už nosies, atmetimas vi
mas ir pakartojimas visa to, sų per dvi dieni seimo svarskas vakar po pietų buvo,
tylų ir priimtų konstitucijos
2:30 Kamarausko išėjimas punktų, socialistų paėmimas į
ant šalinio “fire escape”, vos (kontroles ant seimo ir viso!
nenukritimas žemėn ir ran-j tautiško susivienymo ir sei-‘
: 4/iUi
kos užsigavimas.
įmo uždarvmas.
ROCKFORD, ILL.

i erkama peticijos,
daroma Ii
masmitingai reikale vandens. Dienraščio “Draugo” pik-į
(Tąsa nuo 2 pusi.)
permainų.
'nikas įvyks liepos 13 d. Čer-į
Matote,
radosi
“
geradarių
”
,
niausko darže. Tai jau nedaug
Nedarbas.
kurie įkalbėjo valdininkams ■ laiko beliko. A7 isose kolonijoRockfordiečių judėjimų smar
ir šiaip piliečiams, kad bus^e darbuotojai jau paskirti į
kini slegia nedarbas. Daug'
v . . vi i
• iii °įdaug geriau, jei vanduo bus‘darbų. Dabar visi “Draugo” |
,
.. i
...
.
,
. .svarus, distiliuotas, ne toks, ’prieteliai ir rėmėjai širdingai
daug dirba tik pripuolamai, , .
, ,
,
-4.4.1
, . v.
.
I
. ... ,
,. ,
. ,
,
kaip dabar dumblas ir t. t. lyra kviečiami talkon tikietų
kiti dar duba nuolatos, bet r> ,
j , . .
.
_ .
,
1
v
v. .
v ,
. .
'Bet neisdeste visų smulkme-,platinime ir parėmime daikuz sumažinta uzmokesni ir ne
, . . . , , ,
.
.7
, ,
nu, kaip tai, kad bus nauji1 tais, patarimais, darbu, atsi-'
visas dienas savaitėje.
[ miteliai, kad didžiosios pai- , lankymu ir kitais budais,
Raporteris.
pos, kurios eina po žeme, tu-i Tikietų galima gauti šiose'
‘A,
i-ės eiti ėlėmis, o tos cementuo- [vietose;
'tos, taigi reikės jas ardyti ir
Bridgeporte — p-nia A. Nau
viską iš naujo taisyti, ir kas sėdienė, 917 AV. 33 st., A. AlePiliečių susirūpinimas.
išlaidas padengs. Supran-Hunienė, 3251 So. Union avė.,
Paskutiniame
laike pas tuma — patys gyventojai.
Gudų krautuvėj, 901 AV. 33
mus kįla didelis bruzdėjimas:
'liesa, distiliuotų vandenį St., B. Sekleckis, 3351 Au- „
___ turėti būtų puikų, bet ne da- burn Avė., Ip. Taruška, 3347 j
i>iir. Dabar turim išsimokėti So. Union Avė.
PILNAS EGZAMINAS
už ėh s ir gatves, kurios Tiese-1 Monika Naujokaitė, 4225
$5.00 TIKTAI $500
mij ištaisytos. Tuomet tik l’rinceton Avė., P-lė StaraSPEClAtitSTAS
Taigi nenusiminkit, bet. eikit pas siekti naujo dalyko. O be to, žinskaitė.
tikrą specialistą, ne pas kok| nepaYr>:
To\vn of Lake — P. Biclstyrėlj. Tikras specialistas, arba pro dabar Jaučia bedarbė.
fesorius. neklaus jūsų kas jums ken
;j; oniu, kurie neįstengia kio ice-creaminėj, 4544 South
kle, ar Kur skauda, bet pasakys pats
n
v,
t
po pilno isegzaminavimo. jus šutau- ji(,j paprastu mokesčių užsi- \Yood St., J. Mateiiiaitis, 4528

CICERO, ILL.

i»yslt laiką ir pinigus. Daugelis kitų
_
,
..
.
t
T T, ’, v
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl- IHOkctlj O Olcl (!u llorilNH TULll- oO, llOllMItUgO ot.j J. 1 tllll.Š-

jus užkrauti.
To turime nedaužkra"l>. T°
n«b- tis,
(b, 4508
O8 So. llonore st., St.
<otnų.
leisti ir tas galima kol nevė- Bagdonas, 4608 So. AAood st..
Mano
Radio ~ Scope — Raggl.
X-Ray Roentgeno
Aparatas tr vi- Iii. Tik reikia netingėti ir pa- Zofija Leščauskaitė, 4633 So.
erių paprotį:
'.'<•»« '-".1
puinuti: “KKnir Woo<l St., V. Butkcvičiuti,
ras negeroves, tr jelg.t sS paimsiu
v
j
s
i
(
,
llls
uį{) Į,.
lnn’’ \
5619 S. Lincoln st., K. Kavalis visiems,’ ttai])
ir „
man
Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy-L
1
.
v
..
,
vunus sugryš jums taip kaip buvo
Siame iuome.de tas sakiny-' ciko krautuvėj, 4u37 S. I aupirmlau. Jeigu kenčiat nuo ligų skll....
.
,
.
' ’
*
i,
»• „•
eeno et
vlo. žarnų, inkstų, odos. kraujo, nėr- Vi’U HU-itll’VljęS ii' IietlU'l VC1'- liną, A. JlUlllSienė, U(d— SO.
T^S.trd,cT reum*tUn“\
lės. Taigi visi būkite susirin- Justine, K, Būro bučernėj
jeigu turit kokią užsisenejusią, jsi- jjiue
pirmadienio
vakare J1845 AV. 47 st., Vincas Stancikerėjusią, chronišką ligą, kurj nepasidavė net gabiam šeimynos gy-

.
.
l)ll(‘St(MlO sVCiUIlK^j,

Aytojui.

avc , cicero.

mane

neatidėiiokit

neatėję

2b ir «)G

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjlmaa Rūmas 10H

•i

i Po
. v .dtos kolonijas jau scĮ
inai
eina prisirengimas prie
20 W. JACKSON BLVD.
minėjimo 500 metų suk. mirArti State Gatvės
Ofiso valandos: Nuo 10 ryto Iki
ties Kunig. Vytauto. Pas mus
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki 7
Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1
da nedaug tame nuveikta.
po pietų

,

T
« ,* -•
JOHUS IkllllltlS,

i.-jo

46 St., M. Sodeikienė,
užeigoj 1714 AV. 46 St.,
Jasalskienė, 1825 AV. 45
A. Janausko barbernėj,
245 AV 108 PI., Povilas
venas 236 AV. 106 PI.
AVentworth Avė.

av

•

4509
Ona:
St.
4563
Lat-

Prisiartinus 1 d. Liepos (Julv), yra geras laikas
musų tautiečiams pasinaudoti proga nusipirkti gerų
pirmos kliasos morgįčių ir gerų Auksinių Bonų, kurie
atneša G% pelnų ant įdėtų pinigų, kuriuos dabar lai
kote liaukose ant 3%. Nepamirškite, kad UNIVELSAU
STATE BANKA dar nepadarė .nei vieno ‘Foreclosure’,
t. y. nepardavė nei vieno namo už nemokėjimų nuošim
čių. Tai gal bus vienatinė banka Cliicagoje, kuri taip
atsargiai veda biznį. Todėl lietuviai, kurie laiko pasi
dėję pinigus kitose bankose, turėtų pasinaudoti šia
proga ir tapti šios įstaigos kostumeriais ir atsinešti sa
vo knygutės iš kurių pinigai bus iskolektuoti su nuoširiičiu. Tada tuos pinigus galėsite pasidėti ant geresnio
pelno. Lauksime Tamstų atsilankant.

Universal State Bank

MES MOKAME CASH
UŽ LIETUVOS 5% BONUS

Monev Orderiai į Lietuvą, per Radio tiktai 25 centai
Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St.,

Namus (nuo ugnies ir vėtros)
Brangenybes (Auksinius ir Daimontus)
Automobilius ir Trokus, (visose srityse a[»drauda)
Langus

Kailinius (Fur Coats) ir Drabužius
Naujus Statome namus (Bldg. Constrnetiou)
Visokių kitų rūšių apdraudos (iusurance)
Mūsų iusurance (ainiraudos) skyrius visuomet sten
gsis suteikti teisingų i<- greitų patarnavimų. Taipgi pa
gelbės sutvarkyti jūsų iusurance (apdraudos) reikalus
be jokių kaštų ir atsakomylk's tamstoms.
Alės atstovaujame sekančių kompanijų.- Kovai In
surance, Aetna Life and ('asilaity ('o. ir kitų kompani
jų, kurios yra priežiūroj Illinois valstijos. Esame na
riais Board of Undei vvi itors ir taipgi po Bond (Kaucija)

S. p. KAZWELL <& CO.
INSURANCE SKYRIUS

2839 W. 63 rd St.

Tel. Republic 8899

CHICAGO, ILL.

nunMHHlMHrtattflHHH
B SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

■i
!

3252 S. HALSTED STREET

Mes Inšnrinara (ApiMn)

$65.00

II
1

J. F. Radžius
ISDIRBYSTĖJ
Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
bų dėl sekamų priežasčių:
1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už
grabą.

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja
graborių.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artintiems. Pinigai uždirbti nėra
lengva.
Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o rties huvešime j
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, tai galėsite kreiptis prie bile graboriaus,
kursjums patiks.

J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje
Skyrius:
Ofisas:
3238 S. Halsted St.
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174

Tel. Victory 4088

r

DRAUGAS

šeštadienis, Liepos U, 1930
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'lietuviškam elementui Aniejrikoje, jie yra platus vieške2 /
jlis amžinam bendravimui su
Lietuva. Jei kam tas yra dar
neaišku dabar, tas turės pa
aiškėti netrukus. Bet čia rei~ i
hia pabrėžti, kad šis planuo
jamas darbas yra nelengvas
į ir daug laiko ir pastangų reiBRIGHTON TRIMS PROVI- Miller, tbe manager is avay kalauįantis. Tačiau tas darbas
DENCE AS SECOND
to Canada and Niagara Pails Įyra taip svarbus kad ji dirbROUND STARTS TO
spending bis vaeatiOn and į t; yra garbinga ir verta.
tue boys Įeit ulone, did whatĮ £.į konferencija ir yra toks
HOLD LEAD 20 TO 2.

i

",as expected of tliem.

Tat, lai sveikata ir energi
Nausėdienė, p. A. Nedvarienė, , Noriu priminti, kad p-nios metus sėkmingai darbavosi,
p-lės M. Gurinskaitė ir P. Per Bitautienės ypatybės yra: švelĮ Žodžiu sakant, Apskr. užra- ja niekuomet neapleidžia mu
žinskienė.
nūs, malonus būdas. Už blo-išu rekordai, yra tikri liūdyto- sų brangios darbuotojos.
Prie stalų papuoštų gra gą, geru atsineša. Jinai save jai josios pavyzdingos darbuo
Živilė.
žiausiomis gėlėmis p. A. Ned- uoliu darbštumu yra pasižy- tės. Poniai Bitautienei pirinivarienė, M. S. 1 kps. pirm., Į „įėjusi įvairiose organizacijose lankaujant, Apskrityje tapo SKAITYK IR PLATINK
TIKTAI KATALIKIŠ
paprašė svečius vakarienei. j ir draugijose. Moterų Sų-gos padarytas nemažas šuolis pir
KUS LAIKRAŠČIUS.
Taip-gi nulydėjo garbės vieš Cbicagos Apskrityje per tris myn.
nią prie paskirtos vietos, ku
ri buvo papuošta gražum

“corsage”.
Skanių vakarienę baigiant
P- A. E. Nausėdienė tapo per- I

blrųsus ir pilnas optimizmo už- statyta programuį vesti, kuri Į

Bankas Adaras Visą Dieną Subatoje

Tbe Brigliton K of L CounPinisliing’ ivitli Providence įsimojimas. Nėra vietos abejo1- pasveikino ii paieiskė gilios
cil 36 won it’s sixtar straiglit
tbe boys of Brigliton scored nei, kaii šis darbas turės sek ‘pagarbos gerb. jubiliatei ir
vietory lašt sunday at Mc42 runs to Providences’s 8 lis, nes pasirinkta visuomenių- su tuom programa prasidėjo,
Kinley Pk. by defeating Pro i iins in t\vo gailies, making a kas. masinis metodas, kurie ■ Nuosiidus sveikinus ii kloties
vidence K of L Council 4 by į
totai of 8d runs scored agai nors palengva rituliojasi bet linkėjimus reiškė: pp. A. Neda score of 20 to 2. Brigliton a- Į
nst tlieir oponents 31 in tbe užtat neabejotinai pasiekia ti- varienė, Z. Lešeauskienė, Zagain sbowed sportsmanship C of L Cbicago District bu- kslo. Aš sveikinu Jūsų pasiry-. latorienė, Janušauskienė,
and co-operation with tlieir
seball league. AYliile tbis sea- >amą su visu nuoširdumu ir Vaicekauskienė iš Brigliton
foes. l)ue to reason’s of lia- son liaving vvon K) gailies lo- tikėdamas, kad Tamstos su Park, M. Barščienė, ponios
ving a Booster week, tbe sing none till date tbe boys ^giu nuoširdumu ir atvirumu Bitautienės draugės iš Lietu
Providence teain denianded to laive scored all togetlier 12d 'imsitės toliau šį didelį darbą vos: pp. Rutinienė, Dulevičieplay and lošt a vietory vvhicli runs against tlieir opponents'dirbti, — Ekonominės Konfe- nė, Aleksiunienė, taipgi svei
might of been in tbe later 55 for tbe 10 gailies and all Įrencijos
Rengimo
Centro kino p. Ramutis, L. Akyčių di
Jei jus dėl kokios nors priežasties norėtumėt perkelti savo sąs
part of tbe season beeause vietories, vet no defeats.
[vardu skelbiu pirmąją Ame dis darbuotojas.
kaitą Į, musų Banką iš kokio nors kito banko ar tai Chieagoj ar bile
tlieir teain is improving. The
Tarpuose
sveikinimų
ir
lin

rikos
Lietuvių
Ekonominę
Tliis Sunday Brigliton trakokio kito miesto, tai malonėkite atnešti savo taupymo sąskaitos knyBriglitoneers bad a Boat E.<kėjimų tapo įpinta žavėjanIvels to South Chieago K of Konferenciją atidarytą.
gelt pas mus ir mes atliksime perkėlimą.
eursion to Milwaukee lead by
čios dainelės, kurias išpildė
L Council 114 to meet tlierii
J. Cberrv tbe baseball busip. Peržinskienė, akomp. p-lei
for tbe first tiine tbis season.
Mūsų PIRMŲJŲ MORGIČIŲ 6 nuoš. nešantys Bonai vra vieness manager of tbe teain
E. Nausėdaitei. Toliau p-lė M.
lt is predieted tlie game svili
nas iš geriausių šia dienu iiivestnientu.
ivho made it know beeause of
Gurinskaitė sveikino nuo vi
įdraiv many spectators beeause
tbe game many didin’t go.
sų susirinkusių ir įteikė do
ĮSo. Cbicago bas a good team
PAGERBĖ VEIKĖJĄ.
Šie lietuviai, dirbantieji mūsų banke, Sedemka, Jagminas, Rim
Tbe boat exeursion was sucvanele — porą sidabrinių reik
and might stop tbe Brightokevičius, Žabelio, Mickevvicz, Laurinavičia, Mčtrikis, Adomavičia
cessful būt not enoug. Anomenų valgomąjam kambariui.
neers liitting.Bridgeport. —- Birželio 24
ir p-lė Laucaitė maloniai jums patarnaus.
tlier reason \vhy tbe Brig'nTaipgi sveikino vardu viso
d.,
saulutei
jau
nusileidus,
A Fan.
ton team worked liard was J.
susirinkimo p-lė O. A. Neva
pradėjo rinktis Cbicagos įžy
lyto, įteikdama didžiausią ka
miausios veikėjos į pp. Bl
sę raudonų, radastų.
iautų erdvingą ir puošnų bu
P-nas Bitautas reiškė padčtą. Tikslas šio vakaro buvo
1 os žodžius viešnioms ir sve
v/;
buvo pakartotinai mano aiški — pasveikinti ir pagerbti sa čiams.
(Pabaiga)
1
and Pfrusi Company
Juozas KrallRliUSlSSUr — Nc- namas spaudoje ir prakalbo vo draugę, ir didžią darbuoPrisiartinus prie užbaigos
tojų
p.
Bronislavą
Bitautienę,
se,
padedant
naujiems
Vaiz

vvark, N. J.
of ChicacĮO
tapo perstatyta didžiai gerb.
IS kurtis (kaip va. ijosios gimimo dienoje. Poniai j iu)|i|i.lt(.
Pranas Petrulis — Nevvark, bos Butams
do smarkus
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE
ia, Pa., Baltimore, B. Bitautienei sugrįžus iš te- j.
...
’ h.
N. J.
$ Pliiladėlpbia
plojimas ir atsistojimu
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj
Julius Paknis — Arlington, Md., AVaterbury, Conn., taip atro, josios butas jau buvo visi prašė garbės viešnios pa
gi susirašinėjant su Pitts- pilnutėlis viešnių, svečių.
Amerikoj savo stiprumu ir geru patarnavimu.
N. J.
kalbėti.
Albinas Trečiokas — Ne- burgli, Pa., ir Providence, R.
Gerb. jubiliantė tikrai nus
Musų darbuotoja labai susi
1.) ir padedant seniau įsis tebo ir nežinojo ką daryti, nes jaudinusi ir užsiverkusi nuo
wark, N. J.
Susivienijęs su National Republic Bancorporation
Adolfas Kubilius — Ams- teigusiems Butams (Brooklyn, josios vietą kitos šeiminiu- širdžiai dėkojo už netikėta
N. Y., AVorcester, Mass., Ne- kės užėmė, būtent pp. A, E. “suprizą”.
tėrdam, N. Y.
J. Šlikas — Brooklyn, N. Y. wark, N. J., Boston, Mass.,
K. J. Vaškas — New York, Cbicago, 111. Detroit Mieli., ^IIIIHinillllllll||||||IHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllll|llllllllllllllllill«llllllllilllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllHIIHIIIIIIIlllg
Cleveland, (Ibio) apsipažinti ,=
N. Y.
K. J. Vaišnoras — Pitts- su naujais, dabar siūlomais =
Vaizbos Butų uždaviniais.
burgli, Pa.
George Matulevičius — NeSpiesti Amerikos lietuvių Ę
wark, N. J.
ekonomines pajėgas atskirų =
Paminėjimui Vytauto Didžiojo 500 Metų .
A. D. Kaitinkis — Cbicago, valstijų ribose į Vaizbos Bu- == POVILAS P. BALTUTIS
111.
tus (Chamber of Connnerce), =
Mirties Sukaktuvių
J. J Bagdonas — Cliica- (paliekant visas esamas įvai- =
------------ Po Vadovyste------------go, III.
'
i ias lietuvių organizacijas sa- E
Jonas Janušaitis — \\ ater- vo dabartinėje vietoje), —- =
Praloto J« Maciejausko
būry, Conn.
]<a(j masinio organizavimosi =
FRENCH LINIJOS DIDŽIU IR GREITU LAIVU
Albeit J. Lronsky — AA a- bildu tiksliau išnaudoti kiek- 5
terbuly, Conn.
vieną ekonominę šioje šalyje
Kilti. N. I akalnis
Lioo- pasitaikomą progą, kaip biz- =
klyn, N. Y.
nyje taip ir privačioje ar vie- 5
IŠ NEAV YORKO IŠPLAUKS
Adv. R. J. Jurevičius -- šoje tarnyboje ir tokiu būda =
New York.
užtikrinti sau priderančią e- =
ižu- konominę ir kuli m inę ateitį =
Juozas Žilevičius —
ne su svetimųjų pagelba bet =
betli, N. J.
Laivas plauks į Havre, Paryžiaus uostą, kur lietuvių eks
savo
sujungtomis
jėgomis =
Jeigu apie šį . usirinkimą ir j
kursantai bus persodinti į kitą laivą ir plauks per garsų Kief
ir savo organizuotomis pas- =
kanalą į Klaipėdą.
galima būtų pasakyti “non
tangomis, — tai yra vyriau- s
multum”, tai tikrai reikia
sius šios konferencijos tikslas. S
Laivakortės kaina į abi pusi $186, į vieną pusę $112, tak
pripažinti “sėd muitą’’; išLaivakorčių
agentas.
sų
$5.00.
Tai yra realizavimas obalsio: s
tikro čia ne tiek skaičius,
i**l riiieii v.e stumi, divided s
D::r visi galite suspėti
kiek dalyvių ypatybės turi
Iki New Yorko ekskursantus palydės p. P. Baltutis. Visi
,
.
jdc fall’’. Hale šio vyriausio 5 išvyki i į Lietuvą su šia sė reikalai visų pasažierių bus gerai aprūpinti.
reikšmės. Gal joks kitas vei-!
. .
J
=
tikslo m ai natūraliai randa- ~
kinais nereikalauja t ii
pa-1
s kminga ekskursija. Jau aVisi manantieji šiemet aplankyti Lietuvą, keliaukite su
si ir kitas liksiąs, — būtent 5
tyrimo, kiek eKonoiniiiis dar
100 lietuvių yra ržsi- šią ekskursija. Kelionės reikalais tuoj kreipkitės pas mus,
=
P!
1 el:on:.minių santykių su Lic- =
bas. Del to matant šiame su
nes musų ilgi) metų patyrimas ekskursijų rengime užtikrina
Jtuva. vpu" prekyboje. Abu = sakę vietas su ta ekskur jum kuogeriausia patarnavimą. Asmeniškai, telefonu, ar tele
sirinkime žmonių su gyveni, ...
4 •
i l,lio tikslu vii ns kita papildo S sija. Su šia ekskursi ja vy- grafu tuoj kreipkitės:
mo praktika su patyrimu ko- j.
. .
.
1 . . s
ir todi 1 vykdytini viertlaiki-11 hsla j Lietuvą ir gerb. niiinercijoje ir kitose biznio ša- j
irtai.
|5 sijonierius kum At’GUSkoše, — tenka konstatuoti
KUN. A. BALTUTIS.
malonų faktą, kad šios ekoAmerikos lietuvių visuome | TINAS DIRVELE. Norinominės konferencijos suma nei negali šie reikalai nerūpė S ntieji prisidėti prie šios
Marųuetle Parko lietuvių parapijos klebonas, kurs =
,> 3327 SO. HALSTED STREET
nymas pataikė j prinokusią ti, jie yra svarbus be skirtu £ ekskursijos tuoj kreipkikartu su gerb. praloto J. Maciejausko ekskursija keliaus =
dirvą.
mo visiems, jie turi neabejo- s tės į mus.
Telefonas Yards 4669
Chieago, 111.
į Lietuvą.
ftios konferencijos tikslas tinos re smės ateit įai \ įsam
mi,||iiiiiiHiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiilinini„ii,l|il„i,»iiimi„ii„mii„imuHummMimummmmmmmmmmmmmMiiiiiimiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiimiiimiiiimim

PERKĖLIMAS

CHICAGOJE

LIETUVIŲ EKONOMINĖ KONFERENCIJA.

Peoples Jfational Bank

Didžioji Ekskursija Lies avon

s

lle de France

Pėtnyčioj, Liepos 11 D. 1930

PAUL P. BALTUTIS & CO.

Šeštadienis, Liepos 5, 1930

DRAUGAS

6
HS!

X Dievo Motinos Sopulin
Savaitei atostogoms į Jur
$700, nuplėšė nikelinį telefo įsibriovę pro langą' iš So. i IŠKILMINGAS ŠLIUBAS.
gio Rimkaus ūkę, Eau Claire, gos dr-ja iš Cicero, III. turės
ną ir visoj krautuvėj riausėsi, Oakley avė. pusės.
Brighton Park. — IJepos Mieli., išvyko Mngdaliena ir metinį basket pikniką liepos
ieškodami paliktų
pinigų.
Dabar siaučiant nedarbui
C d. 3 vai. po pietą Nekalto sūnus Juozas Blankai, O. Gai2.500 W. 2.‘5 st. Plėšikai gele Daug visokią valgomąją daik
APSISAUGOKITE.
daugiau atsitinka plėšimą.
Prasidėjimo Panelės šv. baž zauskytė, o Astrauskienė iš 6 d. Lyons, III. Toji dr-ja
žinėmis štangomis išlaužė beiz tą prisiplėšę išsivežė.
Naktį iš trečiadienio į ket- mento duris iš 23 st. ir per
Mėnuo atgal į tą pačią Todėl biznieriai ir namų sa nyčioj įvyks iškilmingas aliu sivežė dukterį ir sūnų. Visi turi daug gerų narių, kurios
virtadienį West Sidėj apiplė beizmentą įsilaužė į krautu krautuvę taipgi buvo įsibrio- vininkai dėl savo labo priva kas. Moterystės Sakramentą jaunuoliai yra Dievo Apveizdarbuojasi visuose geruose
šta Mato Kaminsko bučernė, vę. Sudraskė registerį vertės ve plėšikai. Tąsyk jie buvo lo savo nuosavybės labiau priims p-nas Adolfas Kelert dos parapijos mokyklos mo
Koresp. J. B.
darbuose.
su p-le K. Rumšaite. Kadan kiniai.
saugoti.
i
gi nuotaka yra par. choro na
rė, tai choras patarnaus ir
WEST SIDE ŽINIOS.
giedos šliubo metu. Solo gie
X Ryt Aušros Vartuose bus dos p-nia Oželienė. Pokilis įšie susirinkimai: a) Kolegi vyks Liberty darže, 4600 So.
jos Rėmėją 19 sk. tuojau po .Mozart st.
sumos, b) Šv. Kazimiero vyrą
ir moterų po piet 1 vai., c) DIEVO APVEIZDOS PARA
PIJOS ŽINELES.
Akademijos Rėmėjų 10 kp. ir
,Yra Kasdiena
d) Labdarių 7 kp. 4 vai.
ŽEMOS KAINOS
Birželio 16 d. D. Jesas dar
be tapo saulės užgautas. Dir- ,
LIETUVIŲ VALANDA.
Ypatingai dabar, kuomet eina
bo skrepyarde, ant lauko. Gal
STAKO SUMAŽINIMO IŠPARDA
va
jam perkalto, parvirto,
Jau kelinta sekmadienį J.
VIMAS Ant RADIO, RAKANDŲ
F. Budriko korporacijos duo krauju atsipylė ir liko negy
Ateik ir išbandyk savo giliukį ant bran
dami radio programai iš sto vas. Laidotuvėmis rūpinosi
Ir
velionės
giminės.
Palaidotai
ties WCFL pasižymi tikrai
gių ir naudingų praizų.
Visokių Kitų Namam Reikmenų!
geriausiomis musą
artistą 19 d. birž. bažnytinėmis apei
Ką Peoples Kompanija žada ta ir duoda. Žemiau
/
pajėgomis. Štai, kad ir perei gomis, Šv. Kazimiero kapinė
parodame
keletą bargenu pavyzdžiu, ir esame tikri
tam sekmadieny, vėl teko gė se.
kad panašiu vertybių nerasite niekur kitur. Todėl
rėtis gražiu dainavimu p.
Kasdien išskiriant sekmadienius ir šven
turite juoms pasinaudoti tuojaus!
Velionis buvo senas paraKazio Kraučiuno, Lietuvos pijonas, tiktai gaila, kad gi
Valst. Operos artisto. Jis tik minės pavydėjo apie tai pas
tadienius per Liepos mėnesį.
Nauji radios parsiduoda už
rai artistiniai sudainavo ke kelbti katalikiškam laikrašty.
% arba % dali tikros kainos.
letą liaudies dainelių. 0 kain
Pasirinkimas visu Standard pa
nemalonu klausytis mūsų vie
darymu, R. C. A. Radioliu, Attinių lakštingalą dainavimo?
water Kent, Zenitb, Sparton,
Tai p-lės Ona Vilkiutė ir
Violeta Jaseliniutė, jos savo
Boseli, Victor, Majestic, Fada
gražiais sopranais tiesiog žair kitu.
vėte
žavėjo
klausytojus.
Taip

ATRUSTCOMPANY
gi smuikininkas — virtuozas
1110West35th Street
AStttoBank • • * * AClearinf UouseBank
Mikas Petruševičius artisti
mirė Birž. 30, 1930 m. 10:30
vai. vak. 42 metų amžiaus. Ki
niai išpildė porą muzikos nu
lo iš Švlnčonių Apskričio, Člkenų Parap. Bušelių Kaimo.
manų. Tai tikrai talentingas
Amerikoje išgyveno 21 metų.
smuikininkas, kokią nedaug
Paliko dideliame nuliūdima
moterį
Kazimierą, po tėvas BuValstijinis Bankas
Biržos Bankas
ir tarpe svetimtaučių tesirankaveckaitė,
brolį Antaną, 4
pusbrolius: Silivestrą, Mykolą,
da. Dainininkams akompana
Kazimierą ir Joną,
taipgi ir
Telefonas BOULEVARD 4600
vo pianistas Mikas Jozavitas.
gimines Amerikoje, o Lietuvoje
brolį Augustą, 2 seseris: KosReikia pripažinti, kad ir retanciją, Justiną.
Kūnas pašarvotas 6120 So.
predukcija šokią muzikos bu
Keating avė. Laidotuvės įvyks
Augštos rųšies Mohair seklyčiom setai vervo rinktina, įvairi ir tikrai
Subatoje, Liepos 5, 1930. Iš
ti $180.00, dabar po ..................................................
namų 8 vai. bus atlydėtas į
'gera.
,p
Puikus Jacąuard seklyčiom setai verti $100,

C H I C A G O I E

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVĖSE

Ar turi giliukį žvejojime?

Central^Ž£""-’Bank

MYKOLAS BUKENAS

Šv. Kryžiaus par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos
už velionio sieJą. Po pamaldų
bus nulydėtas į šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

S. S-as.
PRISIRENGĖ PRIE PIKNI
KO.

Dabar Geriausias Laikas
Pamąstyti ir nuspręsti, kaip ir kur sutaupyti pinigus. Sunau
dojant laiką, daugysite savo pinigus. Atneškite savo knygutę,
kurios bankos ji ten nebūtą, o mes perkelsime jūsą pinigus su
visais nuošimčiais į DIDŽIAUSJ, STIPRIAUSI ir SĖMIAUSI lie
tuvių Banką, būtent, METROPOLITAN STATE BANK.

Už ant laiko padėtus pinigus išmokame 3%> j metus; ant
aukštos vertės pirmų mortgičių mokame šeštą (6%) nuošimti.
Norėdami platesnių žinių, kreipkitės ypatiškai arba laišku į val
dybą, nes mandagumas ir patarnavimas yr.a mūsų pamatas.

Kapitalas Ir Perviršis
$400,000.00
TURTAS VIRŠ
$3,500,000.00
Po Illunois Valdžios ir Chicago
Clearing House Priežiūra

Metropolitan State Bank
2201 WEST 22nd STR.,

CHICAGO, ILL.

Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.
Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.

$49.50

Moteris, Brolis, Pusbroliai
ir Giminės.

Marąuette Park. — Rytoj

Černiausko darže įvyks musu
parapijos piknikas. Tai bus
kartu ir musą gerb. klebono
kun. A. Baltučio išleistuvės
į Lietuvą. Piknikui viskas
rūpestingai prirengta ir vi
si parapijonai ir draugai ki
tose kolonijose yra pasiryžę
ten būti.

dabar po ..............................................................................

Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, .Yards 1741.

A. BITINO

3-jų šmotų miegamo kambario setai, Jova,
seforetHS, ir kamoda verti $130 kol teksikne po
7 šmotų (stalas ir 6 kėdės) valgomo kam
bario setai verti $105 po ...............................

PAMINKLU DIRBTUVĖ

$59.50
$48.00

3958 West 111 Street
Chicago, III.

Ten busiąs.

Tet. Bevetry 0005

A.

Vienatinis U«,‘uvis, kuris iš
dirba europlško Ir ameriko
niško akmens
paminklus.
Pasirinkimas
didžiausias,
kainos žemiau
stos.
Pirmas prie
šais šv. Kazi▼artus.
mlero kapinių

A

KOTRINA SOKIENĖ
mirė liepos 2 d., 1930 m. 2
vai. ryt. 35 metų amžiaus. Kilo
iš Tauragės Apskričio, Eržvilko
Parap. Redikiškio Kaimo. Amerikoje išgyveno 16 metų.
Paliko dideliame nuiludtme
vyrą Joną, sūnų Steponą ir
dukterį Petronėlę ir gimines,
o Lietuvoj tėvelius brolį ir
seserį .
Kūnas pašarvotas 3034 W.
66 St. laidotuvės (vyks subatoj liepos 5. Iš namų 8 vai.
bus atlydėta J Gimimo Pane
lės šv. par. bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą.
Po pamaldų
bus nulydėta J šv. Kazimie
ro kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę;

LADAINES
75 svaru laikančios ledo, ver
tos $35.00, dabar po

I
I

'
I
I
1
|
,
1
|

ReMkankyklte savęs iksusmals, Reumatlsmu, Sausgėla,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
— raa*nanų suklmfi: nas skaudėjimai naikina kūno gyvybę
Ir dainai ant patalo paguldo.
CAP8ICO COMPOUND mostia lengvai prašalina vlrlmlsėtas ilgas; mums šiandie daulybė įmonių siunčia padėkavenas pasveikę Kalas llo per
pešta llo arba «vl ui ll.šl.
Dukart tvirtesnė 7 B o.
Knyga: ‘’lAITTTNIS 8VETKITOS” aagalais gydytles. kalIS sentų.

I na

Vyras, Siuvus, Duktė Ir giminės

;

Laidotuvėms patarnauja grab.
Lachavlčius Roosevelt 2515.

|
|

Jusliu Kulis
IMI South Ralstad Street
CHICAGO ILL-

■
■
_
"
■
a
1
■
a

pe

$37.50

$18.75

Tūkstančiai įvairią namams reikmenų nuo že
miausios iki augščiausios kainos randasi šiose krau
tuvėse. Didelė biznio apivarta, ilgas patirimas ją
vesti, turėjimas užtektinai kapitalo, operavimas nuo
sava dirbtuvė, Peoples Kompanijai yra visuomet daleistina sumušti kompeticija ir pateikti šių krautuvių

;RBumatizmassausgėie S!
.

GESINIAI PEČIAI
Pilnai porceluotl gesintai
čiai, verti $65.00 po

klankytojams porinkesnias priekias už žemesnė kaina
įsu geresniu patarnavimu.

I

■lengvus išmokėjimai suteikiami visiems

■
■
.
■

Z
■

!!■■■■■■■■■■■

T^rrHlNG ForThe HOMES \

2536-40 W. 63rd St.
Hemlock 8400

4177-83 Archer Avė.
Lafayette 3171

II

r 7
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Acstiullenlsy Liepos 5, 1930

D A K T A R A ]L:

Town of Lake. — Moterų
namus
a. • a. mūsų. skyriaus Į Barborai Nuugžemienei, musų
.•
.
i mirusio amžino nario Kazi skyriaus brangiai veikėjai, Sujungus 21 kuopos mėnesinis
miero Naugžemio (3202 Au- netekusiai mylimo gyvenimo' susirinkimas bus šeštadieny,
dėmesio šv. kazimiero burn avė.) Iš ten visas sky- į draugo — savo vyro.
5 d. liepos 7 vai. vakare. Telefonas Grovehlll 3262
AKADEMIJOS RĖMĖ
palydės
Lai Dievas ramina jus šio-' Visos sųjungietės kviečiamos
nūs
in corpore
JŲ DR-JOS 2 SKY
je
gilaus liūdesio valandoje. ! susirinkti, nusvyra svarbų du ' 1 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
vėl ionį bažnyčion.
RIUI.
Prašom visu narių neuž- į Šv. Kazimiero Akademijos , lykų svarstymui,
2433 W. MARQUETTE ROAD
miršt prisisegti baltųjų gėlelę,Į Rėmėjų dr-ja maldose neuž-Į
Valdyba.
Kuc 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
o ir 7 iki 9 vai. vakare.
------ —--------Bridgeport.
hiuomi Pla‘i
-j^ų juodu kaspinėliu — įnirš savo nario a. a. Kazimie- Į
nešame, ir kartu prašome, kad ' kaip() gędulos ženkhj>
; ro Naugžemio, kuriam lai bū I X Juozas Puplesis, “Brau- Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto.
Ncdėlioniis pagal sutartį.
visi nariai ir narės Šv. Ka
na lengva ši svetima žemelė. ;go” agentas Dievo Apveizėtos
zimiero Akad. Rėmėjų dr-jos
Užuojauta.
,par., “Draugo” piknikui pa Ofiso Tel. Vlrglma 0036
2 skyriaus valdyba.
Rezidencijos:
Buren 6868
2 sk. susirinktu šeštadienio
A iso A. R. D. 2 sk. vardu
remti paklojo penkinę.
lyto liepos 5 d., 8 vai. pas reiškiame gilų sųjausmų p
Bridgeport. — Simono Dau
kanto draugija laikys pusme Rez. Tel. Midway 5512
j
1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tinį susirinkimų sekmadieny,
G R A B O R I A I:
4142 Archer Avenue
liepos G d., 12 vai., Cbieagos j
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2 Iki 4 ir 6 Iki 8 v. v.
Lietuvių Auditorium, 3133 S. j Oakley Avenue ir 24-tas Street
. Nodėllomis 'nuo 10 iki 12 ryto
1 Telefonas Yards 1188
Halsted St.
•!
Simpatiškas Telef. Canal 1713-0241
Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd.

PRANEŠIMAI.

I

H dIii Jii Ji i vnu/ADQifię
ofl8°Tel Vlctory 8887
IvUlYnllOMO
DR. A. G. RAKAUSKAS u Gydytojas ir Chirurge
JJĮĮ, jf P( POŠKA

V»a
DR. T. DUNDULIS

i

Of. tr Rez. Tel. Hemlock 2374

Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. AVestern Avenue
Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt
Tel. Canal 2330

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

uis už kitų patar

BALSAMUOTOJAS

navimas.

Turiu automobilius visokiem! rei

J. F. EUDEIKIS KOMP.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

Didysis Of!jr»s:

4605-07 So. Hermitage Avė.

S. M. SKUDAS

Tel. Tartis 1741 lt 1741

4447

LIETUVIS

Avenue

718 WEST 18 STREET

Tel. Canal 6764

DR. A. A. ROTH

Patarna'ija Ikilotuvėse kuopiglau■la.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu kalite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

’k

’

GRABORIUS

r:

jyv

K.

Tel. Victory 1116

Cicero, Iii.

Tel. Cicero 5927

• - ■- *

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Komisija.

1G50 VVest 4Gth St.

Kampas 46th Ir Paulina Sta.
Tel. Boulevard 5203

J. F. RADZIUS

prieš senojo muziejaus, kur
ir kasmet būna. Visos sųjungietės kviečiamos į šį išva
žiavimų, nes ten bus smagiai
laikas praleistas.

I. J. Z O L P

2314 W. 23rd Place
Chicago, III.
SKYRIUS:

Town of Lake. — Moterų

8103 S. Halsted
St. Chicago, III.

I

\

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
į

DARO OPERACIJAS

19-12

Prospect

...

.-6.

Ligonius priima kasdiena nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliotnls ir seredomls tik
lškalno susitarus

0611

•i

Ofisas ir Laboratorija

’

Ir X-RAY

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

PRANEŠIMAS
Tel. Lafayette 5793

DR. M. I. STRIKOL

DR. A. J. JAYOIŠ n;

GYDYTOJAS IR CBIRURGAS
atidarė antrų ofisų (bu Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptle
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. Vai.: 2 iki 5 po piety, 7 iki 9 vak. •’
Valandos: nuo 2 iki 4 pu plet. Tel.
Office: 4459 S. California Avė. •
Prospect 1930.
•I
Gydytojas ir Chirurgas
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
Nedėlioję pagal sutarti.
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
6558 SO. HALSTED STREET « iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7826
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1986. Nedėtomis tik pagal iu•artj.

Telephone Central 6926

F. W. CHERNADGKAS

DR. H. BARTON

DR. S. BIEZIS

Telefonas Boulevard 1939

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. S. A. Brenza DENTIST AI

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki!
134 North La Šalie Street
9:30 vakare
CHICAGO, ILL.
4G08 S. ASHLAND AVENUE
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
fcocal Office: 11X10 S. UNION AVĖ. i NctGli 46tll St.
Chicago, III.

Advokatas

Office Boulevard 7641

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

X — Spinduliai

.

Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue
Tel. Republlc 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 V. V.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

*

Tel Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

NAUJAS IŠRADIMAS

CHIRURGAS

Gydo staigias Ir chroniškas ligai
vyrų, moterų Ir valkų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 So. Whipple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Tek Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

ADVOKATAI

GYDYTOJAS.

DR. B, ARON

Valandos: prieš pietus pagal sutarti.
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki t po
pietų ir
Iki 8 vai. vakare
Res. 3201 S. WALLACE STREET

Patarnauju laido-! Sąjungos seiiiiiniskus išvažia
tuvėse visose mie
įvyks sekmadieny, G
sto
ir
miestelių vimas
dalyse.
Moderniš d.
liepos, Jackson parke,
ka koplyčia veltui.

LIETUTIS GRABORIUS

1900 S. HALSTED STREET

DR, A, J, EEBTASH
t

Valdyba.

J. Lulevičius
GRABORIUS
,E,
BAUS A3I UOTO JAS

S. D. LACHAvvICZ

*:

Brighton Park. — Federa- j
4740 Dorchester Avenue
ei jos 19-to skyriaus susirin-į
Tel. Drezel 6328
kimus įvyks ned., 6 d., tuo-Į
Vai.: 8 iki 10 ryto
6-8 vai. viKsre
jau po pamaldų. Kviečia vi
su draugijų valdybas ir at Ofiso Ir Rss. Bou’.evard 5913
stovus pasitarimui apie Vy
tauto 500 sukaktuves.

šventadieniais

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel.

OFISAS

e.

ir

:

*n
,£

IR OBSTETRIKAB L

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas 31 Street

0098 Nedaliomis

Republlc 8468

DR. A. RAČKUS

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Valkų ir visų chroniškų ligų

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.

i DR. A. L. YUŠKA

GYDYTOJAS, CHIRURGĄ’5 IR
AKUŠERIS

Tel. Roosevelt 7 532

SKYRIUS
8261 Auburn Avenui
Tel. Boulevar.4 8261

u

GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

SKYRIUS
141# So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero T794

1439 S. 49 Court

P. K., nut. rast.

□tiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

6504 S. ARTESIAN' AVĖ.

Rezidencijos Tel. Drev-1 9191

Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

p. Panedėiiais
vakare

DR. ŽMGIDZINAS

kalams. Kaina prieinama.

PAGRABŲ VEDfiJAI

SKYRIUS
So. Fairllold

\ isi nariai būtinai malonė- valandos: 2 iki 4 p.
ir Ketvergais
kitę dalyvauti, nes via svar-1
bus susirinkimas.
Randasi
naujų reikalų svarstymui.

Antras ofisas ir Rezidencija

1

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Nedėlioj pagal susitarlkių
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vali.
Šventadieniais pagal suturima.
Ofiso Tel. Victory 6893

DR. R. C, CUPLER

Mandagia
Geresnis ir Piges-|

St.

3133 S. HALSTED STREET
'

4445 So. Ashland Avenae
Ant Zaleskio Aptlekos

A. L. DAVIDONIS, M. D.

Tel. Canal 0257

Res. Prospect 6616

DR. P. Z. ZALATORIS

Nubudimo
valandoje
kreipkitės
Tel. Canal 6222
Kurio svietas per šimtus metų lau
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
PIGIAUSIAS I’ZET. GRABORIUS
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
kai.
•mandagiai,
gerai
Ir pigiau kė, tai jau yra gatavas.
Gydytojas ir Chirurgas
CHY3AGOJE
Tel. Kenwood 5107
T. A. D. tonic būdamas vienoj
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Laidotuvėse pa dykai.
formoj, o gydo daug ligų tūkstan
Valandos:
ADVOKATAI
1821 SOUTH HALSTED ST.
tarnauju
geriausia
čiams žmonių pataisė sveikatų, o
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
DENTISTAS
*5At
Ir pigiau negu kiti
dar milijonai nežino. Tai ir tu, bro Suite 721 First National Bank Bidg.
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
2201 WEST 22nd STREET Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.
todėl, kad priklau
lau ar sesutė, nekankyk savęs dauapart
šventadienio
Ir
ketvirtadienio
38 S. DEARBORN ST.
Valandos 11 ryto Iki
po pietų sau prie grabų Išgaus, o reikalauk tuojaus Iš savo
(Kampai Leavitt 8t)
Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5
OFISAI:
dirbystės.
aptlekos
arba
tiesiai
iš
6 Iki 8:30 vakare
UNDERTAKING CO.
Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
4901 — 14 St.
2924 Washlngton
OFISAS
Vakarais: 2221- W. 22nd Street
T. A. D. PRODUCTS
P. B. Hadley Lic.
nuo 1* Iki 9 vakare
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
668 West 18 Street
(Su Adv. John Kuchinsku)
3133 So. llalstcd St.
Chicago. III.
Koplyčia Dykai
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451
Telef. Canal 6174
Seredoj pagal sutart)
Vai.: 5-8; ser. Ir pėt. 5-6.
710 AVEST 18tli STREET
SKYRIUS: 3238 S.
Tel. Canal 2552
Halsted Street, Tel.
i
Boulevard 7589
Canal
3161
Perkėlė savo ofisą, po nuzneriu
*
Victory 4088.
Rez. Hemlock 7691
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4729 SO. ASHLAND AVK.
I

PAUL. M. ADOMAITIS

DR. G. I. BLOŽIS

BUTKUS

6

DR. S. A. DŪWIAT

DR. J. RIMDZUS

Phonų Boulevard 4139

A. MASALSKIS

CHIROPRACTOR

A. A. OLIS

GRABORIUS
Ofisas

4650 South Ashland Avė.

ADVOKATAS

3238 S. HALSTED STREET

Tel. Boulevard 7878

A.I PETKUS
Tel.

GRABORIUS

Victory

4688-86

Res. 4424 S. ROCKWELL ST. Vai.: 10 ryto — 8 vak. kasdien

11

asų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

Tel. Virginla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja, graži ko

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Tel. Boulevard 9277

Ned. 10 — 12

11 So. La Šalie St., Room 1761
Tel. Randolph 0881-0332 Vai. 6-6
Vakarais
2241 SO. HALSTED STREET
Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak apart Panedėllo Ir
Pėtnyčlos
Į

Gydau šias ligas; dusui) bronchitj.
katarų, slogas ir kosulius, šlapligę, !
epilepsijų, akių ir ausų trubelius, j
pūslės Ilgas, nervingumų, nutukimų, I
galvos skaudėjimų, širdies, jaknų Ir
paralyžių, reumatizmų, vidurius, golter), tonsilitį ir k.

ADVOKATAS

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090
Name; 8 iki 9 ryte Tel. Itepub. 9600

•• M*

J

DR. A. P. KAZLAUSKIS

NedSliomis
Susitarus

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

AKIŲ GYDYTOJAI:

Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

DR. G. SERNER

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

J. F. EUDEIKIS KOMP.
4605-07 So. Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 arba 1742

=y

ir

Vyrų

Ligų

pe

Telef. Midway 2880
I
1 ei.

Boulevard

1491

DR. Y. A. ŠIMKUS Kf

Gydytojas,

Chirurgai

Ir Akušeri!

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 VVest 35th St.
Kampus Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9
Res.. 2506 West 69th St.,
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Tel.

Armitago

DR. S. T. THOMAS

Nuo 1 —
7—9 vakare

4 ja »

X

DR. HERZMAN į

(TAMOŠAITIS)
Dentistas
1COS MIIAVAIKEE AVĖ
Kampas North Avė.

IŠ

RUSIJOS

|

I

Gerai lietuviams žinomas per 20
Nortwcst Towcr llldg. Room 399 melus kaipo patyręs gydytojas, chl- ’
Vai., 9-12 ryto; 1-8:30 vai. vak.
rurgas ir akušeris.
«

LIETUVIS DENTISTAS
LIETUVIS AKIŲ

Valandos:

1740

DR. GUSSEN

2221 West 22nd Street

Skaudžiai su
žeistus ar su
nkiai sergan
čius švelniau
siu būdu nugabename į ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į:

lfoterų

S!awis:st0^on.78ti; NVd78^s'irtaJui 3343 SO. HALSTED STREET :

LIETUVIS ADVOKATAS
•

Arti Leavitt Street
Telefonas Canal 2552

Džiovų,

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo S—4
‘
pietų: 7—8:26 vakare
Nedėllomls 16 Iki 12

DENTISTAS
4901 W. 14 St.
Cicero. III
X-Ray Ir Gas

JOHN KUCHiNSKAS

7

SPECIJALISTAS

Tel. Yarda 1829

(John Bagdzlunas Borden)

Telephone Randolph 6727

J

Rezidencija
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

JOHN B. BORDEN
105 W. Adams St. Hm. 2117

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais
arnbulansas
(ligon veži
nus) jūsų pa
tarnavimui
dienų ir nak
tį.

DR. CHARLES SEGAL .

I

Gydo staigias
Ir chroniškas n- ;
au- —
r
gas vyrų, motorų Ir vaikų pagal naujauslus metodus X-Itay Ir kitokius •
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Įsitaisė moderniškų ofisų po
1025 WEST 18 STRĘET
;
Palengvins akių Įtempimų
kuris num. 4847 W. 14 St. Cicero,
i Valandos 9 ryto, iki 8:00 va- esti prlcžastlmgulvos skaudėjimo, III Pirmini Dr Gnsson tnrė VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų
III. i imliau nr. uussen ruie- nuo c
7;30 val vakaresvaigimo, akių aptemimo, nervuotu; kare. Seredsmis ir Pėtnyčio- mo, skaudamų akių karšt). Atital- jo ofLų Noi’tll Sidėj, O Cice- _ ,
sau kreivas akis, nuima cataractus.|
. , ./
,
.
™. ofiso Canal 3110 It« So. Short
; mis uuo 9 iki 6.
Atitaisau trumpų r. gystę Ir tolimų TOJ laike skyrių. Dabar Cice- 2238. arba Randolph 6800.
rtgystę.
roj susilaukė tiek pacientų,
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimus daro kad North Sidėj skyrių užda
mus su elektra, parodančia mažiau
rė.
sias klaidas.
Gydytojas ir Chirurgas
«
SPECIALISTAS

DR. MADRIGE OHN 5

J. P. WAITGHUS

LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 928
Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Sukatai

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avė.
Tel. Pullman 6960
Nuo 8 iki 9 vak. ir 8ubatomii

Dr. Gusseno pacientai jo 4631 SO. ASHLAND AVĖ
darbu pilnai patenkinti. Be to
Tel. Yards 0994
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
Dr.
Gusscn
incina
į
dabartinę
kare. Nedillomls nuo 10 ryto Iki
Rezidencijos Tel. Plaza 3200
»
12 po pietų.
žmonių sunkių padėtį, tai yra
VALANDOS:
j
1
Kainos pigesnės, kaip kitur
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
Nuo 10 iki 12 dienų
*
Nuo 2 iki 8 po pietų.
/ l
4712 S. ASHLAND AVĖ. tarnavimų teikia už prieina
Nuo 7 Iki 9 vakare.
.j
NidSl. nuo 10 Ud 12 dl«M
mų kainų.
i
Tel. Boulevard 7589
Speclaio atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams. ♦

J
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METINIS PIKNIKAS SV. P. M. GIMIMO PARAPIJOS H
SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 6 D., 1930 M.

Chernausko Darže 79 St. ir Archer avė. Justice, III.

Maloniai kviečiame i mūsų metinį piknikų visus atsilankyti, nes bus visokių įvairenybių,
gera muzika, gardūs užkandžiai ir geriausi gėrimai. Taipgi bus proga atsisveikinti su gerb.
Klebonu kun. A. BALTUČIU, kurs po pikniko išvažiuos vakaeijų į Lietuvę.
Visus nuoširdžiai kviečia,

Pradžia 1O Vai. Ryto. Įžanga 5Oc Asmeniui.
BSE

-4-------

B

'..... 'B
District Bank
J
taip-gi atidarė žvejojimo se---------'zonų ir jis eis per visų liepos
kės į “Draugo” piknikų, kur'mėnesį. Tame banke žvejoti
jos pasidarbuos prie valgių gali nauji ir seni kostomeriai.
gaminimo liepos 13 d. Cher-1 Nauji kostomeriai galės žvenausko darže.
Valdyba.
joti, jei pradės taupymo sąs
kaitų, arba cliecking suskaitę,
ŽVEJOJIMAS BANKE.
arba remiuos bankinę dėžutę,
Žvejojimo sezonas
atėjo. arba pirks Bonų (už casli ar
Žvejojimas eis ne vien upėse, ant išmokėjimo).
Senieji kostomeriai turės
ežeruose ir jūrėse. Central Mateisę prie žvejojimo su kiek
vienu nauju depozitu.

C H I C A G O
BALTIKAUSKIS NAUJOJ
VIETOJ.

KLEBONAS ir KOMITETAI.

nufacturin"-

Žvejojime gali dalyvauti elektrinė skalbimo mašina, setas “Super-Made” alumino
vyrai, moterys ir vaikai.
3 čia dovana AVestingliouse indų. Mažesnių dovanų bus
Didžioji dovana bus “Zero- Yacuum Cleaner, 4-ta dovana šimtai.
zone” elektrinis šaldytuvas.
2-ra dovana “Swan AVasber”

ĮVAIRŪS

KONTRAKTORIAI:

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Rendon ar pardavimui kendžių,
cigarų ir smulk. Storas su namu.
Pigiai 5603 Ho. Pamen avė.

Grocernė ir niarketas, kamp. ge
ras biznis. Pigiai 656 No. Springfield

Brigliton Parko
lietuvių
Parsiduoda
elektros
Šaldytuvas,
2 mėn. vartotas, geram stovy. Kreip
kontraktorius Jeronimas Balkis vak. O. M. iMcCulloch, 1015 So.
MES
Pourth avė. Mayvvood.
tikauskis, gyvenęs po nuin.
Budavojam naujas namus, t 5 kamb. apt. su forničiais, baby
Namų Statymo Kontraktorius
4456 So. Washtenaw avė.,
Statau {vairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun Grand piano. Kartu ar skyr. 2057
kaina.
persikėlė į Marųuette Parkų
Berwyn avė. Longbeach 5515.
Savininkas R. Andreliunas
damentus
saidvokus, taipgi
į savo naujų bungalow po n.
Užlaikau visokių 7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
muro darbus, iš medinių pa
REAL ESTATE
Telefonas Hemlock 5526
auksinių
ir si flu
7017 So. California avė., tel.
orinių daiktų, vė
darom mūrinius, apmurinam
liausios mados ra
Grovehill 2952. Jis turi daug
ito, pianų rolių,
medinį namų po vienų plytų. NEGIRDĖTAS BARGENAS
2 flatų mūro namas, po G
pažįstamų ir draugų Brighton
rekordų
ir t, 't
Atrodo mūrinis, po to jau ne- kamb. Priimsiu lotų Į mainus.
Taisau laikrodžius
.Generalis
Kontraktorius
Parke, bet jam netrūksta pa
Ir muzikos instru
Priežastis — einu i biznį.
mentus.
Budavoju naujus namus ant reik pentyt. Turim namų ant 1608 So. 49 Avė. Cicero, III.
žinčių ir naujojoj kolonijoj.
2650 West 63rd St. Chicago. orderių. Senus priimu į mai pardavimo ir mainymo.
2-ros lubos.
Jis su senais ir naujais pažįs
Telefonu HEMLOCK 8884
JOKANTAS
BROS.
nus.
tamais biznieriais ir drau
J. YUSHKEVVITZ
AR NORI PINIGŲ
4138 Archer Avenue
REAL ESTATE
2453 WEST 71 STREET
R I N KINY S
gais ketina šauniai pasirody
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Darome įvairius legalius
BANIS STUDIO
Tel.
Lafayette
7674
Tel. Republic 4537
dokumentus, apdraudžiati “Draugo” piknike, liepos Lietuviškų Dainelių ir Šokių
Skolinam pinigus ant medi Specialistas grupių-vestuvių,
me namus, autoknobilius
13 d. Cberniausko darže.
Ir
kitokias nuosavybes.
15 dainų ir šokių
niu ir mūriniu namu. Komišas pavienių ir kitokių fotografi
METROPOLITAN
Phone Republic 4949
2453 West 69 Str.
Kaina $1.00
tik 2%. Kreipkitės į
ELECTRIC SHOP
jų. Esu patyręs tame darbe
Telef. Prospect 3140
VIEŠA PADĖKA.
j
G.
Navadomskis,
Savininkas
Public Mortgage Exchange
per daug metų.
Taipgi
PAUL M. SMITH & CO.
Noriu širdingai padėkoti
Elektros kontraktorius
3200 SO. HALSTED ST.
S. L. FABIAN, Mgr.
REAL ESTATE
Moliavojimo Kontraktorius
Moterų Sų-gos 1 kp. ir Šv.
R IN K I NY S
LOANS & INSURANCE
=
2515
W.
22
St.
Tel.
Canal
2591
809 West 35th St.
Perkam, parduodam, mainom na
Onos dr-jos narėms už atjau
mus, lotus, farmas, biznius visokios
S. Šimkaus dainų. Kaina 75c.
Mes moliavojime, dekoruojame ir rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir
Phone Virginia 2054
Wm. J. Kareiva
timų manęs mano ligoje.
išpoperiuojame
visokius
namus. kur y.ra ar kas yra. Perkam notas,
(jaunama Budriko krautuvėje
Savininkas
JOSEPH VILIMAS
SKOLINAM PINIGUS
Musų
kainos
labai
preinamus
ir
dar 2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd
Širdingiausiai ačiū Moterų
Del geriausios rųšies
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
Namų
Statymo
bas
garantuotas.
ir
patarnavimo,
.šau

$50,00
iki
$30,000
Sų-gos 1 kp. už gėles/ taipgi
singas ir greitas patarnavimas
kit
Kontraktorius
neimain komiso iki $300.00
. 4425 So. Fairfield Avenue
6127 S. Maplewood Avė.
GREEN VALLEY
toms seserims, kurios, nepai
PRODUCTS
4556 So. Rockwell Street
Tel. Lafayette 0455
sydamos savo brangaus lai
J. NAMON 8i GO.
Olselis šviežių kiauši
BUNG. $3,500 ir augšėiau, $200
nių, sviesto ir sūrių.
M. YUSZKA
ko, mane lankė beveik kas 3417 S. Halsted Street
6755 So. Westem Avė.
(mokėt, likusi kaip renda. Š. V.
4644 SO. PAULINA STREET
STANLEY CIBULSKIS
Chicagoj ir priemiesė. Kreipkis 9
Plumbing & Heating
Tel. Boulevard 1389
dienų.
Tel. Boulevard 4705
Telefonas Grovehill 1038
MOI.IAVO.JIMO KONTRAKTORIUS
v. ryt. iki 6 v. v. 5411 W. Chicago
Kaipo
lietuvis,
lietuviams
patar

Poperioj'u, moliavoju ir atlieku vi
Avė.
Ypatingai tariu širdingiaunausiu kuogeriausla.
sokias namų dekoracijos.
Nepamirškite Lietuvių Valan
Darbas garantuotas.
TYLER, arti 5-tos avė.. 8 kamb.
giausį ačiū p. J. Valterienei,
4426 So. Western Avė.
namas, 40 p. lotas, pelninga vieta,
dos:
5234
S.
SEELEY
AVĖ.
AUTOMOBILIAI
kuri neapleido nei vienos die
Tel. Lafavette 8227
gera) n stovyj 3 karų
gar. Matyk
Sekmadieniais: nuo 1 iki 2
Hemlock
0653
Sav. 4 40 Monroe St. Gary, Ind.
nos manęs neaplankius ir sa
vai. po pietų stotis WCFL
Telefonas Canal 7233
51 22-24 So. New England, greitam
vo juokais mane džiugino; p.
pardavimui piečiai po $125 pager.
970 kiloc.
1732 Richmond St
A. Nausėdienei už aplankymų
Automobilių pirkėjams ir savinin
Ketvirtadieniais: nuo7 iki 8
kams
pirm
pirkimo
naujo
karo
šir

Pigiai, už $4,500 p. r. kamp. 25
Maliavojimo Kontraktorius
MALEVOJU IR POPIERUOJU
ir už puikias gėles, kurios sa
dingai
prašom
atsilankyti
ir
pama

ir
Wells. 56x125. Armstrong 201 E.
Maliavų
ir
sieninės
popieros
krau

Naujausios
mados
popiera.
vai. vakaro, stotis AVHFC
tyti naujus 1930 Nash automobiius
43 St. Tel. Oakland 2292.
tuvė. Naujas stakas.
vo kvapsniu mane gaivino;
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju
Taipgi didelis pasirinkimas vartosul vėliausios mados automatiškais
1420 kiloe.
23 34 So. LEAVITT ST.
CHICAGO
Reikale telefonuoklt
, tų karų už labai mažų. kainą.
pirm. M. S. 1 kp. p. Nedva{taisymais. Sport Royal tekiniais ir
Lafayette
7554
| Norėdami pirkti pigiai gerų karų
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai
| kreipkitės { mus
rienei, p. Bitautienei ir p. M.
Nash gali papuošti- Už tokias pri
VARGONININKAS.
FOUR LEAF CLOVER
Petrulienei.
WHITE S0X MOTOR SALES einamas kainas pas
HARDWARE STORE
CONSTRUCTION
BALZEKAS MOTOR SALĖJ
Ieškau vargonininko vietos.
Širdingiausiai ačiui visiems
610 West 35 Street
2701 West 47 Street
4030 Archer Avenue
Fundamentai
ir
visoms,
kurie
manęs Darbų savo žinau gerai.
Tel. Yards 0699
Cementiniai bloksai
Tel. Lafayette 1237
Tel. Lafayette 2082
nepamiršo; ač.iui Dr. DavidoGaradžiai, porėtai
STASYS PRONCKIETIS
REAL ESTATE
Jei jūsų kas neužganėdina, tai
NAUJI GERIAUSI
2 metu lakio iš>iokėjimtii
niui, kuris dideliu pasišventi
Taipgi budavojam visokius naujus atsilankykite į musų krautuvę.
Statau naujus namus ir se
AUTOMOBILIAI
VIENATINĖ LIETUVIŲ namus.
mu ir prižiūrėjimu gelbėjo 714 Bernd St. Pittsburgh, Pa.
Musų patarnavimu pilnai bu nus priimu i mainus.
(Beltzhoover)
AGENTŪRA
man sveikatų atgauti.
436 W. 45 St.
Yards 2124
2608 WEST 47 STREET
GENERAL MOTORS
sit užganėdinti.
Zofija Leščauskienė.
Arba
Tel. Lafayette 1083
Pristatom į visas miesto da
A. ALESAUSKAS
Kaina 8845.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
2100 W. 23 St.
Canal 5065 lis.
EXTRA SUSIRINKIMAS.
MOTOR EXPRESS
PASKUTINĖ PROGA.
ateik pas mus ir persitikrink, kad
Mes permufuojame-perveža- pas mus rasite geriausios rųšies auNusipirk vienų iš geriausių
nianus
fnrničins
ir
ki+otomobilius
už
žemų
kainų,
Dievo Apveizdos Parap. — ma
me pianus, iormtius ir kuoTalpg> turlme lvalrlų ,valrlaU8lų
; ir gražiausių namų prie pat
vartotų karų už labai mažų kainų.
Šv. Onos dr-jos mėnesinis su kius dalykus.
Marąuette Parko, 7030 So.
sirinkimas pripuola liepos 13
Taipgi parduodame anglis BRIGHTON MOTOR SALES
Fairfield) avė. Namas yra 4
INC.
d. Kadangi tos dr-jos narės geriausios rųšies už prieina
flatų, 2 po 4 kamb. ir 2 po
Savininkai: Vainoras, J. Laskyn
“DUTCH BOY”
VARNIŠIUS
rengiasi šauniai “Draugo” miausių kainų. Musų patarna
5 kamb. Namas tik kų baig
Telefonas Lafayette 6666
St. Louis White Lead ma- Didelis pasirinkimas v.ar3962 Archer Avenue
piknikui pasidarbuoti, tai mi vimas yra greitas, geras ir
tas statyti. Visi vėlausios ma
liava $1 1.25 už nišiV nuo $1.39 už
nėtas susirinkimas keliamas nebrangus. .
dos įtaisymai. Elektrikiniai
PUIKIAUSI KARAI
100 svarų bačkutę.
gal. ir aukščiaus.
7126 So. Rockwell Street
į liepos 6 d., 1 vai. po pietų
ice boxiai, tile toiletų sienos,
MILDA AUTO SALES
parapijos salėj. Visos narės
Telcf. Republic 5099
NAMAMS MALIAVA
garu šildomas. Kas nori lai
D. KURAITIS. Sav.
Geriausio Sorto FLAT
806
—
8
West
31
Street
Mes pervežame daiktus ir j
prašomos skaitlingai sueiti,
Geros rūšies $1.
mėti gražų ir modernišką
Tel. Vlctory 1606
PAINTAS $2.50 už
už
galioną.
nes reikės išrinkti darbinin- kitus miestus.
namų, skubėk buk pirmas.
galioną.
Pigus važinėjimas.
Parduosiu pigiai arba mainy
NAKTINĖS JUTRINOS
Labai Žemos Kainos
Didelis pasirinkimas ski MALIAVOJIMUI ŠEPEsiu ant mažesnio namo. Savi
Didžiausias pasirinkimas Vartotų Geriausios Rūšies Automobi
rtingų išdirbysčių už kai- ČIAI, 4 colių pločio nuo
ninkas, Juozas Vilimas, 4556
Karų už Labai Pigią Kainų.
liai.
ir aukščiau.
nas, kurios nustebins ta
So. Rockwell St. Telefonas
ve. Specijalės Cylinder
Ateik pažiūrėti musų nau
Virginia 2054.
jausių DE SOTO ir PLY-!
naktinės jutrinos su 3 ra
Mes turime lietuviškų
907
W.
35
St.
Yards
4500
Didelis pasirinkimas aukštos rųšies automobi
ir aukščiau, dalgių.
ktais
MOUTH Chrysler išdirbystės
Galite pirkti Cash ar išmokėjimu
FARMOS.
lių. Visiems patartina atsilankyti ir pamatyti tuos
automobilių už labai prieina-,
Mes darome visokius darbus, kaip tai, maltavojaAUTOMOBILIŲ CHAMPIONA8
puikius automobilius.
me iš lauko ir vidų, plumerio, elektrikas taisome, j- I 20 ak. geros žemės, geri namai,
mų kainų.
■
B U I C K
$2,800. Lee Becker, 640 E. Walnut
dedame šilto vandens pečius, etc. Visas darbas ga
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
Per 26 Metus Ūžimų Pirmenybė.
St. Kalamas**), Mlch.
rantuojamas. Kainos labai prieinamos. Pašauk, ir
Pirm negu pirksi automobilių, pamė Naujas Plymoutb $590.00 f.o.b.
40 ak. .farma 7 knmb. namas, bargink BUICK Ir MARQUETTE
mūsų Apkainuotojas ateis pas jus.
nė 40x55, 80 rodsų nuo vietos, pirk
GAGE
PARK
MOTOR
ARCHER BUICK C0.
tos rezortul. Rašyk angliškai dėl
kainos. Ralph Smith, Kewadln, Mich.
SALES
A.
M.
BUTCHAS,
Savininkas
4400 Archer Avenne
3207-09 South Halsted Street
i____________________________
I
Pardavimui 1,800 p. 55 ak. Lako
Joe Bagdonas, Savininkas
Virginia 2400
4414 South Rockwell Street
Ftg. gražus pakraštls, žuvav. 1 mali.
1 Blokas Nuo Kedzle Avė.
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
iki vieškelio 61, 10 malk ( p-nuo
Telefonas Calumet 4589
Telefonas Lafayette 4689
JONAS SLEGAITIS
„azelhurst. $1,500 cash. P. T. Stone,
Telefonas
Prospect
5669
LIETUVIS PARDAVĖJAS
• Wuusau, Wis.

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

M. ZIZAS

J. MEZLAIŠKIS

Kį TIK IŠĖJO
MORGIČIAI-PASKOLOS
IŠ SPAUDOS

PETRAS GRIBAS

JOS. F. BUDRIK, INC.

WILLYS,WILLYSKNIGHT; PRANEŠIMAS.
IR WHIPPET

WM. BENECKIS

PETRAS CIBULSKIS
V. PAUKŠTIS

GRAKAM PAIGE

PONTIAC IR OAKLAND

MUSŲ BARGENAI

DE SOTO, REO IR
PLYMOUTH

DE SOTO IR PLYMOUTH

CHRYSLER IR PLYMOUTH

M. J. KIRAS Motor Sales

ROXEE MOTOR SALES

