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KUSIOS SKRISTI

VIENĄ DIENĄ

Kauno Katalikai Protestuoja
Prieš Bolševikus

MASIS NORVEGAS
VYSKUPAS

< ROMA, bal. 11. — Tomis
dienomis čia kardinolas Van
ISPANIJOS POLITINIAI VADAI SUSI Rossum konsekravo vyskupu
pirmąjį į 400 metų norvegą
TAIKĘ SU KARALIUM
kunigą. Naujas vyskupas Olaf
RUSIJOS VALSTIEČIAI
BUS UŽDARYTA LAIVYNŲ Offerdahl jaunatvėje atvers
tas katalikybėn.
KONFERENČIJA

Teltfonat: Roostvtlt 7791

CHICAOO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH A 1«7»

i 1930 m. kovo 23 d. Kauno KAUNO ARKIKATEDROS
katalikai, gausingai susirinkę
BAZILIKOJE
KVC Kauno Rajono susirin
kime, drauge J. J. E. E. Apa Pamaldos už bolševikų per
štalų Sosto Nuncijų ir Kau sekiojamus krikščionis Ru
no Arkivyskupu Metropolitu,
sijoje įvyko š. m. kovo
apsvarstę baisų krikščionių
231 d.
.' * ' persekiojimą Sovietų Rusijo Iškilmingą sumą laikė J. E.
je ir pabrėždami:
'Arkivyskupas ir Metropolitas
a) kad bolševikai pasistatė J. Skvireckas. Pamaldose da
sau tikslu visai išnaikinti ti lyvavo J. E. šv. Tėvo atstokėjimą į Dievą,
,
vas nuncijus arkivyskupas
b) kad kova su tikinčiaisiais j Bartoloni, monsign. d-ras Paivedama nežmonišku žiaurumu dutti, Kauno Metropolijos kair baisiausiomis priemonėmis, pitula, Dvas. Sem. auklėtiniai
c) kad sąžinės laisvei var-i ir skaitlingai susirinkę tikin
žyti Sovietų Rusijoje varto- tieji. Šv. Mišioms pasibaigus
™
iiuiaži™—
i,
. .. prie išstatyto Švenč. SakrameTrys nepaprastos Amerikos lakūnės: Miss Dorothy Jama tauriausi pasityčioji-,
Arkikatedros vikarų Ko_

BĖGA J KINIJĄ

Konsekravimo iškilmėse daLONDONAS, bal. 12.
Ar įlyvavo daug čia gyvenančių1
SHANGHAI, bal. 12. — IŠ
Harbino praneša, kad Rusijos bus bas tekio sutarta, ar gal i skandinavų, kaip katalikų,
sovietų valdžia Mandžiūrijos nieko, ateinantį ketvirtadienį taip protestantų. Buvo ir Nopasieniu pastatė daugiau sa- konferencija būtinai busianti »rvegijos pasiuntinys Vatika-į
rgvbos,' kuri turi kulkasvaid- nutraukta.
nui.
žius ir prožektorius. Sargybos ' Galimas daiktas, bus pada
KARDINOLAS PACElil
pareiga neleisti per sieną į ryta vien trilypė sutartis.
UŽĖMĖ KITĄ OFISĄ
Kiniją persikelti rusanflts Vfd--------------------LEISTAS POLITINIS
stiečiams, kurių tūkstančiai:
i ROMA, bal. 10. — Švento
VEIKIMAS, BET...
jau pasprūdo, gi kiti tūkstan-r
jo Tėvo valstybės sekretoriusi
čiai laukia progos pabėgti iŠ'
-----------nepakenčiamo sovietų “ro-1 MADRIDAS, bal. 12.»— Is- '“re Bazilikos arkikūni- 9a!bcrtįJ8'Miss Esther Wagner,,24 rn ir Mrš. -ai,
bado ir m;-i
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MIR£ PIJAUS X SESUO
ny, šimtai valstiečių sų Bei-; .
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J
mų žmonių, —
I
mynomis kai klajūnai atvi-1
i A. G. Ruthven, jaunas Mi- 'i Visi vieningu sutarimu:
1 Įvairių ispanų politinių pa-'t ROMA (per paštą). — Mi- j
Užpuolė merginą,
ram ore apsistoję. Jie laukia
■chigano Universiteto prezide i 1. reiškiame gilią ir tikrą
...
iirtijų vadai, kurie pirmiau ko-Drė popiežiaus Pijaus X sesuo!
suimtas
progos prasilaužti per sargy-,vojo
pn>
gu i|Donna Maria garto Kita J
ntas, garsus zoologas ir me užuojautą Rusijoj persekioja REIKALAUS DIDESNIŲ
UŽMOKESNIŲ
s ei es ir um i j miją.
su kaTa}įurn. Tuo būdu ?suo yra mirus pirm kelerių.1 Fritz Kuhn, 17 m., Oak Pa džiotojas, sako, kad Afrikos miems tikintiesiems,
irk aukštesniosios mokyklos (raistuose žmogui yra toli at
metų.
šaliai užtikrinama ramybė.
i 2. griežčiausiai protestuo PHILADELPHIA, Pa., bal..
BOLŠEVIKAI APIE KARO
mokinys, Oak Parke užpuolė vangiau, negu Chicagos ar De
jame prieš bolševikų žiauru 12. — Balandžio 30 d. HazletGAUMUMĄ
' praeinančią Miss Cora Mil- troito gatvėse.
BOLŠEVIKAI LAVINS
PASIRENGUSI VYKTI
mus ir baisenybes Rusijoje; ton, Pa., kietųjų anglių kasy
Jler, 21 m., ir nutempė į gatMOTERIS
MASKVON
3. dėkojame Jo Šventenybei klų anglekasių atstovai turės,
MASKVA, bal. 12. — So
8 sužeista gaisre
vaitę. Automobiliais važiuoją
Pijui XI už pasiryžimą sukę-, suvažiavimą.
. Sakoma, būsiu
vietų laikraščiai praneša, kad
HARBINAS, bal. 12. — Čia MASKVA, bal. 12. — So- du vyrai išgirdo kliksmą ir •Gaisras palietė keturių aužmoniją
apsiginti
nuo
bolį
pareikalauta
aukštesnių užmoLenkija ruošias karan. Prieš
1 • XT • • v T> • • D 4. 1 • (apsistojusi Kinijos valdžios' vietų valdžia pranešė, kad į merginą išgelbėjo. Kuhn papagyvenimų būtą, 7008— - • n.
ikesnių nž darbą. Sutartis su
y..*?1 Pnes usij$’/delegacija, kuri paskirta vyk- rbolševistines karo akademijas
kovą. Bet buvo parblokš- ,7926 Ingleside 8.VP
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Vis atidėliojama.
ŽYMĄ
MONTBELIARD, Francija, buvo 90 laipsnių šilumos. Iš Į
NUBAUSTAS PUSTREČIŲ
bal. 12. — Ties Laissey nušo- oro biuro pranešta, kad ba-! Nugalabfcrtas žmogžudls KAUNO PAV-KAI PROTES
BELGIJA PRIPAŽINO
,WASHINGTON, bal. 12. —
TUOJA PRIEŠ TIKINČIŲ
METŲ KALĖJIMU
ko nuo bėgių traukinis, ku- landžio 10 dieną Chicagoj to-J
YOUNGO PLANĄ
Kongrese iškelti reikalavimai
JŲ PERSEKIOJIMĄ
I riuomi važiavo kareiviai. 8 jų kio karščio nebūta nuo 1899 1 Cook apskrities kalėjime
suvaržyti ateivi ją iš centrai iATĖNAI, Graikija, bal. 12.
RUSIJOJ
metų. Bet ir tais metais ne J/UŽpraeitą naktį elektros kėdė-į
BRIUSELIS, bal. 12. — i žuvo ir virš 30 sužeista.
nės Amerikos ir Filipinų saj e nugal abintas žmogžudis ne-1
— Specialis Graikijos teismas
pasiekė visai 90 laipsnių.
Belgijos parlamentas pripa
gras Aaron Woodwa,rd. Tan Kauno ‘^Pavasario” Pilies b?.
buvusį šios šalies diktatorių
;
žino Youngo (karo atpildy- PALIUOSUOTAS PO 32
už poliemono nužudymą lie kuopos susirinkime prof. dr.
gen. T. Pangalos nubaudė pu
>
Specialis posėdis
mo) planą.
DIENŲ
pos mėnesiu 1929 metais.
strečių metų kalėjimui ir pekun. Ig. Česaitis skaitė pas NUGALABINTAS GALVA----------- / Kalbama, kad HHnois guŽUDIS
nkeriems metams atėmė.pilie
kaitą ‘‘Dievas Sovietuose.” Il
TEPIC, Navarit, Meksika, bernatorius ar tik nesušaukKOVOTI ŽIOGUS
tybės teises. Į bausmę teis
PENSIJA SENATVĖJE
goj kalboj profesorius skai
bal. 11. — Plėšikų pagrobtas siąs įstatymdavybės rūmus
mas įskaitė jau atbūtu du me AMMAN, Palestina, bal. 12. amerikietis J. E. 'Bristow pa- ,specialin posėdin aptarti Chi- . NEW YORKO VALS
čiais nurodė, kiek nužudyta MONTGOMERY, Ala., bal.
tu kalėjime.
TYBĖJE
Rusijoj krikščionių, kaip biau 12. — Kilby kalėjime elektros
'■— Trečdalis šio miestelio gy liuosuotas. Išmokėta 1,500 do- icagos finansinę padėtį,
iriai tyčiojamasi iš maldos na kedėje nugalabintas bankos
ventojų išėjo į apylinkes ko lerių. Plėšikai jį išlaikė 32 t Sušaukimo klausimas, sako, ALBANY, N. Y., bal. 12. mų, šventųjų paveikslų ir pa įplėšikas galvažudis Jack JaPIKIETUOJA DIRBTUVES
voti skaitlingiausius žiogų dienas.
»ma, ateinančią savaitę būsiąs
— New Yorko valstybėje pra ties pasaulio Įkūrėjo. Į tą irvis.
'(išspręstas.
spiečius, kurie viską laukuose
deda veikti pensijų senatvėje biaurų darbą įtraukiami net
LONDONAS, bal. 12. — Au
PANAIKINTA MIRTIES
inaikina.
įstatymas. Pensijos bus mo maži vaikai.
deklų ir gelumbių gamyba
CHICAGO IR APYLIN
BAUSMĖ
Del nuodingųjų gėrynių
Yorkshire sustojusi. Streikuo
ū Suimtas L. Ersline, 7724 kamos valstybės piliečiams Susirinkimas žiauraus bude KĖS. — Apsiniaukę ir veTELEFONAI VATIKANE
sulaukus 70 metų amžiaus.
ja apie 100,090 darbininkų.
COPENHAGEN,
Danija, Kimbark ave., kurs kaltina
lio ranka nužudytuosius krik siau; nepastovus oras
Kai-kurias dirbtuves streiki ROMA, bal. 12. — Vatika bal. 12. — Danijos parlamen mas nuodingąją gėrynių (svai- Atskiriems žmonėms pensijų
ščionis ir tuos, kurie dar gy
nustato apskrininkai pikietuoja. Keletą pi- no Miesto ribose yra apie 500 to išsprendimu visoj šaly pa- galų) pardavime, nuo ko mi- reikalingumą
PINIGŲ KURSAS
..
.
vi kenčia žiaurią panieką ir
.
T
,
čiu
geroves
viršininkai.
kietninkų policija areštavo.
i naiki n ta žmonėms
mirties ręs vienas žmogus. Ersline, *
gyventojų ir 800 telefonų.
persekiojimus Rusijoj, pager
(bausmė.
traukiamas tieson kaipo žmo-} Apskaičiuojama, kad apie bė vienos minutės atsistojimu. Lietuvos 100 litų
$10.00
INDĖNŲ RIAUŠĖS
, MIRĖ MINISTERIO PIR
gfcudis.
į 51,000 žmonių turėsią gauti Susirinkimas baigtas Rusirin- Britanijos 1 sv. sterl. 4.8d
BOMBAJUJ
NICE,
Francija,
baJ.
12.
—
MININKO BROLIS
į pensijas. Tam tikslui į metus kimo pirmininko Jurgio Bal- Francijos 1(00 frankų ^.911
ičia
žmonių
grupė
akmenimis
BOMiBAJUS, Indija, bal. į TOKYO, bal. 12. — Mirt
Aną dieną Van Buren tro- busią reikalinga apie 12,500,- tenio gražia užuojautos perse- Italijos 100 lirų
5
išdaužė
kelia
Italijos
konsuliako
sužeistas
ir
mirė
Matthewlo00
dolerių
išlaidų.
rYoshikyo
Mizugucbj,
Japoni

12. — Čia įvyko didelės indė
ikiojamiems Rusijoj krikščio Belgijos 100 belgų
13 't
-n
nų riaušės. Apie 30 asmenų jos ministerio pirminirfko bro įto boto langų utiklua. Du an- WaUr., 56 m. Suimtas troko?
nims kalba. ftv. Zitos d-jos Šveicarijos 100 frankų 19.3^
imta.
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sužeista.
J
K”. Coughlin.
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Tiesa iki šiol jau buvo moteris senate,
tačiau ji nebuvę išrinkta, o tik paskirta. Jei
Ueln* kasdien. (fakyrus
FBMMUMBRA.TOS KAINA:
KAINA: Metais*
1
— »«.»•. Pu jų išrinks, ji būs pirmutinė moteris rinkimų
fai Metų — 0 51, Trinu M«ne*lMna — »» «0. Vienus
Mtotflųl
7#c. Europoje — Metama tT-M. Puael Ma
kelių patekusi į garbingą senatorės vietą. Rin
tą — IM#. Kopija .Mo.
£«)4re«f.rt>iaiuB tr koreapondenUma raitų nerrp- kimų kampanijoje jai daug beabėjo gelbės mo
fltea. Jei sspraioma tai padaryk lr neprlaluneiama tam terys, kurios norės matyti kad poni McCor
ttkalBl sekto tankiu.
mick būtų išrinkta. 0 jų balsas daug reiškia,
Ba^aktcįriue priima — šuo !!:•• lkl
eaL
nes jos sudaro pusę balsuotojų skaičiaus Illi
Skelbimų kalno* prlalunčlamo* parelkalavua
nois valstybėje.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
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DIENOS KLAUSIMAI
MOTERYS POLITIKOJE.

Jungtinėse Valstybėse moterys dar nese
nai teatgavo lygias politines teises su vyrais.
Tačiaus jos jau sugebėjo parodyti savo darbš

Tos Haiti “globos” sutar

tis 1936 metais baigsis. Tad
komisija pataria ligi tų me
Prezidento Hoover ’io komi tų mųruįiinkųs iš ten laips
DOHBBY IR FALL BYLOS. nuo Doheny gavęs paskolom
Nežiūrint to, prisiekę teisėjai sija gryžo iš Haiti respubli niškai atšaukti, taip kad 1936
Prezi dau t o Hardingo admi jį pripažino kaltu. Nubaustas kos, kur tyrinėjo tos valstybė m. jų nebeliktų nei vieno. Ta
lės padėtį ir žmonių nepasi da galėtų Haiti valdžiai patar
nistracijos laikais įvyko skan kalėjimu ir pabauda.
dalas. Visuomenei nežinant ži Paskiau įvyko turtuoliui tenkinimus Am. J. Valstybių nauti keli administraciniai
balo versmių operatoriui tur Dolieny byla. Ir šis tvirtino, globa.
ekspertai, jei tas butų reika
Būdama
toj
respublikoj
ko

tuoliui E. L. Doheny išnuo- kad tie 100,000 dolerių buvusi
linga.
misija ątlįko viepę, svarbų Komisija savų raportą baimuota
karo
laivyuo
atsargoj
paprasta
paskola.
Prisiekę
tei

LIETUVON PER ROM±.
darbų. Rųtent, nustątė tvųrką, gia žodžiais: Nors amerikoniš
laikomos žibalo versmėm.
sėjai jį pripažino nekaltu.
kąip ir imda turi būt renka
ąikšteų,
Šiemet lietuviams susidaro gera proga,i Kada
—™ tas
~ iškelta T
“"'''.sų
: ’ 'i Na, ir žinokite dabar: už U lnas' konstitucinis pretideatas ką Hųiti okupacijų tai valsty
važiuojant į Uetun par^tyU. platesnį pa- *"£* “*■"
P* **»“*» nutužengim4 Toi atukto sutinUot viaunm bėlėj suteikė dųug gerų, ,vie
nok nepagalvota haitiečius įsaulį-amžinųjį miestą Romų su visomis jo įdo Atsistatydino karo laivyno vienas nubaustas, kitas ištei
haitiečių
politinėms
parti

pratinti patiems vieniems, be
mybėmis, aplankyti ir pamatyti Šventąjį Tė sekretorius, kurs buvo įmai sintas.
joms.
|<adų
artimoj
ateity
pašalinės pagalbos, valdytis.
vų ir tuo pačiu kartu aplankyti savo senųjų šytas į tų skandalą. Blogiau Amerikos spauda tą įvykį
šiandieninis
prezidentas
baigs
tėvynę, savuosius, dalyvauti Vytauto Didžiojo sia išėjo vidujinių reikalų se visaip aiškina ir negali su tarnybų, -jo vietų užims laiki Tas ir yru blogiausia.
500 metų mirties sukaktuvių iškilmėse. To kretoriui A. B. Jį’all.
prasti, kodėl taip įvyko. Kai nas prezidentas ir šio pastaro Iš to visų aišku, jog Hai
Buvo
susekta,
kad
Doheny
kios progos retai kada tepasitaiko. Gulintieji
kurie laikraščiai pareiškia, jo valdžia tvarkys busimuo ti respublikų bus okupuojama
sekretoriui
išmokėjęs
100,000
ligi 1936 metų. Iki to laiko
jomis privalėtų pasinaudoti.
kad jei Doheny nekaltas, tai sius rinkimus.
dolerių. Prasidėjo tardymai.
gali būti visokių įvykių. OTaip vadinamoji lietuvių maldininkų eks Kitas žibalo operatorius išsi ir Fall turėjo būt išteisintas.
Komisija be kitko prezįdeų- kųpacija guli kurtais būt ir
kursija išplaukia iš New Yorko didžiuliu ir suko grąžinęs valdžiai nuomų
Philadelphijos laikraštis tui Hooveriui rekomenduoja: prailginta.
gražiu laivu “Roma” gegužės 17 dieną. Lai ir iš žibalo gautų pelnų. Gi'“Record“ sako, kad tai nepa- Iš Haiti atšaukti militadinį Tad Haiti negreit dar at
ko nebedaugiausia. Manantieji važiuoti, jau Fall su Doheny pakliuvo: vie-įprastas teismuose rekordas, aukštąjį komisionierių ir į jo gaus visiškų L.k v?. Tuo >,a*
turėtų pranešti, kad būtų galima vietas laive nas kaipo papirkimo ėmėjas,'Tas rekordas sukels ypatingų vietą pasiųsti civilinį. Šis pas biau, kad amerikiečiai tos ša
tarasis tenai neturi būt jokiu
rezervuoti. Tos ekskursijos reikalais reikia gi kitas kaipo pepirkėjas.
visuomenėje įspūdį.
lies valstiečius laiko žemiau
nurodytoji! arba diktatorium, siais ignorantais. Gi valstiekreiptis į Federacijos Komisiją, prie “Drau
Tardymų laiku kaip Dohe
go’’.
bet tik draugingu patarėju ir
U]] sudl|ro didži
Tai
ny, taip Fall tvirtino, kad tie
mokytoju. Ligšiol militarųns joj patogesnėj
100,000 dolerių buvus papras
komisionieriųs Haiti respubli riau seksis.
ta draugo draugui paskola.
kos gyventojų nemokino, ne
~ --.-T=g=
Nenorėta tikėti tokiai pasa
X Pr. P. Zalatorius padarė
Kai-kurie laikraščiai kriti davė jiems jokių reikalingų
kai.
i
.la,
kuoja prisiekusių teisėjų sis patarimų, bet užsiėmė tik įsa operacija (išėmė tonsilus) žiAbu pašaukta tieson. Pir temų. Bet ši sistema yra gar kymais, kas yra lygu diktatū tiamam West .Side veikėjui p.
miausia byla Įvyko buvusiam binga. Be šios sistemos butų rai. Štai dėlto tos respublikos V. Duobai. Iš tos priežasties
gyventojai ir sukilo prieš ko- išbuvo porų dienų Šv. Krysekretoriui Fall. Jis nuolat nepakenčiamas gyvenimas.
misionierių.
Į žiaus ligoninėj.
tvirtino, kad 100,000 dolerių

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

Tik

tumų politikoje ir prie to parodė daug politi
nio apsukrumo. Jau šiandien yra moterų gu
bernatorių pozicijose, Kongrese, legisjatūrose,
miestų valdžioje, majorų ir t. t.
Illinois valstybė moterei pasiryžo suteik
ti iki šiol aukščiausių politikoje garbę, nomi
nuojant ponių Ruth McCormick kandidate į
Jungtinių Valstybių Senatų. Rudens rinkimai
parodys, ar moterei bns lemta’ senatoriaus šuo
lų užimti ar ne.

HAITI PAR WR0AV8 LAIS
VAS.

a—s-

viena

teisybė

turi

būti.

Arba abu turi būt nekaltų, ar

ba

“Garso“

tuvos

pranešimu,

konsulas

šaukia

Amerikos

lietuvių

Jos

lietuvių

ekonominę

išplėsti

Lietuva,

tikslas

kaip

P.

Yorke,

New

renciją.

tus

p.

esąs

Žadeikis,
birželio

ekonominę

įsteigti

organizaciją,

galima

didesnę

Lie

tik

abu

kaltu.

Kitaipgi

vietoj

išeina

dar

gc-

paradoksas.

mėn.

konfe

Amerikos

kuri

rūpin

prekybą

su

ypatingai jos eksporto.
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Krautuve
AR TAMSTA VALIUO

JATE LJJBTUVON?
Vėliausios Mados Šilkų

Būtinai parveskite šilkų

galite gauti musų

Lietuvon. Tokių šilkų Jus
niekur negausite. Musų šil

Krautuvėje

kai yra plaunami ir nebluoka.
V
Visi Jusų giminės Lietu
voje džiaugsis mu&ų šilkais.

10746 Sp. Michigan Avė.

Turime įvairiausių Šilkų:
tnąrgų ehįffons ir crepes.

Nors musų šilkai yra ge
riausių

MOTERIMS siūlome di

džiausių

bet

krautuvėje gausite

pasirinkimų šilki*

pigiau

dų po #1,95, 2.25, 2.50,
2.75, 2.95 ir brangesnių šil-

v
VYRAI, įsigyję musų šil

i.'
•
Jei Jums nepatogu atva

kinius kaklaraiščius, jausis

žiuoti į musų Krautuvę, te

ar

pullman

lefonuokite

#2.00 gaus geriausios rūšies

6769,

kaklaraištį.

mes atvešime Jums

Šilkų pavyzdžius į Jusų na
mus.

/

i

Bernardo Šilkų Sandėlio atvaizdas, su įvairiausiais šilkų pavyzdžiais.

BERNARD’S ŠILK SHOP
r
Efl
r?

musų

negu kitur. Turime už yar

nių kojinių (pančekų).

laimingi, -r- už #1.50

rūšių,

107A6 SO- MICHIGAN AVĖ.
-______________________ -

~

PHONE PULLMAN E7S0

Krautuvė atdara Seredomls Ir Subatomis nuo 9 ryto Iki 9 vakaro, kitomis dienomis nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

* ’V

s

l

Šeštadienis,

Bal.

d.,

12

1930

s***—

1 1

likiškų mokyklų benų koriteete, laimėjo ketvirtą vietą.
Town of Lake. — Pabaigo X Labai girtina ir naudin
je gegužio mėnesio, vienu lai ga kurių vaikai priklauso prie
vu iš Town of Lake išplauks mokyklos beno. Patartina, kad
30 lietuvių, paviešėti, apsilan ir kiti tėvai, kaip galėdami,
kyti Lietuvoje?
padėtų savo vaikams kų nors
X N. P. P. S. mergaičių so- lavintis muzikoje,
dalicijos susirinkimas bus X Dar jauni vaikinai, kurie
sekm., bal. 13 d., 1 vai. Mer nepriklauso prie katalikiškų
gaitės, kurios da ne nares, pri draugijų ar organizacijų esti
sirašykite prie šitos mergai patvirkę, dažnai areštuojami
čių sodalieijos.
ūži įvairius prasikaltimus. Žiū
X Bal. 13 d. jvyks dr-stės rėkite, kad vaikai priklausytų
Šv. Franciškos R. susirinki prie gerų draugijų.
mas, 2 vai. Sus-mas atkeltas
iš priežasties Velykų.
VISŲ DĖMESIUI.
RADIO ŽŽŽ.

J

Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

Vienas

.“niufintis“
no

paduoda priežas

laikraštis

tis.

Esu:

tas.

Nuo

liune
kų

“susmuko
laiko,

to

to

nuo

viešumon

išėjo

čių
čiai

PROF. KAMPININKO
RADIO.

ko,

kaip

klyno,

bedarbiu,

atvyko

nesenai

kuris

vertė jį

teirautis,

pradėjo

iš

iš Broo-

dirbančių

daugelis

“tavorščiu“
kas

vienu

ofisui

tam

atstaty

Chicagos

pas Juozevi-

“pla

stalu,

po

žmonės

apie

tikius

vas“

šne

labai

“nesa

lietuvių. -

Todėl

jaustis

apleisti

Brooklynų

lietuviai

kur

išvažiuoti,

san

policija,

slaptųja

tarpe

nutarė

lai

to

pradėjo

perdaug artimus

su

pradėjo

kaip

laiko,

to

apsispiaudęs”, nuo

kėti

Padidėjus

laiko,

nuo

vienų naktį

išgulėjo

airišio

“ f raneuziškas

reumatizmas“,
kaip

sa-

kaip

išgėrimų

už

skunerio,

autorite

bolševikiš

suploti

gavo

nosį

Brookly

“ma-

DIDELIS BARGENAS
Perkant

čių

setus

nigų

perkant

tuvės.

mūsų

iš

setų dirb
kai

Mūsų

yra

per pus že

mesnės,

negu

tuvėse,

nes

seklyčių

krau

patys

setus
patys

rim,

pi

sutaupysite

seklyčių

nos

sekly

pusę

pa-

pir

kėjams

parduodam

mažai

išlaidų

tu

tai už pusę kainos nusipirksite sau setų. Jei netiki

te, ateikite persitikrinti kiek jūs galėsite pigiau nupirkti
negu

ir

iš

kitur.

įsidek

turim

pasirinkimų

dS3«W pasirinkimų

negausite niekur.

Mūsų

iš

padirbtų

setų,-

ir že&nesnėji^alnbs

kainos nuo

$59

ir

augščiau

Už Trys šmotus

Archer Furniture
Parlor Saite Mamfattirers
JOSEPH KAZIK, Savininkas
A

............................... .....

ir

žinotų.

Brooklyno čion ižiau

riai-(ės) privalo atlikti išpa
žintį ir dalyvauti bendroje Ko
X Aušros Vartų mokykloje munijoj balandžio 13 d. Auš
ryt bus šie susirinkimai: a) ros Vartų bažnyčioje.
Blaivininkų — tuojau po su
Nariai privalo išpažintį at
mos, b) Aušros Vartų vyrų ir
likti iš vakaro, (balandžio 12),
moterų —- po pietų 1 vai., c)
o nedėiioj, 8:30 susirinkti į
Altorių Puošimo draugijos ir
parap. salę. Iš čia visi eisime
d) Moterų Sųjungos 55 kp.
į bažnyžčių.
— tuojau po “Graudžių verk
smų“ ir e) vakare parapijos Gerbiamieji, visi aloi vieno
svetainėje 7:30 vai. bus rodo susirinkimo ir dalyvaukime
mi įdomūs paveikslai su ma bendroje iškilmėje. Pasirodyža įžanga augusiems 10c., o kim gražiai ir padarykim įs
mokiniams ir vaikams tik ni pūdį. Lai mūsų tėveliai pasi
kelis. Paveikslų reikšmę aiš džiaugia gražia mūs kuopos
kins musų daktarai S. Biežis tvarka.
24 Kp. pirmininkas.
ir G. Bložis.
WES*C SIDE ŽINELĖS.

4140 Archer Avenue
Telefonas Lafalette 9733

ĮSIGYK si pavasari nauja

BUICK
ARBA

MARQUETTE
TURĖSI DIDŽIAUSJ UŽSIGANĖDINIMĄ.
Atsilankyk į mūsų gražų ir pilnai įrengtą parodai
saloną arba pašauk VIRGINIA 2400 atvešiu pasižiū
rėjimui ir pamėginimui.

X Ateinančiame antradieny
je visų Westsidėj draugijų
įgaliotiniai bei atstovai turės
Vytauto iškilmių valdybos
rinkimus. Tad iš anksto pra
šome taip susitvarkyti, kad šia
me susirinkime visų draugijų
įgaliotiniai dalyvautų; jei ku
ri nors draugija dar neturi iš
sirinkus atstovų, tad primena
me, kad šiame iškilmių Vytau
to steigiamajame susirinkime
dalyvautų jų valdybos nariai
ir kad tokiu būdu susijungtų
mus visų \vestsidiečių įėgos.
X Pereitame ketvirtadieny
je Vyčių 24 kp. turėjo savo
“bunco party 7. Jsuinimo žai)dImas^ki|^ttM|o.
*-r,
X Gary, Ind., lietuvių kle
bonas kun. Martis dar vis ser
ga rožės liga ir jo kaimynas,
kun. Bičkauskas pasirūpino,
kad Tėvai Marijonai pasiųstų
Verbų sekmadieniui kunigų
laikyti ten pamaldai?.
X Prie Tėvų Marijonų šau
kiasi ' iš Greenwood, III., sve
timtaučių parapijos kunigas
klebonas, kad atsiųstų kunigų
aptarnauti dvasinius reikalus
ten gyvenančių lietuvių, kurių
randasi virš 70 šeimynų.

West Side. — Nuo to Įniko,
kaip L. Vyčiai buvo suorgani
zuoti West Side, pasiskyrė sau
Verbų dienų, kurioje dvasiniai
pasiruošia laukti Sv. Velykų,'

-

■■

atžvilgiu
JEI JUS NUTARTUMĖT išdirbt geriausią kada rūkytą ci

garetę ... . ar jus nepradėtumėt pirmiausiai išrinkdamas

geriausius tabakus visam pasauly? ... Ar jus nepraleistumėt

laiko ir pinigų be rubežiaus išrast ir padaryt vieną tobu
liausiai sumaišydami? ... žinoma, jus tai darytumėt. Tą ir

Čamel padarė. Del to Camel cigaretas taip greit pasidarė
populiariškiausias visoj Amerikoj cigaretas. Del to, neatsiž

velgiant kiek jūs mokėsit, negalit prilygint jų lengvumo,
nunokusio kvapo, ir to švelnaus pilnumo, kuris padaro tobulą

rūkymą... Patyrę rūkytojai jums pasakys... Tai yra puikus
cigaretas!

Neatsisakykit sau gausumo

Rap.,

KLAUSK

4400 Archer Avenue

Labdarių 5
kp. turės mėnesinį susirinki
mų sekmadieny, balandžio 13,
2 vai. po pietų ftv. Jurgio
par. mokyklos kambary. Visi
nariai prašomi susirinkti.
Bridgeport. —

Žiūrėkit šiuo

X Verbų sekmadienis, tai
West Side jaunimo dvasinės
puotos sekmadienis, nes šį
sekmadienį eina “in corpore“
prie šv. Komunijos Vyčių 24
kuopa, Aušros Vartų parapi
jos choras ir Nekalto Prasidė
jimo mergaičių draugija. Visi
tų draugijų nariai susirenka
į parapijos salę 8:30. Ten gau
na po gražių gėlę prieš de
vinta vai. ir visi tvarkingai
eina į bažnyčių, kur per 9
vai. Mišias eis prie Sv. Ko
munijos.
Kadangi dauguma narių pri
klauso prie visų trijų drau
gijų, todėl ir prie šv. Komuni
jos “in corpore“ eina visi
kartu.

LIETUVOS VYČIŲ 24 KP.
NARIAMS.

ARCHER BUICK CO.

Valdyba.

X Ateinančio pirmadienio
vakare susirinkimas parapijos
komitetų, metinės vakarienės
rengėjų ir ‘sidabrinio jubilie
jaus komisijų parapijos mo
kykloje 8 valandų.

Taipgi turiu didelį pasirinkimą labai gerų vartotų
automobilių.

JONAS ŠLEGAITIS

■'

X ftv. Kryžiaus par. moky
Kas dėl vienokių ar kitokių
klos benas vos tik pusė metų
kaip susiorganizavo, bet bal. priežasčių negalės rytoj, bal.
5 d. Chicago Auditorijoj, kata- 13 d., 4 vai. nuvykti į Šv. Jur-

gio bažnyčių paklausyti di
dingos
Duboiso kantatos
“Septyni Išganytojo žodžiai
nuo Kryžiaus“, prašomas įsi
dėmėti, kad ta kantata pas
kutinį kartų bus kartojama
ateinantį didįjį trečiadienį,
bal. 16 d., Šv. Antano bažny
čioj, Ciceroj, 7:30 vai. vaka
re. Prašome įsidėmėti ir savo
pažįstamiems pasakyti.

Camels

t. y. visa kuopa eina bendrai
(“in corpore) prie ftv. Komu
nijos.
Taigi, viai 24 kuopos • na-

■

—___ „_____________ teaibJ______________________________________

Valdyba.

i

Šeštadienis, kai. 12 4> 1930

Esu parašęs keletą straips
nių į laikraščius su reikalin
gais nurodymais mūsų lietu
viams. Tuose pranešimuose
buvo patarta, kad, norėdami
eiti pirmyn ir žinoti kasdieni
nius bėgius, turėtumėm dau
giau skaityti lietuviškus laik
raščius (švaresniuosius). Ki
tas patarimas buvo, kad daug
geriau būtų, jei mūsų tautie
čiai ligoje, vietoj šauktis prie
svetimtaučių gydytojų, Šauk
tųsi prie savųjų, kurie taipgi
daug triūso yra padėję bai
gimu* mokslo. Toliau da bu
vo patarta kreiptis prie savo
tautos advokatų, bet ar tie
patarimai ir pranešimai buvo
ir yra pildomi tikrai nežinau.

Vienok,

tikrai' žinau,

ČIOBRO, ILL

House banka, kur jūsų turtas miteto posėdis. Katalikiškos ir
,’kitos visos draugijos ruošiasi
tikrai bus apsaugotas.
pei# šito darbo, taip kad a&»
Su pagarba,
Joseph J. Elias (IlijoSius), tuonielikiečiai Šitos sukaktus'še minint savo dalį atliks
President Ųniversal Stato
kaip reikia. Nuostabu, kad
Bank.
tik vienų viena atsirado dvąugija,
ir tai šv. Antano, kuri
DIEVO APVEIZDOS PAR
atmetė pakvietimą. Nežinia,
ŽINUTĖS.

Lietuvos Vyčiu 14 kuopa
stato scenoje keturių veiksmų
dramų, “Nopaiaytoja.”, parašyta. kun. S*r. M- Juro. Pelnas
skiriamus 6v. Antano parapijos naudai. Tai įvyks sekmadienia vakaru, bai. (April) 13
d., &v. Antano parapijos salė
jo, 7:30 vai. vakare. Įžanga

X Jau užsibaigė misijos ir J
atlaidai. Pradedant ir baigiant 1
atlaidus buvo ruošiama iškil- j

minga Sv. Sakramento procesija. Čia gerb. Seserys kaip
visuomet parodė savo didelį
sumanumų papuošiant Išgany-

Veikiantieji asmenys yri,
šie: Laucius —- paprastas dar
bininkas
Juozapas Milašauskas; Laučienė —? jo žinot
na — Elena Jankauskaitė, Ma
rijona — jų duktė —- Elena
Petkiutė, Banionis — pavyz
dingas tėvas — Stanislovas
Skripkus, Bacionienė — jo

1
1
’<
ji

tojo eisenų; taip pat altoriai įt
tikrai artistiškai buvo pada- 1
binti. Pamokslininkas gerb.
pralotas J. Maciejauskas su
savo karštais pamokslais pa PLATINKITE “DRAUGĄ'
siliks ilgai žmonių atmintyje.
Dėkingi žmoneliai linki jam
dar daug metų darbuotisJ
Kristaus Bažnyčioje. Pult visus į

kad

tis, asistuojant gerb. kum A.
Linkui ir kun. M. Švąrlįuk an
trų, — gerb. kun, U J- Vabeiunaa, asistuojant gerb. kuni
gams Pr. Garmui ir A. prusai,
baigiant didžiai gerb- prelatas
M. Krušas, kuriam asistavo
gerb. kun. J. Paškauskas ir
J> Svirskas. Gaila, kad tos
brangios iškilmės taip gwib
pasibaigt
X Ateinančio pe»ktad»*»io

vakare įvyko jau antras vieti1 nio Vytauto Sukaktuvių ko-

LIETUVIŲ REMIA ŠĮ BANKĄ ĮR JIE YRA UŽGA
NĖDINTI MUSŲ PATARNAVIMU. ATEIKIT IR JUS

Halsted Street At 19 Place

STUDEįBAKER - ERSKINE

the Law
gfcąfcąs its finger
thcre’i no shaking re-

W

<2 *

you need ia an XE_TN A
Aination Auto Policy.
Only one premium 1 And only one
organlzation to look to when
claims come erashing!

dSTN A «I Z E
Notvl
V. RUKSTALIS

, VTenintėlė lietuvių firma, kuri užlaiko StudebaJreriųs ir naujus Dynamlc Erskine automobilius. Mu
sų namop ir "Show roomis” yca vienas gražiausių lietuviu tafpe — pilnai atatinka Studebaker ir Ers
kine karų gerumui ir gražumui. Atvykite pas mus pamatyti naujų automobilių, o tada pilnai įver
tinsite Studebakįerio lf Krskine gerumų ir gražumą.
Mes taipgi priimam, senus karus ir už juos perkant naujus teikiam didesnę kainą negu kiti
Dargi norime priminti, kad. 1930 metų nauji New Dynamic4 Erskine yra 6 lr 8 clllnderių, žinovų pri
pažinti kaipo vieni iš gerausių karų sulig savo kainos.
Prašome užeiti pasižiūrėti — turime Studebakerių ir Erskinų pavyzdžiams — įsitikinsite paty
musų žodžių teisingumu- Laukiame.

Insurance
2423 W. Marųuette Rd.

Išplaukia iš New Yorko per Havre j Klaipėdą

Juozapas Valiulis, Pranciškus
Nikrošius, Juozapina Uselytė,
Stanislova Litvinavičiutė.
Nuoširdžiai visi ciceriečiai
ir chicagiečiai kviečiami pa
remti šj mūsų darbu.
H.

STIPRUS, ATSAKANTIS BANKAS, TŪKSTANČIAI

žmona — Joaną Uselytė, Pra
nas Dr. — jų sūnus —- Jonas
Dąnielįg, Cecilija ir Agniefcėlė
— jų dukterys, Agnietė Danielytė ir -Pranciška Malecky,
Bronė — Cecilijos draugė —

vakarus atlaiduose dalyvavo
vijEŠ dvidešimtais kmųgų. Vir
inį vakarų iškilmingus mišpa
rus laikė gerb. kun, J. Jakai- 1

patariau būti atsargiems su
investanenieis, kaip tai pirki
me bonų, nežinomų morgičių,
ir t. t, o labiausia, kad lietu
viai apsaugotų savo sunkiai
uždirbtų turtų. Tų patarimų
mūsų moterėlės tuojau pradė
jo “ vykdintitiktai nesupran
tamoj formoj, kuri kenkia vi
suomenei, t. y. dauguma lie
tuvių pradėjo imti pinigus iš
bankų ir dėti i dėžutes; jos
dabar ja» yra pridėtos pinigų.
Pinigai, būdami tose dėžutėse,
neneša savininkui jokios nau-

Elzbieta Vaišvilaitė, Kazys—
Marijonos mylimasis — Juo
zapas Jurgela, Jurgis Durne
lis — Bacionių tarnas — Jo
nas Zaura, Rautas, Jokūbas,
Manė, Genė — vėjavaikiai —

Telephone Hemlock 521#
Lmp Office
23<7s. Clark St.
Telephone State 3380
Chieago, III.

MIDLAND

GEGUŽIO-MAY 23, 1930

MOTOR SALES

A. KASELIS, SAVININKAS

4492 Archer Avenue

DIDŽIU GREITU LAIVU “PARIS”.

Telefonas Lafayette 7139

5 dienos su ke
letu
valandų
per Atlantikų.

BELSKIS b RAKŠTIS

Greiti

J, P. RASTIS Ph. G., R, Ph. VEDČJAS

Laivai

2425 West Marąuette Road
Freneh Line
turi ir operuo
ja virš 100 lai
VU.

(Kampas

Vato 11a, Pecan and Butter Scotcli
A. BELSKIS PI). G., ą. Ph. VEDfcJ-V.
DYKAI
■ Dėžute dovanų perkant už #1.00
ar daugiau. Tiktai penktadienį ir
I šeštadieny, pas
BELSKIS lr RAKŠTIS
..
(Marąuette)

Del

Šokiai, Krutamieji vaizdi
Radio, Siurpri
zai, Maskara
dai.

Velykų ialkomo Atviručių
UaŽylų, Lekerių ir Velykinių
Saldainių.

U60 Pe'roagarl (del vidurių)

Severos

LAIVAS PARIS
LAIVAS II
Birželio 12, 1930
Liepoj
Lietuvių Prekybos Rūmų Lietuvių K
po vadovyste
po
P-no Ji P. Vartota*
Gtota Ptal

Esoi ka

75c Dekens

T. A. D. tonikas .......................

1.4lg

Epsojn

druska

svaras

....

1,25 Geriausia Casc. Aromatlc URe

60c California Syrup of Flgs

TRINERIO BITTER
VYNAS

......................... .’. ..

(lOc

Ąft —

Everrcady Safcty Itaeor są 2-iem
Sha v ing Cream Ir Talcuni P#wder #1.50 vertes už ..................

Jad

CASTORIA

Lis! erine

Univarsal State Bank
33rd & S©. Halsted St.

^20 *

aoc.

Catnol, — Lucky
Strike. Ql«l Gold ir
C h esteri tepi. 200 už
•L25

BUOMO
SELTZER

FRENCH LINE
;o, Illinois

Šiandie 9 iš 10 jaunesnių
moterų gerėsimuose gyveni
mo
sluogsnįuose
vartoja
KOTEX — lr dešimta var
tos kaip tįk
jį suras kaip
svarbia jos draugės skaito

Pasisklcidžla švelniai. Gerai
laikosi.
Nesu puola
krūvo
mis. Garantuotas tyrumas.

šią modeminę sanitarine ap
saugą ..................................... »4c

7 gerų spalvų.

VEIDO MILTELIAI

Mes turišne visokių spalvų
Ir didumo.

I#<-

35c Gumbe lašų .......................
"a
Liepos Žiedų, svaras ......

5®c

35c Valerijonų lašų ............

1»<-

BOYER

ai,

m<-

Itamonlkjų svaras .......... .....

Herb-Nu

J

. . .

Palangos Trys Devynios 75c Ir 1.00

< H- UO 7TAI

KOTEX

455& S<

Povvilcr

..........

UŽSISAKYKITE PAS

B, R, Pietkievyic?
2$08 West 47 St.

......................... ... 30c

..........

Sloans Llnlmcnt

Nyai vidurių žolės

VIETAS IR LAIVAKORTES

Salta

Mennen's lkibv
Daby Tulcum

98c
4Oc
FLECHERO

bludes,

Ny- Don ta Too

$1J5

...........

..................

SPECIALIAI

ŠIOS SAVAITĖS BARGENAI

................................... .. ..

Moste

KOŠES'

Išpildomo daktarų receptus atsurgloi ir sąžiningai sulig
dytoją reikalavimo. Musų vaistinėj jau išpildėm virš
miliono receptų.

1.00 Rusijos Mlneralė Alyva .............
Expcl'.cr

KVORTA, PLYTA ŠALTOS

1900 South Hafcted Street

1.0,0,,, Žuvies Alyva (Cod' Liver OU)
1.00 Trinamas Spiritas ..........................

65e rain

Sp, Mąlsted St.
AĄ Stulpinas
So, ttaisted St.

SPECIALIAI!
Šių Savaitę

Europeiški, gė
rimai
dyka
prie visų vai
gių-

LAIVAS PARIS
Gegužio 23, 1930
Pavasario ekskursija
“Vytauto Special“
500 Jubiliejaus
ekskursija.

ICC CRCAM CO.

67-tą ir Artesian)

Tonikas

Padarytas lš gry
nų žolių.
Del viduriu, lok
stu Ir kraujo

r

frsgttasa ~

Žk'študieiiis, Bal. 12 (1., 1930

i m .i.—fu'iu.1 w,
c.MimHumj
Kųdangi mūsų choro ohal- lankyti, nes tarime daug svarsis yra — skleisti lietuvių bių dalykų aptarti.
O. Stasilienė, rašt.
širdysna dainos ir giesmių pa
mėgimų, tat tas tikslu ir vei
ParkSv,
kiama.
Barboros draugija laikys savo
NeftMnįrAkUe dienos |>ei va
yiėųcsinĮ susirinkimų balan
landos. Verbų sekmadienyje,
džio Įį), 1030 UL parapijos
balandžio 13 d., Gimimo Pa
nelės bažnyčioje, Maiųuette svetainėje, 3 Vftf- P° piūtų.
Visęs narės yra kviečiamos
Park, 8 valandų vakare.
pribūk laikuValdybą.

e

soMsr:

parap. salėj. Vaka- Kryžiaus mokyklos kambary.
co”, nes turėsime puikų do-ras bus gražus. Orkestrą bus Dęl labai svarbios pariežasvanų.
po vadovystė L. Krekščiuno. ties, susirinkimas vietoj 2 vai.
įvyks 3 vai. po pietų. Visos
Prašom visas nares susiValdyba,
BAŽNYTINIS KONCERTAS. BAŽNYTINIS KONCERTAS.
rėmėjus kviečiamos susirinkti,
rinkti bal. 13 d. nes turėsime
V*
Tavo of Laks. — Šv. Kazi
dąug svarbių reikalų gvarętynes yra svarbų reikalų svars
Rytoj, bal. 13 d-, lygiai 4 Marąuette Park. — Verbų
miero Akademijos Rėmėjų 1
sekmadieny
Gimimo
šv.
PaneStrik. rašt.
vai, po pietį} Brfidgeporte —
skyrius laikys mėnesinį susi tymui. Prašome ir naujų narių
6v. Jurgio bažnyčioje įvyksta'lės parapijos choras išpildys
Valdyba.
Dievo Apvemtos Parap. -r rinkimų balandžio 13 d. Šv. atsivesti.
šventas koncertas, kurio pro-,gražų koncertų. Visi kviečiaSusivienijimo Brolių ir Seserų
gramų išpildys L. V. “Dai- mi atsilankyti, nes šis bažny-r—c—
Lietuvių draugija laikys mė Z’T
nos” choras, vedamas p? A. tirus koncertas bus uepaprasJ A. S.
nesinį susirinkimų balandžio
Pociaus, vietos vargonininko, tas ir gavėnios laikui pritaia
u
pi,
Town ęf bake. — Dr-stė šv. 13 d., 1 vai. po pietų, parapi
dalyvaujant solistams A Ši- kintas.
Franciškos Rym. mot. ir merg. jos mokyklos 3 kambary. Kvie
diškiutei, Kaminskui ir Pa-j Varg. B. Janušauskas gerai
laikys mėnesinį susirinkimų čiam visi nariai susirinkti ir
žarskiui. Vargonais akompa- chorų prirengė prie koncerto,
nuog muzikas H. Cobb. Bus Jo parinktos giesmės yra gra- Birgbton Park. — Labda bal. 13 d., 2 vųl. p. p., Šv. užsimokėti visas mokestis už
D.L.K.Gedimino Skolinimo ir Budavojimo
giedama kantata “Septyni žios. Pagarsėjusi dainos me- ringos Sųjungos 8 kuopa su Kryžiaus mokyklos kambary. mirusius: P. Bubelį, M. SereDraugijos
Išganytojo žodžiai nuo kry- ne solistė p. Jauušųuskienė, sirinkimas įvyks balandžio 13 Kadangi 20 d. pripuola Vely- kį ir kiekvienas atsiveskite
Uždėta 1909 m.
savo gražių baĮsų išpildys žy- d., tuojau po sumos, parap. mo kos, tai susirinkimų atkėlėm į nors po vieųų naujų narį. Da
žiaus”.
bar
lygiomis
teisėmis
priima

PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA
Ši kantata — bažnytinis kū miausias solo partijas Be na kyklos kambaryje. Visi labdu- 13 d., o “bunco party” įvyks
mi
vyrai
ir
moterys.
Bus
kal

d
bąl.,.4
vųl.
p.
p.
Prašo

Ofisas: 2342 S. Leavitt Street.
Chicago
rinys — žmonėms taip patin miškių solistų, prisidės buvęs rybės nariai ir darbuotojai
Phone
Canal
1678
bama
apie
vakarų,
kuris
įvyks
ka, kad' daugumas antrų sykį Lietuvos operos artistas p. kviečiami laiku pribūti. Turi- me visas pftręy ir yisųs syeMIKE JASNAUŠKAS, Pirmininkas;
eina klausyti ir kitiems pasa Kudirka, muzikas VVest Pull ipe svarbų reikąlų svarstymui.
Valdyba.
JOHN GRIGAS, Vice-Pirmininkįas;
ko. Tai liudija pakartojimai man p. X. Medoaiis.
RADIO PRIEINAMA VISIEMS
S.
A. SZYMKEWICZ, Iždininkas;
Dieyo Apveizdos ir Aušros Tarpe kitų veikalų bus iš Brighton Park. — A. L R. J
JUSTIN MACKIEWICH, Raštininkas.
Vartų bažnyčiose; pastarojoj pildyti šie garsūs kuriniai: K. Moterų Sų-gos 20 kps. su- i
DIREKTORIAI:
MIKE JASNAUSKAS
vėliau atėjusiems net sėdynių Gaunodo < ‘ ‘ Tegul atsiver ’ ’, sirinkimas įvyks šį bal. 13 d.,
JOHN KRŪMAS
JOHN
GRIGAS
ADAM BARTUS
taipgi jo garsus, triumfalis parapijos mokyklos kambary
truko.
D.
JANKEAVICZ
A.
S.
SZYMKEWICZ
Tikimos, kad Šv. Jurgio maršas, toliau G. Bossinio je, 2 vai. po pietų. Visos narės
KAS KIŠASI SV MODERNIŠKA RADIO
J. MA'CKIĖWICH
ANTON BUTCHAS
bažnyčia ryt bus pilnutėlė “Inflamatus” A. Arkaugelo prašomos atsilankyti, nes yra
ŲŽ RAINĄ, JUMS PRIEINAMA
JOHN KROTKUS
žmonių. Ir tikrai nesigailės, “Day of Judgement”, G. Cur- labai svarbių reikalų syarsty
TURTAS:
Paskolos
ant
nuosavybių
.......................... $563,880.00
kąs ateis paklausyti. Gerb. to “Regina Terrae”, Verdio mui. Visas prašo Valdyba.
Naujas Screen
DYKAI įrengi
prel. M. L. Krušas su savo veikalai ir daug kitų.
mas.
įGrid 1930 mode
,..
2,008.95
Torvil
of
Laka.
—
Moterų
Be
to,
šis
koncertas
yra
pirasistentais taipgi darbuojasi,
liai, kainos net
Nedamokėta
ant
akcijų
..........................
7,369.44
1 metai patar
kad šventas koncertas Šv. Jur- mutinis, kaipo bažnytinis kon Sųjungos 21 kuopa rengia
I tik po
Namai
..........
5,363.$$
navimas D Y“
bunco
party
”
,
pp.
Stugų
na

gio bažnyčioj kuogeriausia iš- certas. Be abejonės, didžiauKAI.
$
Rakanti .........................................................
eitų.
sios pastangos yra dedamos, me, 4642 So. Wood St., Ne
Lengvus
išmo-Į
dėlioj, balandžio 13 d., 7 vai.
Rap. kad visus patenkinus.
kėjimai, net tik|
vakare. Sųjungietės kviečia vi
VISAS TURTAS ........................ i.......... $608,176.73
p°
2.00
ATSAKOMYBĖS:
t sus atsilankyti, o užtikrina,
be tūbų
savaitėje
6
kad smagiai laika praleisite,
da ir dovanų gausite. Sųjun
Taipgi puikus kabinetų modeliai po 6. 7 & 8 tūbas, kainos nuo
7,369.44
gietės, atsilankydamos, nepa
$75.00 iki
$118.00.
48,412.50
.
i —... —
mirškite ir dovanų atsinešti.
70,900.00
“E” ..........................
progą, jums išdemonstruoti naują C UOSLE Y ROAMIO
Bilos mokamos
...................................
32,000.00
Alma
jūsų automobilių---------------- -------------------------i į musų ąrįLmiauaią juiųs Stopą ir pamaty'■—'T1 J ' ■n^ujus CROSI.EY 19.30 SCREEN GRID RADIOS ui kainas
Velykos jau čia pat. Be abejonės jus,
Pelnas išdalintas ....................................
58,559.57
Dievo Apveizdos Parap. —
prieinamas
kiekvienam kišenini ir tikslui._____________________________
lietuvės moterys ir merginos, norėsite
1,100.63
JŪSŲ SENA MUZIKALIŠKA INSTRUMENTĄ PRIIMAM J TįTĄMUS
ĮŠv. Onos draugijos mėnesinis
būti gražiai pasipuošusios per Velykas.
Rezervuota ąnt nuęšųučių .. ......................
Mes dabar turime didelį pasirinkimų i susirinkimas įvyks nedėlioj,
VISOS ATSAKOMYBES ....,................ $608,176.73
įvairiausių ir puikiausių suknelių ir pa 'balandžio 13 d., 1 vai. po pie©LAUKOS:
vasarinių kautų. Visi rūbai yra geriausio
Dievo Apveizdos mokyklos
49J6 We$t 14th Street
yiateriolo ir visokių spalvų.
kambaryje.
Telefonas Cicero 1329
Cicero, Ulinols
Įnešimas ................................................... 153,103.64
Nupirkęuie iš sykio daug stako, todėl
Į TDARA VAKARAIS
34,139.70
Nuošimčiai ........................... ....................
Visos
kvięčiąyios
atsi^rduosiuie jurus labai pigiomis k*še
1,305.00
Premijos.....................................................
inis. Atsilankykit pas mus, pątarnaųsime
■
J'"'.'".
Įstojimai ...................................................
greitai ir mandagiai.
66.50
487.14
Bausmės ................................................
Paskolos atmokėtos ant nuosavybių .........
96,600.00

CHICAGOJE

ii

čius atsilankyti į musų “bu«-27 d. bal.,

mujuiu

21 -ma Metini Atskaita

PRANEŠIMAI

į

ant

Paskolos

nedamokėta

Nuošimčiai

Bankoje

171.40

Įnešimai

$360,956.31

5,571.66

............................................. ................................

permokėti

nedamokėti

Įnešimai

278.00
11,815.44

.............................................................................................

įmokėta.............................................................................................

Įnešimai

Pasipuoški! Velykoms

........................................................

................

Taksai ir apdrauda

Pinigai

17,290*00

.......................................................................

akcijų

-....į...................................................................

“D”

Klesa

.............................................................

Klesa

Atsargos

Pelnas

..7-r;;; .v. rr

fondas

..................................... ........................................

nfiižkįąkntas

3,283.62

LIPSKY MC & RADIO STORE

|tų,

Pinigai

bankoje

pradedant

metus '.............................

11,175.42

l

73.4,25

Pervedimai

Burba Cloak Shop

BRIGHTON MOTOR SALES, Ine.
Dodge, $ędan — 1926
Studębąker, Cqach_— 1925
Granam Paigė,’ Coupe — *1928
Chrysler, Sedan, Model 70 — 1927
Granam Paige, Sedan, Model 37 — 1929
Graham Paige, Sedan, Model 621 — 1929
Graham Paige, Sedan, Model 614 — 1929
Graham Paige, Sedan, Model 621 — 1929
Chevrolet, Coupe — 1928
Paige, Sedan, Model 675 — 1927
Ford, Town Sedan — 1929
Chevrolet, Sedan — 1926
Chevrolet, Sedan — 1926
Chevrolet, Touring — 1926
Paige, Sedan — 1927
Paige, Coa.ch — 1927
Nash, Sedan — 1926
Studebaker, Coupe — 1928
Jevvett, Touring — 1925
Graham Paige, Sedan, Model 615 — 1929
Graham Paige, Sedan, Model 612 — 1929
Graham Paige, Sedan, Model 619 — 1928
Graham Paige, Sedan, Model 610 — 1928

3214 So. Halsted Street
Telefonas Viotory 2477

Laivu Leviathan
BIRŽELIO 11 D., 1030
(Didžiausiu Pasauly Laivu)

ri taikintais,
Mažai įrųokėti, balansas mėnesiniais išmokėjimais jūsų kišeniui prii
Visi automobiliai geriausam stovyje. Tik pamislyk, 1929 Graham-Pai
aige, 4 dury, sedan tik už $250 jmokėjimo, balansas mažais išmokėjimais.

S

A

V

I

N

I

N

K

A

Į :

CARL WAINORIS,

JOSEPH BAGDONAS

JOHNLASKEV,

PETER NOVAK

(Buvusieji savininkai Archer Motor Sales, 610 W. 35Ui Street).

BRIGHTON MOTOR SALES, Ine.

Del pilny inforjnacijų kreipkis:

Paul P. Baltutis
3327 So. Halsted St.

Jobu J.

ZqIį>

46th & Paulina St.

34)62 Archer Avenue
TELEFONAS LAFAYETTE 6666

(Jlucago, Illinois

................................................................................................................

Paskolos

atmokėtos

Taksai ir

apdrauda

ant

akcijų

17,700.00

.....................................

340.59

.....................................................................................

Bilos mokamos ........................... >.............
Bilos priimamos
Klesa “D”
Klesa “E”
Atsargos fondas .

87,502.08
4,000.00

7,275.00
62,300.00

2,000.00

VISOS ĮPLAUKOS ................................. $478,729.32
IŠMOKĖJIMAI:
Paskqlos

ant

Paskolos

ant

Įnešimai
Nuošimtis

nuosavybių
akcijų

.............................................................

127,000.00

......................................................................................

21,605.00

............................................................................................................................. • 130,224.52
už

įnešimus

17,6941)1

................................................

Mastelio Certifikatai .................................
Taksai

Bilos

ir

apdrauda

mokamos

5,363.50

.....................................................................................

227.59

.....................................................................................................

111,153.00

Klesa

“D”

.....................................................................

Klesa “E” .............................

15,450.00

62,300.00

Nuošimčiai ..........................................................
Geueralės

Algos

išlaidos

..............................................................................................

........................................................................................................................................

Spauda .........................................................
Pinigai Bankoje ..........................................
Atsargos

fondas.....................................

513.20
2,84.7-50

203.35

11,815.44
24)00.00

VISI IŠMOKĖJIMAI ............................. $478,729.32
D, K. L, Gedimino Spulka moka 8% ir
išmoka ant pareikalavimo.
ilJOS TAUPYMO SKYRIAI:

Skyrius “A” akcijos kaina 25c į savaitę, mokant
per
metus gausi $100.00;
Skyrius “B“ po 50c į savaitę mokant, per 3*/2
metus, gausi $102.50;
Skyrius

“C”

po

1214)0

į

savaitę

mokant

per

11

metų, gausi $100.00;
Skyrius “JI” įmokant išsykio $75.00, po 4*4 metų,
gausi $100.00;
Skyrius “Ė” padėjus $100.00, Draugija moka 4%.
Patarnavimas, kasdien galima prisirašyti ir iš
traukti. PrisiHttšyk į šių turtingų p raugi jų, kūpi turi
gryno pelno $85,000. Jog turtas virš $600,<W.OO. Tvir
čiausia Lietuvių Draugija Illinoia valstijoje.

KAPITALAS $2,000,000.00

c

draugas

žUiiy-žiiiEus

Šeštadienis, Bal. 12 d., 1930

,—■

- Bubniutė. Sliubas

įvyks gegu gressman Frank G. Zelezinski šauskas, Vanagaitis ir Yozožio 18 d-. Sv. Jurgio par. baž ir Senator Ruth Ilanna Mc- vito orkestrą. Programas bUs
nyčioj.
Corrnick. širdingai ačiū, ku gražus. Nepamirškite užsitaiX Z. Ba.sinskis, rakandų ir
S. D. LACHAWICZ
rie už mane balsavote.
syti savo radio nrtt WCFL
radio pardavėjas ant Town of
LIETUVIS GltABOKilH
stoties.
Patarnauja laidotuvėse kuoplglau- Lake, 1701-03 W. 47 St., da^
LIETUVIŠKA
VALANDA
•la.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
bar mini 19-tas metines su
mano darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 Arba 251*
METROPOLITAN
kaktuvės. Prie šios progos par Brighton Park. — Draugija Ryt, nuo 1 iki 2 vai. po pie
ELECTRIC SHOP
davinėja daiktus papigintomis Gvardijos Pirma Div. Šv. Ka tų iš WCFL 970 K. bus lie
2314 W. 23rd Place
G. Navadomskis, Savininkas
Chicago, III.
kainomis. Sako, kad pavyz zimiero Karalaičio laikys su tuviškas
programas, kuri
SKYRIUS:
Elektros kontraktorius
1439 S. 49 Court Cicero, III. džiui Brunswick radio, kurs sirinkimų balandžio 13 d., Ne duoda Jos. F. Budriko radio
kainuodavo po $149, dabar par kalto Prasid. Šv. M. P. parap. krautuvė, 3417 So. Halsted 2515 W. 22 St.Tel. Canal 2591
Tel. Cicero 5927
duoda po $69.50.
mokyklos kambaryje, 2 vai. St. Šiame programe dalyvaus
X Balandžio 7 d. Dr. Poška po pietų. Visi nariai kviečiami Kastas Sabonis, Pažarskis, 01Simpatiifcas —
ATLAS PHOTO STUDIO
buvo pusėtinai “busy” — da atsilankyti, nes turime svar
J. W. Staneika
Mandagus
—
rė
dvi
operacijas.
Abi
pavyko
bų reikalų svarstymui. Taip
Naujas Savininkas
Geresnis ir Piges
gerai
ir
jo
pacientai
stiprėja.
gi kviečiame atsilankyti naujų
Gerai,'pigiai ir greitai atlie
nis ui kitų patar
X
Realestatininkas
S.
L.
narių prisirašymui, nes dabar
kam visokį fotografijos darbų.
navimas.
Fabian, turįs ofisų po num. prieinami nauji nariai be įsto
4090 Archer Avenue
3618 So. Halsted Str.
809 W. 35th St., pavasari jimo mokesties . per tam pas
Tel. Lafayette 0265
niam sezonui atėjus, gerai va kirta laikų. Tai pasinaudokite Gražiausias Teatras Chicagoj
PAGRABŲ VEDfcJAl
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
rosi. Jisai pardavinėja morgi- šia proga.
Didysis Oflaos:
Pėtn. ir Subatoj bal. 11, 12
Valdyba.
4605-07 So. Hermitage Avė. eius ir turi daug įvairių barSTANLEY CIBULSKIS
“MURDER ON THE ROOF”
MOI.IAVOJIMO kontraktorius
Tel. Tards 1741 to 1741
gemi.
Dalyvauja Dorothy Revier, Poporloju, moljavoju lr atlieku vi
8KYRIUB
AČIŪ.
sokias namų dekoracijos.
X P-nas Povilas Baltutis,
4447 So. Fairfleld Avenue
Raymond Hatton, Margaret Darbas garantuotas.
SKYRIUS
plačiai žinomas laivakorčių
5234 S. SEELEY AVĖ.
141* So. 49 Ct, Cicero
FKLĮX F. KUCHARSK1 Livingston ir kiti garsus artis
agentas, jau dabar dirba
Tel. Cicero 2794
Hemlock 0653
tai.
dekavoja
nariams
13
Wardos
SKYRIUS
“.overtime”. Sako, kad šį se
Regular Republican Club ir Vitaphone Vodevilio aktai
9991 Auburn Avenue
zonų ekskursijos į Lietuvų
Tel. Boulevard »•!
biznieriams šios kolonijos dėl Kalbantieji paveikslai, dai
bus skaitlingos, nes jau da
Namų Statymo Kontraktorius
tokio didelio pagelbėjimo, iš nos, muzika, pasaulio žinios.
bar daug žmonių užsisakė vie
Statau įvairiausius namus prieinama
renkant jį Ward Committee- DuryB atsidaro 1:30 vai. po p.
kaina.
tas.
man, ir jo kandidatus dėl Con7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS.
X Marąuetteparkietis Sta
Telefonas Hemlock 5526
CKXCUW2OIB
IŠ-RENDAV1MUI ruimin
r. —
........ -g
susižiedavo su
Laidotuvėse
pa sys Štočkus
tarus uju
geriausia
p-lė Antaneta Reikia 2 darbininkų prisidė gas kambarys naujam name.
Phone Virginia 2054
Ir pigiau negu kiti bridgeportiete
todėl, kad priklau
ti prie kompanijos susipaž£- Merginoms, vaikinams ar ve
JOSEPH VILIMAS
sau prie arabu Iš
nę su medžio išdirbyste arba dusiai porai.
dirbi stės.
Namų Statymo
taip patyrę išdirbvstėj. AtsiOF58AS
826 West 34 Place
Kontraktorins
999 West 19 tt.
šaukit:
p
1-maą floras
Tel.
Canal
9174
4556 So. Rockwell Street

GRABORIAI:

PRANEŠIMAI.

CICERO, ILL.

S. KIELA

4839 West 14 St.

PRANEŠIMAS.

.

■

SKl RIUS:
So. Halsted
Tel. Victory

A. BITINO

9199
Street
4999

Phon* Bonlevard 4139

A. MASALSKIS

PUHIKLy DIRBTUVĖ

3958 West 111 Street

GRABORIUS
Kasų patam arimas
visuomet sąžiningas lr
nebrangus, nes nutari
mą Išlaidų užlaikymai
•kyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue
=*=
Telefonas Yards 1199

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas

3238 S. HALSTED STREET

BALSAMUOTOJAS
Tel.

Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVT8 GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

t-t"

INVESTORS’ & MFGRS’
ASSOCIATES
1830 Canalport Avė.

Chicago, III.
Tel. Bevelry 0005
Vienatinis lie
tuvis, kuris iš’ dirba europiško lr ameriko
niško akmens
paminklus.
Pasirinkimas
didžiausias,
kainos žemiau
sios.
Pirmas prie
šais šv, Kazi
miero kapinių
vartus.

Victory

4088-49

Res. 4424 S. ROCKVVELL ST.
Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsh field Avenue

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
lr
miestelių
dalyse.
Moderni*ka koplyčia veltui.

JONAS BARTULIS
Mirė balandžio 10 d., 1930 m.
2 vai. po pietų apie 43 metų
amžiaus. Kilo iš Rygos miesto.
Amerikoje išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame
nuiludlmo
draugus, o Lietuvoj motinų, 2
sešeris lr broif.
Laidotuvėmis
rūpinasi Morta Aičlenė.
Kūnas pašarvotas I. J. Zolpo
koplyčioj 1646 W. 46th St Lai
dotuvės jvyks panedėlyj, balan
džio 14 d., iš namų 8 vai. bus
atlydėtas j ftv. Kryžiaus para
pijos božnyč'.ų, kurioj Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sie’jų. Po pamaldų bus nulydė
tas J Sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus dayvlauti šiose laidotu
vėse.
’ Nuliūdę: Draugai.
laidotuvėms patarnauja gra
borius I. J. Zolp.
Telefonas
Boulevard 5203.

Tel. Boulevard 9277

A +A.

8. Halsted
8b Chicago, III.
Tel. Vlctory 111*

9109

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VBDBJAB

1650 West 46th Street
Kampas 4(tn Ir Paulina 8ta
Tel. Blvd. 5199

Muliudlmo valandoje
kreipkitės
prie man«s,
patarnausią simpatiš
kai. mandagiai,
gerai
Ir pigiau
segu kitur. Koplyčia dal šermenų
Sykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

710 Weet 18th Street
Canal SKl

JUDZAPAS ERČIUS
mirė Balandžio
10, 1930
m.
2:00 vai. ryto, <i0 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno Red., Tau
ragės Apskričio, Žvingių Par.,
Spraudaičlų Kaimo. Amerikoj©
išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame
nuliudime
MoterJ Petronėlę, p. tėvais A.rmotiaitė, 4 sūnūs: Antanų, Pran
clškų, JurgJ ir Vincentų, Duk
terį Kotrinų,
seserį Petronėlę
Pundlnlenę Amerikoje, o Lie
tuvoje broli Nekodemų ir gi
mines.
Kūne s pašarvotas
712
W.
50th PL Chicago.
Laidotuvės
Jvyks Panedėlyje, Balandžio 14,
K30. IŠ namų > vai. bus atly
dėtas J ftv. Jurgio par. bažny
čia. kurioj (vyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų.
Po
pamaldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečlajne visus
gimines, draugus lr pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

Moteris, Šimai, Duktė,
Sesuo ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eafteiktt. Yards 1741;

I fcREN DAVIMU I vyrams
fornišiuoti kambariai. Yra
vieta apsiskalbti, išsiprosyti
ir valgias pasigaminti. Kreip
tis fornlšių štoręt

R EI i| LI N 6 A

Tel. Roosevelt 7592

J. Lulevičius

=F

2246 W. flhrand Avė.
Seeley 4488

718 WEST 18 STREET

graborius m
BALSAM UOTOJAS

/

4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

A

l A.

KAZĮ
5RAS
DARBUTAS
Indrė balandžio 10. 1930 m. 10
vai. ryt, 3 7 metų amžiaus, Ki
lo Iš Tauragės Apskričio, Paši
lės Parap., Pečiulių Kaimo. A|merlkoje išgyveno 18 metų.
Paliko dideliame
nuliudime
| pusbroli Jonų
Zakarauskų ir
Iglmines, o Lietuvoj brol| Jonų
j ir seserį ir giminės. Ladotuvėmls rūpinasi Jonas Zakaraus
kas.
Kūnas pašarvotas Eudelkto
koplyčioj, 4605 So. Hermitage
Avė. laidotuves Jvyks panedė
ly, bal and 14. Iš namų 8 vai.
bus atlydėtas 'i Gimimo Pane
lės par. bažnyčių, kurioj Jvyks
gedulingos pamaldos ut velio
nio sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas J ftv. ftv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šose laidotuvėse.
Nuliūdę:

5,000 kostomerių pasinauduoti musų išpardavimu. Bar
genai visai šeimynai.
“Seilai” ant:
Čeverykų
Dressių
Kelnių
Maliavų

Varnišių
Vaikų drabužių
Kainos
numažintos taip,
kad pritaikinti jusų kišeniui.
Atsiveskit
vaikus ir visų
šeimynų. Juo daugiau pirksit,
juo daugiau sutaupysit.
Bargenai, bargenai, barge
nai.

Išpardavimas, kurio negalit
pamiršti.
I. GOLDSTEIN & SON
2400 So. Oakley Avė.
Tel. Ganai 1976

Kaipo lietuvis, lietuviams
nausiu kuogeriausia.

patar

4426 So. Western Avė.

9189

. PARDAVIMUI NAMAI.
Negirdėtas Bargenas
Du nauji 2 flatų muro namai po
4 kambarius. Plrjnutlnis floras karštu
vandeniu šildomas. Ąžuolo trimlngai,
toilctal ištaisyti tailemis. Kaina 914.000. Parduodame už 98,950. Pasinau
dokite proga, nes tokių progų retai
atsitinka. įnešti tik 92.000 Kiti kaip
Vendą. Maniai randasi Brighton Park.
ftelkallngi agentai. Atsišaukite.

BAKS & CO.
4394 Archer Avenue
Tel. Virginia 0055

PARSIDUODA y2 akerio
žemės su 4 kamb. namu. Ge
ras bargenas tik $4,000. Kreip
................... -g—rrii’
"1
Priverstas paaukuoti Cadil tis į “Draugų”.
2334 So. Oakley Avė.
lac, 4 durų, Sedan, mažai var
totas, išrodo, kaip naujas. Nau Parsiduoda 6 kamb. namas, yra
maudinė, ant 30x125 loto, 1 extra
ji tairai, 4 tekinių, brekai. Ne lotas, gesas, elektra, furnace šild.,
išbrukuota,
2 Įtarų garadžius,
turiu darbo,- paaukuosiu už jėla
puikus sodas, krūmai. Pigiai. Savi, nlhkas 2924 No. Mulligan Avė., 1
$200 casli.
blok. į .ryt. E. Naragansett.
6750 So. Campbell
i
BARGENAS — APT. NAMAS.
2226-30 So. Leavitt St.
Tel. Canal 6954
.i

■

..... -

--------n

Į Savininkas išvažiuoja—reik parduot.

A. ALESAUSKAS
MOTOR EKPRESS

7126 So. Rockvvell Street

Telef. Republic 5099
Mes pervežame daiktus ir j
kitus miestus.
' I

I

---

I'-

V. PAUKŠTIS

PIRKIT FARMAS

809 West 35th St.

Rdgrers Pk. arti Clark, 5-7, saulės
i pariiorlus, 2 kar,ų gar., štyino šil., 30
p. lętąs, kainavo 918,500, dabar už
914,750, cash 93,500, likusi lengvus
ifinokėj.
Paul A. Hazard
&
Co.
(ttuinghrey) 5324 loke Park Avė.
TOL Dorchester 7800.

Šviesus, plytų namas,
kampinis,
arti 5 i St. & Wentworth, 3 Storai,
I apt viršuj.
Tuoj reik parduoti.
Jusi} teisingas pasiūlymas. A. J. Pe
terhaus. 8 So. Dearborn St

2 fl. plytų nam., 2 karų garadžius,
gėra vieta 3845 Addison St.

SAVUTINKAS IftVAHUOJA.
Tuoj reik parduot. 6 kamb. ynedinę fezldenclja, 2 karų gar., 50 p.
frontas, puikus krūmai 97,500. Lengvlos išlygos.

37 48 West 84 Street

PARSIDUODA namas, 5-6
kamb., karštu vandeniu apšildomas, 2 karu plytų garadžius
kainą $16,300.
1805 So. 51 AVe.

Cicero, UI.

8 So. Dearborn St
Mainysim — 120 ak. šiaur. India
noj, gera žemė ir budlnkal, miškas,
i upė, jauki vieta, pigiai 950 akerts,
Peterhaus, 8 So. Dearborn Bt

STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis
konkryto darbas ir senų namų taisytojas
CHIOAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL

& CO.

Tel. Boulevard 7285
Geriausios kainos už senų aukso,
sidabrą, platina, brangmenas, dantis
Atnešk ar atsiųsk:
202 So. State
st Km. 802. Kamp. Adama

*1ĮL_

(PAKALNIS)

I

Hemlock 0387

EZTRA BARGENAS
Del ligos greitai turime par

Glft šapo, pigiai, Tel.
R įversi d o
9902. 87 Burlington Rd. Rlverslde,

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per
iaskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas
i
‘
~Senus namus taisome
‘
liudija
musų teisngumų.
ant lenT;
;
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam .»
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam Ma
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų:
2621 W. 71st St.,

BIZNIO PROGOS

duoti grocernę. Biznis gerai
išdirbtas. Parduosim pigiai.
4631 S. PAULINA ST.

Phone Lafayette 2519

MARŲUETTE JEWELRY
& RADIO

BKMIX)CK

Visokis automobilių dar
bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red, Crown
gazolinas.

FARMOS.

2438 W. 47 STREET

Tėl *fona*

Viktoras Yuknis, Savininkas

Tel. Lafayette 3385

S. L. FABIAN, Mgr.

4044 So. Paulina St
•fM. Boulevard 1999

2650 W«S 63rd St. Chicago.

4394 Archer Avenue

MDRT6EČIAI-PASKUL0S

ORF.KN VALLEY
PRODUCTS
Otoslts šviežių klauMsviesto Ir sūrių.

Užlaikau visokių
tukslnlų Ir sldaortnlų daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių,
rekordų
lr t t
Taisau laikrodžiui
ir murikoo inatrumentua

BAKS & CO. (Baksevicz)

Turiu visokių farmų ant
pardavimo ir mainymo kainuo PARSIDUODA 2 fL bizniaja nuo $2,000.00. Lig $25,000.- vas namas su ice-cream ir
Jei jusų kas neužganėdina, tai 00. Norėdami farmos meldžiu school supplies bizniu. Greit
atsilankykite į musų krautuvę. parašyti kokių farmų norite, norim parduot ir išvažiuot į
Musų patarnavimu pilnai bu kiek norite mokėti nž farmų Lietuvų.
2546 W. 69 St.
ir taip-gi parašykite kiek no
sit užganėdinti.
Pristatom į visas miesto da rite už savo propertę.
CICERO, ILL.
John J. Yowaish
lis.
Parduodu namus pigiai. Di
1134 Quarry Avė. N. W.
delis storas ir 4 ruimai užpa
Grand Rapids, Michigan
kalyj ir 2 pagyvenimai po 4
Kad susetlytl nuosavybės, 1796 gal kamb. antrame aukšte. Rendų
vijų, javų farma, atsėjo virš |20,000.
Visa ariama, telefonai, gert keliai, į mėn. neša $100 su viršum.
AR NORI PINIGŲ 925 nk. Įmokėti 916,000, balahsaš 5 Tik $8,000, $2,000 įnešti. Kiti
ar 10 metų 5%. Kitos arti miesto
ANT PIRMU MORGIČIŲ farmos po 95 iki 930 ak. Rašyk L. ant lengvų išmokėjimų. MatyRoscnthal, Rhame, N. Dak.
kit:
Skolinam pinigus ant medi
Išmainymui 280 ak. 11L galvijų,
S. KIELA
niu ir mūriniu namu. Komišas vaisių farma, su namais, arti St.
lauis, 950
ak. Valdžios
paskola
4839 West 14 St.
tik 2%. Kreipkitės į
95,500. Einam J kitą. biznį. Pcterhau*.

Savininkas

Savininkas R. Andreliunas

Bridgeport kolonijoje
parsiduoda
matė 6x3 kamb. namas. Kaina tik
|4,6OO.OO. ftio namo kaina butų 99.506., dabur ilk 95.500, nes savininkai
yra niirj, už tai jis beveik už pusę
kuino* atiduodamas

HARDWARE STORE
2701 West 47 Street
Tel. Lafayette 1237

Del geriausios rųSles
Iv patarnavimo, šaukit

Pusbrolis lr Gfyninės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
.EudeiktA Yards 1741.

J. Kareiva

GARAGE

Mes permufuojame-pervešame pianus, forničius it kito
Namų taisymo ir stątymo kius dalykus.
KONTRAKTORIUS.
Taipgi parduodame anglis
Turiu namus, kuriuos mainy geriausios rųšies už prieina
siu ant ūkio Lietuvoj.
miausių kainų. Musų patarna
2150 So^. Hoyne Avė.
vimas yra greitas, gerus it
Tel . Canal 5529
nebrangus.

Public Mortgage Exchange

aWiti.

LEAVITT STREET

JULIUS ŠLICKIS

M. YUSZKA
Plumbing & Heating

mirties
už pusę kainos.

BALZEKAS MOTOR SAUy

J, F. EUDEIKIS KOMP.

J. F. RADZIUS

ii Priežasties

Automobilių pirkėjams ir savinin
Tel. Virginia 0055
kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir paihatyti naujus 1930 itash automoblius
16 LOTŲ IŠMAINYMUI
sul vėliausios mados automatiškai*
Turiu 16 lotų mainymui. Galiu lo
Jtaisymals. Sport Royal tekiniais lr
tus lšmnlnytl ant namu, automobi
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai lių ar ant kitokių dalykų. Musų kai
Nash ga’.i papuošti- Už tokias pri
nos labai želnos sulyginant su kitų.
einamas kainas pas
Ateikite ir ^persitikrinkite.

Ramova

M. ZIZAS

REAL ESTATE

Parduodu nedidelį Delicatessen štorų sn geru užpakaly
pagyvenimu. Pigiai. Mntvkit:

Ree. Grovehill 1680

aso0

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Robmlng House, 23 kamb., vist
išrsnduoti, inelgų 9500. K. 9650. ren
dų 9985. 5050 Wlnthrop avė. Edge-

Vatšr 5450.
~ ftttaing namas, 23 kamb. 3 me
tų Itsfas, 3 karų garadžtua Geros 15lygoė. 8110 Wlnthrop.

—- 6 kamb. fl. už 9135.
f«»da |80. Pigiai.
mėfld Bt vlrluj.

1949

No.

Rteh-

