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Darbo Federacija Boikotuos Vokietijos Prekes
Boikotuos kitųdiktatoriškų 

šalių prekes
Boikotas Vokietijos ir kitų diktatoriškų 
šalių prekėms paskelbtas veik vienbalsiai

WASHINGTON, sp. 13. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
metinė konvencija veik vien
balsiai nutarė paskelbti boiko
tą Vokietijos prekėms. Kartu 
boikotas skelbiamas ir prekėms 
tų diktatorių valdomų šalių, ku
rios varžo laisvas darbininkų 
unijas.

Originaliai įneštoj rezoliuci
joj boikotas buvo taikomas tik 
vienos Vokietijos prekėms. Te- 
čiaus rezoliucijų komitetas re
zoliucijų taip pataisė, kad boi
kotas apimtų visas šalis, kurios 
persekioja darbininkų unijas, 
nes pasak rezoliucijų komiteto, 
butų neišmintinga išskirti vie
nų kurių valdžių.

Rezoliucijoje yra pamenimos 
niekurios šalys, prieš kurias 
boikotas labiausia kreipiamai. 
Tai “Italijos valdžia su jos fa
šizmu, Rusija su* jos komuniz

mu ir Chinija su jos chaosu”, 
kur laisvos darbininkų unijos 
yra visai negalimos ir todėl 
tų šalių prekės turi būti boiko
tuojamos.

Rezoliucija ta.po priimta veik 
vienbalsiai: iš apie 600 delega
tų prieš rezoliuciją balsavo tik
tai vienas delegatas.

Einant šiito nutarimu, Ame
rikos darbininkai yra kviečia
mi nepirkti jokių Vokietijos ir 
kitų paminėtų diktatorių valdo
mų šalių prekių. Tečiaus rezo
liucija aiškiai pabrėžia, kad 
boikotas liečia tiktai importuo
tas iš tų šalių prekes ir jo ne
galima kreipti prieš bile ku
riuos asmenis Jungt. Valsti
jose, nežiūrint jų tautybes, kil
mės, ar politinių įsitikinimų.

Tikimąsi, kad konvencija 
šiandie baigs visus darbus ir 
užsidarys.

Amerika steigs savo 
“Velnio Salą” kri

minalistams
’ WASIIINGTON, sp. 13. — 

Franci j a turi savo baisiąją 
“Velnio salą”, į kur ji tremia 
kriminalistus. Dabar labai 
panašią, gal tik ne tokią 
baisią “Velnio salą” turės ir 
Amerika. Tai bus Alcatraz sa
la, San Ęraneisco, Gal., įlankoj.

Toj saloj nuo 1909 m. bu
vo kareivių kalėjimas. Dabar 
karo departamentas tą salą ir 
kalėjimą perve’dė teisingumo 
departamentui, kuris į tą kalė
jimą sutalpins apie 600 žy
miausių visos šalies krimina
listų. Kalėjimas yra ant augš- 
tos uolos ir labai gražioj vie
toj, bet dar nėra rekordo, kad 
kas butų iš jo pabėgęs. Todėl, 
kad neprileisti pabėgimų, ir bus 
čia uždaryti žymiausi krimina
listai

LakunasJames-Janušauskas
Išskrenda į Kolonijas

Rytoj dalyvaus Lietuvių Aviacijos Dienoj 
Detroit, Mich. Aplankys ir daugelį 

kitų kolonijų

Išardė demonstraci-

CHICAGO.—Lakūnas Juozas 
R. James-Janušauskas, kuris 
ateinantį pavasarį ruošiasi skris
ti į Lietuvą, šįryt apleidžia 
Chicago ilgesniam laikui, kad 
aplankyti visą eilę lietuvių ko
lonijų, kuriose yra ruošiamos 
Lietuvių Aviacijos Dienas, ku
riose jis pats asmeniškai daly
vaus ir demonstruos publikai 
savo patyrimus ir gabumus 
ore.

Išvyksta šion kelionėn— iš
skrenda jis savo lėktuvu.

Pirmas jo sustojimas bus

Connecticut valst.—lapkr. 19 
dieną.

Pittsburgh, Pa.—lapkr. 26 d.
Visose šiose dienose be pa

ties James-Janušausko dalyvaus 
ir daug žymių amerikiečių la
kūnų, James-JanušaUsko drau
gų.

“Naujienų” skaitytojai visose 
šiose kolonijose ir artimesnėse 
apielinkėse, prašomi prisidėti 
prie tų Aviacijos Dienų rengi
nio ir padirbėti, kad tos Dienos 
praeitų didžiausiu pasisekimu. 
Nuo jo pasisekimo daug pri
klausys ir paties antro tranz-

Industrinei administracijai svarstant permainymą šilkų 
pramonės kodeksą. Viršuj: administratorius Johnson ir pagel-
bininkas Richberg pirmininkauja svarstymams. Apačioj —
Patterson, N. J., šilkų audinyčių streikieriai, vadovaujami
“Red Fldme” Ann Burlak (šone), eina į prekybos trobesį Wa^- 
shingtone, įteikti industrinei administracijai savo reikalavi
mus dęl pakeitimo kodekso.

ją prieš NRA
NEW YORK, sp. 13. —2,500

darbininkų demonstracija prie

Apkaltino stambi! 
politikierių už nusu- 
kimą pajamų taksų

Buvęs valstijos taksų komisijos 
p rm. Malone kaltinamas ne
sumokėjęs pajamų taksų per 
du metus

CHICAGO. — Federalinio 
grand jury vakar apkaltino 
stambų politikierių William H. 
Malone, buvusį Illinois valsti
jos taksų komisijos pirmininką, 
už nesumokėjimą pajamų taksų 
už 1929 ir 1930 m. m.

Valdžia kaltina, kad Malone 
1929 m. turėjo $314,235.50 pa
jamų, už kurias turėjo sumo
kėti $58,478.55 pajamų taksų, 
bet taksų mokėjo tik $5.23.

1930 m. jis turėjo $84,417.19 
pajamų, už kurias turėjo su
mokėti $1,101.58 taksų, bet tak
sų visai nemokėjo.

Valdžia dar neskelbia iš kur 
jis gavo tas pajamas.
Sumažino taksus didžiosioms 

kompanijoms
Malone yra buvęs Park Ridge 

meras. Vėliau buvo narys 
“statė board of eųualization”. 
Gubernatorius Small paskyrė jį 
valstijos taksų komisijos pir
mininku. Toj vietoj jis pasiliko 
ir prie gubernatoriaus Emmei- 
son.

Grand jury tardimuose dėl jo 
pajamų paaiškėjo, kad jis da
lindavosi mokestimi su advoka
tais, kurie atstovaudami įvai
rias kompanijas ateidavo su

skundais. į taksų komisiją. Nie
ku rie advokatai prisipažino, kad 
už sumažinimą taksų jie turė
davo atiduoti jam 75.mtoš. sa
vo uždarbio.

Taipjau išėjo aikštėn ,kad jis 
noriai mažindavo stambiosioms 
kampanijoms taksus. Pav. 1929 
m. Cook pavieto korporacijos 
buvo įkainuotos taksavimui 
$208,312,100, bet jis tą įkaina
vimą sumažino veik dviem treč
daliais—iki $75,968,450. Tuo 

bud u kompanijos liko išgelbėtos 
nuo sumokėjimo $8,000,000 tak
sais, kuriuos paskiau turėjo su
mokėti mažieji namų savinin
kai. '

Pereitose nominacijose Ma- 
loney buvo republikonų kandi
datas į gubernatorius, bet no
minaciją pralaimėjo.

Dabar su žmona jis randasi 
Europoj, veikiausia Vokietijoj. 
Prokuroras Green telegrafavo 
valstybės departamentui prašy
damas atimti Maloney užsienio 
pasą.

7,000 moterų rūbų 
siuvėjų streikuoja

Los Angeles \
Viso Californijoj dabar strei
kuoja apie 25,000 darbininkų

Vokietija traukiasi 
g is nusiginklavimo 

konferencijos
v • • f

Jos delegatai gryšta |( Vokie
tiją, kad pasitarti su Hitleriu

NRA raštinės Pennsylvania ho- 
tely, tapo išardyta policijos. 53 
žmonės, jų tarpe 10 moterų, 
liko įręštuot'i.^ t.JĮęiųpnstrantai 
bandė” įsivežti į Kotelį, bet po-

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir biskį šilčiau.
Saulė teka 6, leidžiasi 5:12.

25 angliakasiai 
apkaltinti

—......................... — r

SULLIVAN, Ind., sp. 13. — 
Grand jury apkaltino 25 anglia
kasius už kėlimą riaušių prie 
Starbum kasyklos, kur įvyko 
jau keli susirėmimai tarp ang
liakasių, dėl kurių į čia tapo 
prisiųsta milicija ir paskelbtas 
beveik tikras karo stovis.

SPEZIA, Italijoj, sp. 13. — 
Vietos kalėjime liko sušaudytas 
Cesare Serviatti, 4 7m., kuris 
viliodavo moteris, išgaudavo iš 
jų pinigus ir paskui jas nužu
dydavo. Jis prisipažino, kad 
tuo būdu jis nužudęs tris mo
teris.

TOKIO, sp. 13.— Oficialiai 
paskelbta, kad japonų karinin
kas ir 22 žmonės liko užmušti 
susirėmime su banditais Kirin 
provincijoj ,Manžurijoj. 9 ja
ponai liko sužeisti.

SAN FRANCISCO, Cal., sp. 
13.—Streikų banga, kuri supa- 
raližavo niekurių . ūkių veiki
mą šiaurinėje ir centralinėje 
Californijoje, dabar persimetė 
ir į pietinę Californiją, Los 
Angeles sustreikavus apie 7,000 
moterų rūbų siuvėjams, dau
giausia moterims.

Dabar Californijoje streikuo
ja viso 25,000 ar daugiau dar
bininkų.

Nuo seniau streikuoja apie 
12,000 medvilnės skinėjų/ 1,800 
sardinių žvejų, 2,300 salotų ir 
tomačių laukų darbininkų, ke
li šimtai laivų vyrėjų ir 1.1. Be 
to nedirba apie 1,500 sardinių 
pakavimo darbininkų, apsisto - 
jus sardinių žvejybai.

Moterų rūbų siuvėjų streiką 
paskelbė International Ladies 
Garment Workers unija, sam
dytojams atvirai laužant jų pa
sirašytą kodeksą. Pasiliko dirb
ti dar. apie 3,000 siuvėjų. Uni
ja sako, kad apie 40 nuoš. mer
gaičių siuvėjų gaudavo tik $5 
į savaitę, kuomet minimum al
ga yra $15 į savaitę.

PITTSBURGH, Pa., sp. 13.— 
Henry Ford pralaimėjo $100,- 
000. Tiek jis turi sumokėti 
Sweetn Auto. Co., kuri patrau
kė jį į teismą, reikalaudama 
$160,000 atlyginimo už pasida
riusius jai nuostolius Fordui 
išpirkus Lincolną. Byla kilo 
Fordui pareikalavus, kad ta 
kompanija, 'sumokėtų $6,800 
notą.

HENDERSON, N. C., sp. 18. 
—Du negrai liko nuteisti visam 
amžiui kalėjiman už išvogimą 
15 m. Lena Van Dyke.

GENEVA, sp. 13.—Vokietija 
apleidžia nusiginklavimo konfe
renciją. Aplėkdama betgi ji 
dar neuždaro durų, kad galėtų 
sugryšti, jei naciai nusitars ir 
toliau joj ė pasilikti. ♦

Ginčas kilo dėl Vokietijos 
reikalavimo, kad jai butų leis
ta tuojaus pradėti gamintis ap
sigynimo ginklus—mažus tan
kus ir kanuoles. Franci j a at
sakė, kad Vokietijai bus leista 
tai daryti tiktai po keturių me
tų. Vokietija .nesutiko tiek ilgai 
laukti. Tada Francija, Angli
ja ir Jungt. Valstijos sutarė 
pareikalauti įvesti tarptautinę 
priežiūrą ginklavimos ir už
drausti didinimą ginklavimos. 
Apie tai sužinojo vokiečiai ir 
atėjęs pas Amerikos atstovą 
Davis ir Anglijos atstovą Si- 
mon Vokietjos nusiginklavimo 
delegatas Nadolny pareiškė, 
kad tokis buvusių talkininkų 
nusistatymas yra Vokietijai ne
priimtinas ir kad todėl Vokie
tijos delegacija gryšta Berly
nan raportuoti Hitleriui ir ji pa
ti nežino kad ji sugryš ir ar iš
viso ji gryš į konferenciją.

Dabar ėjo pasitarimai tik tarp 
atskirų šalių ir dienotvarkės ko
miteto posėdžiai. Tikroji konfe
rencija prasidės tik pirmadieny.

6 DARBININKAI ŽUVO DIRB
TUVES EKSPOLOZIJOJ

........

VIZAGAPATAM, Indijoj, sp. 
13.—Šeši žmonės liko užmušti 
ir 8 sužeisti eksplozijoj fejer- 
Merkų dirbtuvėj. Dirbtuvėj su
griuvo ir manoma, kad po’ jos 
griuvėsiais yra palaidota apie 
10 darbininkų.

licija juos atstume.
NRA viršininkai sako, kad 

demonstraciją surengė komu
nistai, kurie vedė dalį drabužių 
valytojų ir dažytojų streiko. 
NRA tarpininkaujant streikas 
liko sutaikintas ir tapo pripa
žinta ne komunistinė, bet se
noji unija. Tuo komunistai ta
po labai nepatenkinti ir todėl 
surengė demonstraciją.

Mongolija pasiskelbė 
“nepriklausomybę”
SHANGHAI, sp. 13. — 15 

Mukdeno gauta japonų žinia, 
kad princas Wang, kuris va
dovauja 2,500,000 mongolų, pa
skelbė Mongolijos nepriklauso 
mybę nuo Chinijos. Japonai 
sako, kad tuo nuo Chinijos bus 
atplėšta dar 1,000,000 ketv. my
lių.

Manoma, kad tai japonų žy
gis pasigrobti daugiau Chini
jos žemių ir sukurti Mongoli
joj tokią pat valstybę, kokią 
jie sukurė Manužrijoj— Man- 
chukuo “nepriklausomą” vals
tybę.'

Detroit, Mich., kur rytoj, sek
madieny, įvyks didelė Lietuvių 
Aviacijos Diena, į kurią, tiki
mąsi, atsilankys tūkstančiai 
Detroito ir apielinkių lietuvių.

Kitos Lietuvių Aviacijos Die
nos įvyks: .. **

Philadelphią, Pa.—spalio 22 
(Jiėną.

Scrantort, Pa., —spalio 29 d.
Binghamton, N. Y. — lapkri

čio 5 d.
' Boston, Mass.—lapkr. 12 d.

Francuzas chemikas 
suradęs baisias nuo

dingas dujas
PARYŽIUS, sp. 13. — Dr. 

Bert, direktorius Clermont-Fer- 
rand cheminio instituto, pa
skelbė, kad jis su kitu chemiku 
surado baisias nuodingas dujas. 
Jos yra tiek baisios, kad bijo- 
mąsi apie jas pranešti ir karo 
ministerijai, jei bent kas Fran- 
ciją užpultų.

Dujos buvo surastos pripuo
lamai. Prieš jas negali atsilai
kyti jokios dabartinės dujų 
kaukes. Dujos prikimba prie 
sauso W šlapio kūno, pereina 
per visokius drabužius ir mo
mentaliai pradeda ardyti kūno 
celes.

Dabar arabai protes
tuoja prieš žydus

............ • ............................

JERUZOLIMAS, sp. 13. - 
Šimtai/ arabų atvykta į Jeru- 
zolimąl kad padaryti demonst 
raciją prieš perdaug didelį žy
dų vykimą apsigyventi Palesti
noje. Miestą saugo kariuolne 
ne, pasiryžusi ginklu išvaikyti 
visokias demonstracijas. 

-------- --------- ■
NUŽUDĖ POLICISTO 

UŽMUŠĖJĄ

CHiGAČO.—Užpereitą naktį 
pavieto kalėjime elektros kėdėj 
liko .nužudytas Morris Coheri, 
85 m., kuris buvo pasmerktas 
mirčiai UŽ nužudymą policisto 
Hastingš. Policistas liko nu
žudytas laike plėšimą.

atlantinio skridimo pasiseki
mas. Paremkite lakūno James- 
Jarmiiusko pasiryžimą nuskris
ti be sustojimo iš Amerikos į 
Kauną, kad tuo dar plačiau iš
garsinti Lietuvos vardą ir baig
ti žuvusiųjų lakūnų Dariaus- 
Girėfto žygį, nauju skridimu 
pastatant? šiems didvyriams 
GYVĄ PAMINKLĄ- ’

Lakūnas James-Janušauskas 
gryš į Chicago tik pradžioj 
gruodžio mėn., kada bus užsi
baigęs Ais jo maršrutas.

Apiplėšė lietuvį
CHICAGO. — Anthony Yus- 

ken, 5844 S. Maplewood Avė., 
išsiėmė iš. banko $460 ir jais 
nešinąs gryžo namo. Einant 
taku tarp namų į savo kiemą jį 
puolė trys plėšikai, kurie atsta
tę revolverius iškratė jo kiše- 
nius ir atėmė pinigus.

Plėšikai pabėgo automobiliu, 
kui*į jie buvo palikę gatvėj su 
einančiu motoru.

9 šalys užprotestavo 
dėl nacių puolimų 

svetimšalių
1 ■■ ■■ ■■■ *1—1—

BERLYNAS, sp; 13. —Vakar 
dar keturios valstybės —Jungt. 
Valstijos, Ispanija, Anglija, ir 
Holandija— įteikė Vokietijos 
valdžiai protestą prieš račių, 
daugiausia smogikų, puolimus 
ir mušimus tų Šalių piliečių.

Ikišiol jai? devynios valsty
bės padavė Vokietijai protestą 
Niekurios prigrūmojo nutrauk
ti diplomatinius ryšius, je. 
nacių puolimai neapsistos.

LIMA, O., sp. 13.*— Vakar 
vienas žmogus užpuolė vietos 
kalėjimą, nušovė šerifą Sarber 
ir paliuosavo kalinį Dillinger, 
įtariamą bankų plėšiką. Spėja
ma, kad puolimą padarė pabė
gęs iŠ Michigan - City, Ind., ka
lėjimo kalinys Pierpont, taipgi 
bankų plėšikas.

NEW YORK, sp. 13. — Dr. 
Hildreth padaręs operaciją vie
nai moterei, jos viduriuose ra
dęs 48 šaukštelius, 2 moter- 
kas, adatą, paišelį, didelį Sriu
bą ir šmotą stikto. Ji nieko 
blogo nejutusi visą tai “suval
giusi”.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

t ' ■, • ■ ■■'.

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami..

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. Tel Canal 8500
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Cicero, III.
1439 S. 49th Court 
Telefonas Cicero 5927

BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 
Greita kelionė į Lietuvą per Švediją. 

Laivai išplaukia iš New Yorko 
Pier 97, gale 5 7 th St.

Spalių
Spalio 

...Lapkr. 
Gruodžio 9

j GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkifaių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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ŠIANDIEN LAKŪNAS ATSKRENDA DET- 
ROITAN; DALYVAUS AVIACIJOS DIENOJ, 
SPALIO 15 DIENA, NATIONAL AIRPORTE
Nusileis aerodrome, kur rengiamas sekma 

dienio įvykis; kartu atvyks ir 
parašiutininkas

DETROIT, MICH., sp. 14. — 
Šiandien, apie pirmą valandą po 
pietų, lakūnas Juozas R. James- 
Janušauskas nusileis National 
Airporte, prię Plymouth Boad 
ir Middle Beit, atskridęs iš 
Chicagos, kurią žadėjo apleisti 
apie 10 vai. ryto. • ,

Jis atvyks į Detroitą, kaa 
dalyvauti didžiulėje Aviacijos 
Dienoje, kuri yra rengiama ta
me pačiame aerodrome sekan
čią dieną, sekmadienį. spalių

15, jo kelionės į Lietuvą, se
kantį pavasari, finansavimui.

Lakūnas James-Janušauskas 
skrenda su savo Pitcairn tipo 
aeroplanu, su kuriuo vežios ke
leivius įvairiose aviacijos’ die
nose, kurios, apart Detroito, 
yra rengiamos ir kitose lietu
vių kolonijose.

Kartu su juo į Detroitą at
vyks ir parašiutininkas R. 
Briggs, kuris dalyvaus Aviaci
jos Dienoje, šokdamas iš skren-

S C. L.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

Pagrabų kainos a ta tinka depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.

Chicago, I1L
2314 West 23rd Place
Telefonas Canal 2515-2516

Tūkstančiai Musų Kostu merių
' » i M <•

šeštadienis, spalių 14, 1933

dančio aeroplano su parašiutu 
du kartu. James-Janušauskas, 
kartu su lakūnais B. Maycock 
ir Leonard Flo darys akroba
tinius manevrus ir įvairiausius 
šposus, kurie nustebins detroi- 
t iečių s taip pat, kaip jie nuste
bino clucagįečius Lauš ing-Ford 
aerodrome, rūgs. 24 d., kuomet 
buvo surengta pirma Aviacijos 
Diena jo kelionės ’į Lietuvą 
naudai.

Prie Detroito Aviacijos Die
nos, Detroite, surengimo dau
giausiai darbavosi Chas. Stepa- 
nauckas, vietinis darbuotojas, 
Dr. J. J. Jonikaitis, Antanas 
Strazdas, J. Miškinis, adv. J. 
P. Uvick, p. Uvickienė, p. Ste- 
panauckienė ir kitos Detroito 
lietuvių moterų draugijos na
rės ir eilė kitų žymių veikėjų. 
Jie dėjo visas pastangas, t kad 
įvykį kuo daugiausiai išgarsin
ti tarp vietinių lietuvių, kad iš
platinti kuo daugiausiai bilietų, 
ir todėl neabejotina, kad jeigu 
oras bus prielankus, aerodrome 
susirinks tūkstančiai lietuvių ir 
svetimtaučių, kuriuos paska
tins prielankus viėtinės anglų 
spaudos atsiliepimai apie įvykį 
ir lakūną James-Janušauską.

Privažiavimas į Airportą yra 
labai patogus, . nes keliai yra 
geri. Aerodromas — National 
Airport — randasi prie Ply
mouth ir Mįddle Beit Roads, o 
jį galima pasiekti važiuojant 
Joy Road, Ford Road, Ply
mouth Road, Michigan avenue 
ir kiti stambiais keliais. Tad 
sekmadienį — visi į National 
Aerodromą pamatyti lakūną 
Janušauską ir palinkėti jam pa
sisekimo darbe!

Taipgi mes priimsime 
jusų senus rakandus į 
mainus ant naujų.

Į LIETUVĄ
Reguliarus Išplaukimai — Patogi 
Kelionė — Žemos Kainos.

“UNITED STATES”....Spalių 21 
“FREDERIK VIII” .... Lapkr. 9

Du Kalėdų Švenčių
Išplaukimai'. ;> < »į• r
“UNITED STATES’’ Lapkr. 25 
“FREDERIK VIII*’"-tiTifoJi. 9

Išplaukimų Rodyklė dėl 1934 metų 
Laivakorčių Kainos ir kitas reika
lingas nformacijas suteiks jums 

vietiniai Agentai arba

SCANDINAVIAN 
AMERICAN LINE 
130 N. La Šalie Street, 

CHICAGO, ILL.

Kelionėje: 
ir šokiai.

24
31
29

KUNGSHOLM ................
DROTTNINGHOLM ....
*) DROTTNINGHOLM
*) GRIPSHOLM............
*) Kalėdų Ekskursija į Lietuvą

Dideli, balti it gulbes laivai. Erdvus 
ir gerai ventiliuoti kambariai, 
judomi paveikslai, koncertai 
Keliaujant “Baltuoju švedų 
kelionė būna pertrumpa.

—o—
Kreipkitės į vietinį agentą, arba’

SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė., Chicago, UI.

čali jums pasakyti, 
kad pas mus jus galite 
nusipirkti įvairius ra
kandus pigiau, dėlto, 
kad mes turime nuosa
vą dirbtuvę.

EDŲ

Linija

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame, k

Nedegantis Medis
.'V',''1 !■< ■■į.Į

•Kas nežino^ kaip yrą pąvor 
jinga ugnis visokiems pasta
tams, o ypač mediniams. Q 
kiek nuostolių padaro gaisrai, 
kartais paversdami durnais’ i&* r 
tisus kvartalus, dirbtuves, te
atrus, namus ir t. t. šioms ne
laimėms išvengti pradėta ieš
koti būdų, kad galima butų 
medį .įmirkyti taip, kad jis ne
galėtų degti. Jeigu tai pavyk
tų, tai, galima sakyti, kad di
delė gaisrų dalis butų išveng
ta. •

’ 1 ■ -» • 1 ' .

Pereitais metais buvo atlikta 
daug įvairių šiąmį tikslui ‘ pa
siekti bandyinįf Reikia * pasa
kyti, kad pinanti rezultatai 
davė daug vilties, kad medį ga
lima padaryti nedegamą, Tam 
įrodyti, išradėjai .pastatė du 
namuku j vieną iš paprasto, o 
kitą iš mirkyta’HibdžK Vieną 
ir kitą apliejo’ ėibkhi ir pade
gė. Po 20 minučių pirmojo li
ko tik pelenai, ;o antras iš. mir
kyto medžio stovėjo ugnies ne
paliestas.

Bet ne tik raudis, o ir gelum
bė. drobė, vilnos, popieris ir 
t. t., įmirkius. tam tikru che
miniu skiediniu, nustoja degi
mo savuiųo. T' k (

Medžio įhurjiynias, kad jis 
nedegtų atliekamai, panašiai, 
kaip medžių nuo pu
vimo, >t. y, medžiai ant tam 
tikrų vagonėlių įvežami į dide
lius katilus, didinant ir maži
nant katiluose spaudimą iš
traukiami iš medžių visi syvai. 
Paskui; įleidžiamas, į visas tuš
čias vietas specialiai paruoštas 
oxylen<> druškbs su sulfato 
amoniako ir boro rūgšties ba
ze Skiedinys. Mir^ymas atlie
kamas taip, kad šios druskos 
įeitų vienodai į visus medžio 
poruss Vėliau medžius išima iš 
katilo, daro chemišką įmirky- 
tų druskų įitVirtpHpią, ir paga
liau medžius džiovina.

Po tokio,, mirkymo medis tu
ri tokį f .pat “męch^nišką stipru
mą, kaip ir prieš mirkymą, tik 
tampa apie . kg. 1 m. 
sunkesnis. Jmirkį’tą 'medį ap
dirbti, dažytį, poliruoti galima 
taip pat gerai, kaip ir nemir
kytą. Be to, toks medis ne tik 
nedega, bet ir p^įjuna, kirminai 
jo negraužia ir bendrai daug 
gerįau išsilaiko, .{mirkyti gali
ma visokius medžius: pušį, eg
lę, beržą, ąžuolą ir t. t. •

{mirkymas kartono, popieiio, 
teatro dekoracijų, medžiagų ir 
bendrai visokių galinčių degti 
daiktų, atliekamas įmerkiant 
juos į specialų druskų skiedinį. 
Kiekviena m’edžiaga, taip įmir- 
kyta, visai nedegą. Jeigu ją il
gai laikyti liepsnoje, «tai ji tik 
suanglėja, bet pati nedega. To
kiu budu su taip įmirkytomis 
medžiagomis, pąy., teatruose, 
kinuose, namuose ir kitur gais
ro pavojų 
Imti.

Namai, 
medžių, yra 
nuo gaisro, kaip ir betoniniai, 
ir daug saugesni už plieninius, 
nes šių principalis skeletas nuo 
šilimos ilgėja ir deformuojasi. 
Bet jeigu plieninio namo skele
tas apdengti, taip n mirkyto me-

džio lentomis, tai jis liepsną iš
laiko* nes įmirkytas medis ge
rai jjf izoliuoja nuo šilimos. 
Šjitai paradoksas, — medžiais ap
saugoti plieną.

Taip įmirkytį medžiai labai 
gerai pritaikomi laivų statyboj, 
varteąant juos atskirų kabinų 
perskyrimui. Bandymus atlie
kant, buvo uždegta ugnis vie
noj kabinoj ir laikoma ištisą 
valandą, bet ugnis į kitą kabi
ną neparėjo, ir buvo pastebėta, 
kad medis išlaikė 1400° šili
mos.

Dar vienas svarbus taip įmir- 
kytų medžių pritaikymas, — 
tai aviacija. Orlaivis, pagamin
tas iš įmirkyto medžio ir au-» 
dėklo, bus taip pat saugus nuo

ugnies, kaip ir pagamintas iš 
pliench Bendrai, visur, kur yra 
ugnies pavojus, kaip teatruose, 
kinuose* sandėliuose, butuose ir 
pąn., nedegamų medžių varto
jimas bus labai naudingas, ir 
apsaugos daug gyvybių ir tur
to nuo ugnies. (iarsmkitčs “N-nose

Carr Bros. Wrecking Co
Antrų Rankų Budavojimui Medžiaga

NAUJI IR VARTOTI MEDŽIAI STATYBAI

3003—3039 So. Halsted St. Chicago
Tel. Victory 1272 — Tel. Victory 1273

T0WN OF LAKE 
PASTOENDUOKITE 
baksą musų Safety 
D e p o s i t Voltuose

(Plūs taksos).
MES SIUNČIAM PI
NIGUS Europon per 
radio, kabeliu arba 
money orderiu, žemos 
raktos
NUO UGNIES, Auto 
ir nuo vėtros apdrau- 
da mėnesiniais išmo
kėjimais.
DOKUMENTUS eg- 
zaminuojam, sutartis 
dėl prailginimo mor- 
gičių prirengiam, ko- 

f lektuojame nuošim
čius.
MOKĖKITE ČIA vandens bi- 
las ir taksų bilas, mes išmai
nome jūsų čekius.
Lietuvis p. SEDEMKA patarnaus 

( jums.

Vacek&Company
įsteigta 1905

1751 West 47th St.
(arti W<mmL St.)

ŠTAI MUSŲ NEKURIE BARGENAI
2 šmotų rcklyčiossetas vertės $69.00,

“ “*.. ......39.00
2 šmotų Mohair seklyčios

setas, vertės $95.00 00
(Turėtumėt pasiskubinti pirkti, nes 

šių tetų nedaug beliko)
.Skalbimui mašinos

Importuoti karpetai iš Francijos, visur 
parduodami po $85.00, pas mus tik po ...
I OVA, SPRINGSAI IR MATRACAS

; už...... :•.........................■;................... .......................................

City Furniture Co.
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai

2310 W. ROOSEVELT ROAD

49.00
‘13.50

MALT T0N1C - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne-

V

gali būti be

MALT TONIC’O 
arba 

F1 Ertra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

NEDAUGIAUS KAIP 4% ALKOHOLIO
Dėl Jūsų patogumo pašaukit PięEON BOTTLING WORKS, 

Išdirbėjai Sodos, Ginger Ale ir Mineralinių Vandenų.
Tel. Lafayette 3273 2841 W< 40th St., Chieago, Hl.

Švarumas ir Sveikata
Su nauja THOR Skalbykla Jums bus malonu plauti Jūsų drapanas. 
Taip išplautos drapanos būna baltesnės ir ilgiau tvers, nes plau
nant namie niekas neprapuola. Su nauja THOR mašina Jus nepa- 
vargsite, sučėdysite sveikatą ir pinigus. Pamislykite: po 95 cen
tus j savaitę mašina pati per save išsimokės..

THOR Model 21

THOR Model 35
’• : f

THOR Model 1

S54.50
S74.50
S37.50

THOR MOGLIS (prosavojimoji mašina), ' perkant skalbyklą,
i WISSIG

Sptclalfata* it* 
Rutijoa

GVDO VISAS LIGAS VYRŲ~Tr MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas. r< nmatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklė* skar dėjimą it paslaptingai l‘t»»- Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite Čia ir persitikrinkite ką jis Jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli merų ir išgydė tuksiančius ligonių, Patarimai 
dvkai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 vitandoi rytu iki l 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 We*r 26 St. kampa* Keelcr Avė. ’Tll. Cratvfotd 5573

Rusiška ir Turkiški Pirtis (
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVEbT ROAD 
arti St. Louis Ava. T«l. Krdzie 8902 

Vanoa, lietau* ir draikui yąnp». 
•wimming pool-

Raiiška ir turkiška pirtis moterimi

m mp MB

Su kiekviena skalbykla, duodama dykai muilas ir elektrikipis 
prosas.

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted Street Boulevard 4705 ir 8167

... *' 1'«I'W-»' 
BUDRIKO' KRAUTUVĖS duodami lietiuviškj radio programai:

NEDĖLIOMIS: 8 vai. ryte ir 1:00 vai. po pietų, W. C. F. L,. 970 Kilocycles. 
KETVERGAIS: 7:80 vai. vakare, W. H. F. C. 1420 Kilocycles.

■W—■ w «'  ...............  < 1 M
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37-TA METINE ATSKAITA

DIREKTORIAI

'40.00
MATRASAI

Naujas THOR

Šerui

Visas TurtasTotai Assets KALDROS

PEOPLES
FURNITURE 00 Visos AtsakomybėsLiabilities

REKORDAS SPULKŲ SAUGUMO

Norėda

GROJIKLIAI 
PIANAI PO

pirkdami 
sučėdysite 
Drabužių

11,799.87 
50,000.00 
15,000.00
32,750.78 
2,866.25

pasidėjimu drabužių, 
ii 16 ypatų, tai re- 
pamirškite depresijų

39,079.25
352,303.35

1,172.58
ll,000.Q0
5,500.00
3,177.47

16,000.00

Valgyklų ir Miegamų Kam
barių Setai parsiduoda se
noviškai mažom kainom po

Labai mažos kainos ant 
Blanketų. $3.50 vertės 
puikios Kaldros po ...... ;

Roselandiečiai pla 
nuoja vakarą James 
Janušausko naudai

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiena 
yra naudingos.

1,258.89
595.30 

1,000.00 
1,550.00 
4,53749 

10,000.00 
’ 500.00
212.32 

1‘,000.00

ROSELAND.—Strumilos sve
tainėj duotas naujas vardas, da-

$6.50 vertės didžiausi 
blanketaį po ................

Taxes Advanced ...........................
Insurance Premiums advanced .. 
Bills Receivable ..............................
Federal Home Loan Bank Stock 
Accounts Receivable ................ >.....
Office Building .............................
Furniture and Fixtures ...............
Cash’ ių. Jiahds of Treasurer ......
Cash- in~ hands of Secretary ......

THOS. S. JANULIS 
.J. W. ZACHAREVIČIA

JOHN BYANSKAS
J. J. MASKOLIŪNAS

S. F. MARTINKUS
I. A. TURAUSKAS
K. DEMERECKIS

P-a A. Kaitienė ap 
lankė Chicago ir 

“Naujienas”
JOHN GAURAS
JOHN P. 'EWALD
STANLEY STANEVICH 
ANTON J. ZALATORIS 
J. MAZELAUSKAS
JOHN KUCHINSKAS, 

Attorney.

pos narėms pa 
kvietimas

Kaldrų ir

'2.19

nei vienas as- 
Sun- 

šiandien

Spalių 15 d. j vyksta “Balchu 
nas Ballroom” krikštynos

(divided) ...
(undivided)

šiandien, spalių 14 d., 8:00 
vai. vakare, įvyksta smagus va-

ir daugybės kitokių.

Parduodame ant lengvų iš
mokėjimų. Duodame didelę 
nuolaidų už senas plovyklos 

Pirkite sau Plovyklę Čia ir 
Taupykite Pinigus

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roselandiečiai, turėdami tin
kamų svetainę, galėtų surengti 
puikų vakarų, o juk chicagie- 
čiai programo išpildymui neat
sisakys? Kų sakot chicagiečiai ?

—Untanas.

Broadcastinam gražius programus kas Ketvergą 9:30 
vakare iš stoties W.S.B.C. 1210 kilocycles.

Priimam Lietuvos Paskolos Bonus ir Miesto Skriptus 
kaipo mokestį už prekes. Prekes palaikysime ant vėles
nio pristatymo jei to pageidaujate.

TURTAS
Paskolos ant nuosavybių 
Paskolos ant akcijų 
NedamoR&i nuošimčiai 
Įnešimai nėdamokėti 
Nejudinamas Turtas 
Nejudinamas Turtas parduotas 

aht kontrakto
Taksai
Apdraudos Premijos apmokėtos 
Priimamos Bilos
Federal Home Loan Bank 
Priimamos Sąskaitos 
Raštinė 
Rakandai 
Pinigai pas Kasierių 
Pinigai paš Šel&ėtorlų

$648,794.25 
. 15,595.38 
. 11,799.87 
.. 39,079.25

19,505.22 
.. 99,300.73

Įnešimai '■ nėdamokėti
Primokėtos akcijos
Nuošimčiai įmpkėti iš kalno
Nepilnos, paskolos
Mokamoš Bilos
Mokamos Sąskaitos '
Nuošimtis užaugęs.
Reserva dėl pasilikusių nuošimčių,

premijų ir Bausmių Priimamų
Atsargos Fondas
Nejud. Turto Sumažinimo Reserva
Pelnas (išdalintas)
Pelnas (neišdalintas) \

RADIOS. Parsi
duoda negirdėtai 
pigiai

$65.00 .vertes po
$29.50

$90.00 vertės po
$44.50

$12*5.00 vertės po
$67.50 .

bar bus vadinama Balchunas 
Ballroom. Ateinantį sekmadie
nį, spalių 15 d. bus svetainės 
krykštynų balius—Grand Open- 
ing Dance. Antanas Balchunas, 
svetainės užtaikytojas, šiomis 
dienomis svetainę naujai išde- 
koravo, prirengdamas jų dėl 
žiemas sezono parengimų. Sve
tainės naujai išdekoravimąs 
daro labai malonų įspūdį ir pa
daro jų labai jaukia vieta.

Garbė lietuviams, kad jų už
laikoma įstaiga taip tvarkiai 
ir tinkamai vedama.

Roselandiečiai patylomis jau 
kalba, kad ateinančių žiemų su
rengti vakarų naudai J. R. 
Jamse-Janušausko, ALTASS fon-

Totai
SPULKA YRA SAUGIAUSIA VIETA TAUPYTI PINIGUS.
Aukštas atlyginimas, saugumas ir pergalėjimas suhkių laikų yra faktai, kurie 

gali būti užtvirtinti, nes nei vienas žmogus Chicagoje hera pratrotinęs nei vieno 
dolerio sutaupyto spulkoje iš priežasties biznio sumažėjimo arba sumažėjimo na
mų vertės

ASSETS
Loans on Real Estate ..........
Loans on Stock .......................
Interest due .•.............................
Installments due ......................
Real Estate ................................
Real Estate sold on Contract

3222-24-26 So. Halsted Street 
Telefonas VICtory 4226 

Vieno aukščio baltu priekiu namas.
Vedėjai J. KALEDINSKAS ir J. ROMANAS.

Sena cliicagietė p. A. Kaitie
nė, P. Kaičio žmona, pirmiau 
gyvenusi Bridgeporte, 30th ir 
Emenald avė., kur užlaikė aku
šerės ofisų, o dabar gyvenanti 
Hemlock Creek, Pa., šiomis die
nomis atsilankė Chicagoje.

Svečiuodamasi, ji aplankė vi
sus savo draugus, pasaulinę pa
rodą ir “Naujienų” ofisą. Ji pa
dėjo daug darbo per dvejetų die
nų Chicagoje, beieškodama Se
no Petro, bet nelaimei, nete
ko sueiti. Ir Petrui nesmagu, 
kad neteko pasimatyti su sena 
giminaite.

Spalių 11 d., ji vėl apleido 
Chicago, ir išvažiavo atgalios į 
Hemlock Creek,* Pa., ku ji gy
vena njažame ūkyje.

—S. P. reporteris.

karėlis, “Bunco Party”, Kedzic 
Grill svetainėj, 8959 S. Kedzic 
Avė. Kedzie Grill užlaiko p.p. 
Eringiai, seni Brighton Park 
gyventojai ir biznieriai. Tai la
bai malpnųs, simpatingi žmo 
nės, su kuriais visuomet gali* 
ma bile reikale susikalbėti. Bė 
to ponia O. Eringienė yra šios 
kuopos narė ir savo laiku ne
mažai šiai ku'opai yra pasidar
bavus įeidama į visokias komi
sijas ir užimdama atsakomin- 
gų vietų valdyboj, nors per pas
kutinius porų metų biznio ver-

JUS KENČIATE!
Motiha Helena, Garsi žolių Gydytoja 
sako: "Nežiūrint nuo kb jus neken- 
tėtumėte, jums dabar galima pagęl- 
bėti i 3 dienas I” Išvalykite savo krau
ją sti Motinos Helenos ir Dr. Siman- 
kis Herb-Nu-Toniku arba jų kitomis 
Nattire Cure žolių Gyduolėmis. Tūk
stančius pagydėme! Atsišaukite dėl 
Snėicltillo Pasiūlymo 3 difenų išrnegi- 
hltno už 25c arba Konsultacija Dykai 
ųuo Nariiinio Gydymo Nature Cure 
Žiliu Specialisto Patarėjo. Arba Eg- 
žnmiriačija be obligacijos nuo žolių 
GyUytbjo Specialisto. Rašykite dėl 
dvUi knygutes ir išmėginimo. Kal- 
bhmė jūsų kalbą. S-M-S. HERBĄL 
INSTITUTE, 1869 N. Damen Avė., 
Chicago. Valandos: 11 iki 7 v. vak. 
Ned. iki 1 vai. popiet. Nau-10-14-83.

4179-85 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171 

2536-40 W. 63rd St
Tel. Hemlock 8400 

CHICAGO, ILL.

čiama pasitraukė iš aktyvau 
veikimo. Bet užtai davė pusiu* 
lymų surengti vakarėlį jų pli
kiai ištaisytoj Kedzie Grill sve
tainėj.

Taigi, kuopa įvertindami p. 
Eringienės nuoširdumų ir Nu
rengė Bunco Party.

Taigi kviečiu visas kuopos 
nares su’ jų šeimomis bei drau
gais atsilankyti į minėtų va
karėlį ir užtikrinu, kad visi 
turėsite gerus laikus ir jausi
tės kaip namie. Iki pasimatyto.

niuo neturėjo nuostolių, visados gavo šimtų centų ant dolerio ir dividendus 
kiausi laikai depresijos neuždarė durų nei vienos špųlkoš ii* neuždarys 
kiekvienas yra aprūpintas pinigais, kuris taupina spulkosc.

Saugiausia vieta taupyti pinigus ir gauti dividendus yra tik spulkoje 
mas atidaryti taupymo skyrių arba gauti paskolų, atsišaukite į spulkos raštinę virš 
minėtu antrašu. / ..

Dabar 
daug 
a n t 
(Plovyklų
$75.00 vertėt 'pasirin 

rinkimas Naujų
THOR, BEEVAC ai 
ONE MINUTE po 

'39.75

LIABILITIES ATSAKOMYBES
Installments paid in on Stock .... $305,267.73 Įnešimai įmokėti
Installments paid in advance on stock 8,811.12 Įnešimai įmokėti iš kalno 
Installments due and unpaid ... 
Paid-up Stock ............................
Interest paid in advance .........
Incomplete Loans ......................
Bills Payable ................................
Accounts Payable .......................
Accrued Interest ..... ..................
Reserve for Delinąuent interest

Premiums and
Contingent Fund 
Reserve for Real 
Profits 
Profits

Bargain Kainos _
ant Matrasų
Springsų. $12.00^^^^^^^^^^^ 
dubeltavi Spring- 
s ai po

*5.95 ~
$8.50 VATINIAI MATRASAI PO

Cicero Raudonos Rožės Pašelpos Kliubo 

19-tas Metinis Parengimas-Jubiliejns 
ŠEŠTADIENY, SPALIO-OCT. 14 D., 1933 
Lietuvių Liuosybės Svetainėj, 14 St ir 49 Ct 
Pradžia 8 vai. vakare. įžanga 50 Centų su 
Muzika — FLOYDS ROYAL AMBASSADORS 
tenybė musų parengimuose. Naudokitės proga, 
nors ant šio trumpo vakarėlio.
Visiem* Užtikrintas GOOD TIME!

Seklyčiom Setai, parsi
duoda pusdykiai. Naujos 
Mados, Gražus Setai ver-

44.50
$130.00 Namų Frieze Setai

p. 69.50

Šis 7-nių Šmotų Valgyklos Setas $115.00 Vertės už

'69.75

Progress Furniture Co 
3222-24-26 SO. HALSTED STREET

DABAR EINA DIDIS

RUDENINIS IŠPARDAVIMAS
Siūloma Mažiausios Kainos Mieste ant 

Visokių Namams Reikmenų
BARGENAI, DIDŽIAUSI BARGENAI!

Kalnon Jau k|)a! Pirkite dabar 
Ateinančiam Reikalui!

JAU RUDUO 
APSIVALYKITE — 
IŠSIM ALI A VOKITE!

18 in#. SlenoniH Popiera, Oc ir auki.; 
30 inč. Hieiinma Popiera, 10c Ir auklė. 
JUKNŲ POPIERA TRIM t'OJAMK DYKAI

LANGAMS
UŽDANGALAI

Visi geram stovy,, visų.. AUlft 
spalvų kiekvienas ..........
MAIŠYTA MALIAVA GEROS 
RŲŠIES UŽ GALIO- J-j
Gryno švino ir Alyvos OE
MALIAVA, Gal...........

HEIFERMAN’S
PAINT STORE 

2547’/z W. 63rd St 
MES PRISTATOM. HEM. 0070

Mokėdamas
Mokėdamas
Mokėdamas
Mokėdamas
Mokėdamas
Mokėdamas

Class “D” taupymo skyrius moka 4% nuo dienos pradėtas taupyti jeigu išbus 12 
mėnesių ar daugiau. Galima pradėti su $100.00 ir daigiau.

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS:

KEISTUČIO SPULKOS RAŠTINĖ
840 West 33rd Street, Ck

Telefonas—Yards
Lietuvių Seniausia ir Didžiausia Skolinimo ir Budavojimo Draugija Suvienytose
Valstijose

KAIP GALI GAUTI $1,000.00.,
o $1.00 į savaitę, į apie 15 mietų gausi $1,000.00 
□ $1.25 į savaitę,’į apie 11% metų gausi $1,000.00 
o $1.50 į savaitę, į apie 9% mėtų gausi $1,000.00
o $2.50 į savaitę, į apie 6% gadisi $1,000.00
o $3.00 į savaitę į apie 5& metiį gausi $1,000.00
o $4.00 į savaitę, į apie 4% metų gaU$i $1,000.00

$125.00 Mohair Setai

67.50
PLATUS PASIRINKIMAS

Stambaus padarymo gra
žus ir tvirti Breakfast Se- 
tai $45.00 $p > Q|- 
Verti po .......

r.“.. - '12.95

Iškilmingas ATIDARYMAS
Įvyksta

Sekmadieny, Spalių-Oętober 15,1933 
BALCHUNAS BALLROOM

158 E. 107 Street ,
Naujai išdekoruotas kaip aludė taip ir svetainė išpuošta. 

Visa svetainė naujai ištaisyta ateinančiam rudens ir žiemos sezonui. 
Svetainė tinkama dėl visokių parengimų kaip vestuvėms, baliams, 
koncertams ir t. t.

Keistučio Skolinimo ir Budavojimo Dr-jos No. 1 
(KEISTUTO LOAN AND BUILDING ASSOC1ATION No. 1) 

Įsteigta 1897 Metais—Inkorporuota 1901 Metais. 
PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 

(UNDER STATE GOVERNMENT SUPERVISION)

DIREKTORIAI:

CTJR PaRT

PEOPLES
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖJE 
Galite rasti Didžiausį Pasi

rinkimą
Drabužiams Plovyklų 

UŽ STEBĖTINAI 
MAŽAS KAINAS

Kaitrų šlavykai 
parsiduoda pus
dykiai: 
$38jOO Nauji šlavy- 

kai po 
$19.95 

$37.50 Hoover per- 
naujinti po .
$19.75 

$25.00 Eureca per- 
* naujinti po

*12.75
PASTEBĖJIMAS

Šios prekės labai greitai parsiduoda, todėl malonėkite 
kuo greiėiausiai atsilankyti į

PAVELYTAS KAPITALAS-^5,000,000.00
•.i .• . ■■■ I',!-’; .r,.'- vf . ■ -f ."r
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Published Daily Eacept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telcphofi* Csnal 8500

Editor P. GRIGAITIS

... $8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

tos” reikalus. Kuomet jie įsitikins, kad nacių politika 
kenkia visam kraštui, tai jie prieš Jų despotizmų su
kils. Boikotavimas Vokietijos prekių gali hitlerizm.o 
galų pagreitinti. *’/ *

Subscription Rates:
$8.00 per year in Caiiada
$7.00 per year outslde of Chlcago 
$8.00 per year in Chicago » 
8c per copy

«■ ........................ ■ —I ■■ I-III ! ■ ....... ..

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ________
Pusei metų 
Trims mėnesiams 
Dviem mSneriams 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešioto jus:
Viena kopija------ ------
Savaitei —
Mėnesiui - ------------- -----

Suvienytose Valstijose, ne Cbicagoj, 
paltu:

Metams-------------- —-------- $7.00
Pusei metų .......—8.50
Trims mėnesiams ---------- 1.75
Dviem mėnesiams ______    1.25
Vienam mėnesiui _____   .75
'Lietuvon ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams $8.00
Pusei metų 00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga

PHILADELPHUOS RUDMARŠKINIŲ DEBIUTAS

Philadelphijoje apie šių metų pradžią susiorgani
zavo iš buvusių kareivių draugija, pasivadinusi “Khaki 
Shirts of America”. Jos vadu “komandierium” pasiskel
bė Arthur J. Smith, atsibeldęs iš kažin kur į Philadel- 
phiją. Jisai, matyt, norėjo imituoti Italijos Mussolinį 
arba Vokietijos Hitlerį.

Užvakar policija padarė kratą tų “rudmarškinių” 
centralinėje raštinėje, kadangi policiją buvo pasiekė 
gandai, kad Smith’o armija rengiasi išplėšti valdžios 
arsenalą (ginklų sandėlį) ir maršuoti į Washingtoną 
ir paskelbti Rooseveltą diktatorium. Policija užtiko te
nai daug įvairių ginklų ir suėmė 17 asmenų. Bet pats 
“komandierius” dingo. Sako, kad jisai pabėgo, iššokda
mas per užpakalinį raštinės langą.

Smith’o pasekėjai kaltina jį, kad jisai pabėgdamas 
išsinešęs organizacijos iždą, kuriame buvę $2>500.

Policijos versija apie “Khaki Shirts” sumanymą 
maršuoti j Washingtoną yra tokia, kad tai buvo niekas 
kita, tik tam tikras būdas parduoti daugiau uniformų 
lengvatikiams karo veteranams, kurie manė, kad “ko
mandierius” Smith juos išganys. Toš organizacijos na
riai, įstodami į ją, turėdavo užmokėti po $2.00, už ku
riuos kiekvienas gaudavo milinius marškinius ir kepu
raitę. Uždarbis iš to biznio “komandieriui” Smith’ui 
galėjo būti nemažas, bet jisai, tur būt, norėjo paakstin- 
ti, paskelbdamas savo pasekėjams, kad jie maršuosią į 
Washingtoną “išnaikinti komunistus” (kurių Washing- 
tone visai nėra) ir įsteigti “tautišką” diktatorišką val
džią.

Jeigu policija nebūtų įsikišusi į šitą raketą, tai tie 
rudmarškiniai butų galėję pridirbti nemaža' triukšmo. 
Pereitą vasarą jau buvo žinių, kad “Khaki Shirts of 
America” jau padarė ne vieną skandalą Philadelphi- 
joje. Jie kelis kartus užpuolė darbininkų organizacijų 
mitingus, bandydami juos išardyti. Tokią mušeikų gau
ją butų gal netrukus pradėję šelpti kai kurie kapitalis
tai, kurie neapkenčia darbininkų organizacijų, ir ji bu
tų galėjusi pasidaryti pavojinga.

Gerai, kad policija tą juodašimtišką lizdą. išdraskė.

MILWAUKEE’S ADVOKATAS 
SIŪLO PANAIKINTI BYLĄ.

PRIEŠ KOMUNISTUS
.. .

Prieš kiek laiko į Milwaukee 
buvo atsilankęs Vokietijos am-, 
basadorius Hans Luther. Riau
šėse, kurias tas jo atsilanky
mas iššaukė, policija areštavo 
16 komunistų.

Milwaukee’s miesto policija, 
kaip žinoma, nėra miesto vy
riausybės kontrolėje. Ją kon? 
troliuoja valstijos gubernato
rius.

Kuomet suareštuotieji komu
nistai buvo pašaukti į teismą, 
miesto prokuroras Max Raskin 
(socialistas) atsisakė juos kal
tinti ir pasiūlė panaikinti jų 
bylą.

“Milwaukee Leader”, pritar
damas tam miesto prokuroro 
žygiui, pataria valstijos guber
natoriui pranešti nacių amba
sadoriui Luther’iui, kad jisai 
nėra pageidaujamas svečias 
Milwaukee’je.

PIRMUTINĖ MOTERIS NAU
JOSIOS ZELANDIJOS 

PARLAMENTE

Rugsėjo m. 13 d. buvo iš
rinkta pirmutinė moteris — 
Mrs. Elizabeth R. McCombs — 
į Naujosios Zelandijos parla
mentą. Ji atstovauja Darbo 
Partiją ir yra sena socialistų 
darbuotoja.

DŽIAUGIASI KITO NELAIME

Pranešdama apie “Vienybės” 
užsidarymą, jos kaiminka 
“Laisvė” taip išreiškia savo 
džiaugsmą:

“Reikia sveikinti lietuvius 
darbininkus, kad jie atsisa
kė remti ir skaityti šitą fa
šistinį laikraštį, kuris suši
lęs gynė Lietuvos kruvinąją 
Smetonos valdžią ir Ameri
kos imperialistinę buržuazi-

t

Streikuoja lentpiuvių 
darbininkai >

Praeitą penktadienį 10 vąl. 
sušvilpė Intriligatoriaus lent
pjūvės švilpukas. Tai buvo 
Ženklas, kad darbininkai pra- 
(deda streiką.

Streikas paskelbtas todėl, 
kad darbdavis nori sutrum
pinti darbo laiką iki 3 dienų 
per savaitę, atitinkamai ma
žinant ir atlyginimą. Darbi
ninkai čia įžiūri ne tik tie
sioginį algų mažinimą, bet 
ir tam tikms darbdavio spąs
tus kompensacijos reikalu. 
Kadangi gali atsitikti, jog 
lentpiuvės turės sustoti, tai 
tada darbdavis, atleisdamas 
iš darbo darbininkus, kom
pensaciją bemokėtų tik pa
gal paskutinio laiko uždarbį, 
būtent — už 8 darbo dienų 
savaitę. Todėl darbininkai ir 
reikalauja, kad darbdavis 
duotų raštišką pasižadėjimą, 
kad kompensacija butų iš
mokama už dabar dirbtąjį 
laiką - 
savaitę.

Be to, (darbininkai reika
lauja, kad butų išduotas 
avansas apsirūpinti žiemai 
kai kuriais būtinais reikme
nimis, nes iš algos, ypač su
mažinus darbo laiką, tas jo
kiu budu neįmanoma, nes ir 
taip tenka badmiriauti. O 
žiemai artinantis, reikia Ir 
šiltesnių drabužių, ir butams 
kuro, ir brangesnis maistas^ 
Pirmadienį darbininkai pra

dėjo darbą, nes darbdavis su 
darbininkų reityąlavimais su
tiko.

UŽ 5 dienų darbo

šonas, miestui plėstis. Todėl 
jau XVI šimtmečio pabaigoje, 
per apie vieną kilometrą nuo 
senosios vietos, kairiajame 
upės šone, ėmė kurtis dabarti
nis Panevėžys, Naujamiestis.

IPažymėtini Šitokie svarbesni 
Panevėžio istorijos momentai. 
Senasis Panevėžys, vadinamas 
Senamiestis, buvo įkurtas gana 
seniai: jis jau gyvavo XIV 
šimtmetyje ir priklausė Upytės 
apygardai. Kad Senasis Pane
vėžys jau gyvavo tame amžiu
je, rodo šitoks istorinis faktas. 
Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas, vienoje kovoje su to
toriais paėmė nelaisvėn 483 Šei
mas karo j imu, 330 jų šeimų 
įkurdino Naujuosiuose Trakuo
se (paties Vytauto įkurtuose), 
o likusias 153 .šeimas įkurdino; 
kitose Lietuvos kunigaikštys
tės dalyse. Tarp kitų vietų, ku
riose buvo įkurdinti karajimai, 
minimas ir Panevėžys.

Iš Upytės valsčiaus invento
riaus', sudaryto gudų kalba 
1554 m., matyti, kad senasis 
Panevėžys jau XVI šm. pusėje 
buvo žymus miestas: jame bu
vo apie 144 atskirų didelių so
dybų, daug namų ir, tur būt, 
keletas tūkstančių 
su 64 išgeriamomis 
ir U ,mč8ininkų<

Jaunas, palyginti,
miestas, išaugęs daug patoges
nėse geografinėse sąlygose prie 
(aivų plaukuojamos Nevėžio 
upes, emč praaugti seną, balo
se užlindusią Upytę, kuri tik 
iš vardo tebuvo apygardos 
miestas. Jau XVI šm. viduryje 
randame nemaža dokumentų, 
ypač civilinių reikalų .raštų, ku
riuose pažymėta, kad jie para-

v syti arba atlikti Panevėžio 
mieste, pav., 1554, 1565 ir 1584 
m. • .

įPanevėžyje buvo daromi ir 
miesto teismų posėdžiai net 
XVI šm. pabaigoje, prieš ofi
cialų perkėlimą čia teismo įs
taigų iš Upytės ir Krekenavos. 
Upytės m. teismo aktuose, Vil
niaus Kopusi jos išleistuose, Pa
nevėžio miestAŠ“ ‘(kSftajs vadi
namas senojo Panevėžio mies
teliu) ir jo ‘gyventojai labai 
dažnai figūruoja, tik ne visuo
met gražia išvaizda. Dauguma 
čia užregistruotų bylų — tai 
muštynes, plėšimai, sužalojimai 
ir kankinimai, jog net biauru 
ir baisu apsakyti.

1610 m. Varšuvos seime bu
vo pavesta Upytės seniūnui pa- 
statyti Naujame Panevėžyje niškių, .Karpiškių apylinkėse ir

gyventojų 
vietomis

Panevėžio

teismui namus. Tą seimo nuta
rimą 1614 m. atliko generalinis 
žemaičių, o kartu ir Upytės se
niūnas leronimas Valavičius, 
pastatęs ant Nevėžio kranto 
akmens namus, kuriuos buvo 
sudėtas ir teismų arkyvas. Tie 
namai išliko iki musų laikų. 
Reikia manyti, kad būtent ši
toje vietoje ir buvo “miestas” 
tikra to žodžio prasme, t. y. 
siena apriesta vieta, kurioje bu
vo svarbiausios valdžios įstai
gos. Nuo to laiko Upytės mies
to administratyvinė reikšmė 
mažėja, nuolat didindama reikš
mę Panevėžio, kursai iki to lai
ko tebuvo tik “Upytės apygar
dos miestelis“, nors pranešė 
Upytę ir savo plotu ir savo pa
statais.

XVII ir pradžioje XVIII šm. 
(ypač 1704 m.) Panevėžys la
bai nukentėjo nuo karo su šve
dais, Netoli Panevėžio prie 
Juostos upės įtako į Nevėžį, 
vietos gyventojai dr. Važins- 
kis, Prekeris ir M. Meištavi- 
čius kasinėjo didįjį piliakalnį, 
kuriame surado žmonių kaulų 
liekanų, be to, monetų, pri
klausančių XVI šm., būtent 
Livonijos ordeno 1535 m., Estų 
vyskupo 1536 m., didž. kuni
gaikščių Aleksandro ir Zigman
to. Toje vietoje buvo kapinės, 
kuriose palaidotos aukos maro 
ligos, naikinusios ateivius ir 
arti Panevėžio esančių vietų gy
ventojus 1550 m. Dvidešimtyje 
kitų piliakalnių, esančių kiek 
toliau nuo minėto, irgi prie Ne
vėžio, kasinėjant rasta žmonių 
griaučių liekanų. Greičiausiai, 
tie piliakalniai — tai kapai kri
tusių kovoje su švedais, iš ku
rių hetmanas Gonsevskis 1656 
m. atėmė jų užimtų Biržų mies-

BOIKOTAS PRIEŠ FAŠIZMĄ IR BOLŠEVIZMĄ

Amerikos Darbo Federacija savo konvencijoje be
veik vienbalsiai nutarė boikotuoti Vokietijos prekes — 
už tai, kad nacių valdžia atėmė laisvę profesinėms dar
bininkų sąjungoms (unijoms). Į rezoliuciją įdėta taip 
pat fašistiškos Italijos ir bolševikiškos Rusijos vardai.

Negalima sakyti, kad tai butų visai nenuosaku. So
vietų Rusijoje ir juodmarškjnių Italijoje darbininkai 
taip pat neturi, laisvės, kaip ir nacių Vokietijoje. Bet 
Darbo Federacija pirmiau nešaukė boikotuoti Rusiją ir 
Italiją, nors bolševikų despotizmas gyvuoja jau 15 me
tų, o fašistų 10 su viršum. Iš to galima numanyti, kad 
dabartinis Federacijos nutarimas prieš bolševikus ir 
fašistus nėra pilnai nuoširdus. Matyt, jį įpiršo konven
cijai tie delegatai, kurie nenorėjo boikotuoti Vokietiją: 
nedrįsdami viešai užtarti nacių barbarizmą, jie parei
kalavo, kad i boikoto rezoliuciją butų įdėta Rusija ir 
Italija. * •

Tačiau kuomet rezoliucija apima tiek daug, tai 
vargiai ji galės būti pravesta gyvenime. Boikotuoti pre
kybą su sovietų Rusija šiandie nėra prasmės. Išmintin
giau butų ne tik ją ne boikotuoti, bet užmegsti su Ru
sija pastovius prekybos ryšius. Viena, tai butų naudin
ga Amerikai (ekonominiu atžvilgiu: Amerikos prekėms 
reikia naujų rinkų.

Antra, prekybos santykiai padarytų teigiamos įta
kos ir į sovietų Rusiją. Rusijos gyventojai dabar be
veik nieko nežino apie Ameriką. Bolševikų spauda skel
bia visokių baisenybių apie Dėdės Šamo žemę, ir dau
gelis rusų gal tiki, kad jų gyvenimas esąs daug laimin
gesnis, negu Amerikos žmonių. Jeigu jie patirtų tiesą 
ir galėtų palyginti sąlygas bolševikiškoje Rusijoje su 
sąlygomis Jungtinėse Valstijose, tai diktatoriui Stali
nui nebūtų taip lengva savo valdinius mulkinti.

Kas kita nacių Vokietija. Tenai viešpatauja ne .tik 
darbininkų pavergimas, bet žiaurus, barbariškas smur
tas. žmonęs tą pasibaįągtįųą v,aldžią pakenčia tiktai 
dlĮRo, kad daugeliui jų atrodo, jogei Hitleris gina “tau-

Priprastu jam budu stalincų 
organas pasakoja netiesą, nes 
p. Tysliavai redaguojant “Vie
nybę”, ji negynė nei fašizmo, 
nei imperializmo.

Ir nėra ko “Laisvei” taip la
bai didžiuotis prieš “Vienybę”, 
nes ji pati nuolatos prašo au
kų iš publikos, .nestengdama 
savo jėgomis išsiversti.

STREIKAI LIETUVOJE

“Lietuvos Darbo Balsas” pa
duoda žinių apie du dideliu 
streiku, Jonavoj ir Kaune. Ra
šo:

Jonavoj sustreikavo apie 
500 stalių. Einant pasitari
mams dėl kylančio streiko, 
Kazys Rechelis, būdamas gir
tas, dalyvaudamas tuose pa
sitarimuose ėmė kelti triukš
mą, neva čia esą keliama 
raudona vėliava ir t. t., ir 
grasino pranešiąs .policijai./ 
Tuomet darbininkai jį iš sa
vo tarpo išmetė. TUo laiku 
pro šalį ėjo kitas darbinin
kas stalius, kuris jį paklau
sė: “Ko rėkauji?” — Tas 
nieko nesakydamas -puolė šį 
su peiliu ir sunkiai į krutinę 
sužeidė. Sužeistasis Amelija- 
novas 
mięsto 
vojuj.

Teko 
darbininkai paskelbė Rech»^ 
liui boikotą.

Streikas tebevyksta. Dar
bininkai iki šiol uždirbdavo 
per savaitę po 20 lt., todėl i 
-negali pragyventi, .reikalauja 
fpakęlti, atlyginimą į savaitę 
nors po 30 litų.^ $$ (kurioj

nuvežtas j Kauno 
ligoninę. .Gyvybė pa-

patirti, kad Jonavos

1; ginimą pakelti.

PANEVĖŽYS
Panevėžys yra prie Nevėžio 

upes. Didesnė jo dalis išsiten
ka 'kairiuoju upČB šonu.

Nevėžio upė ties Panevėžiu 
dabar nėra vandeninga: jos vi
dutinis gilumas 1—1,5 mtr. ir 
platumas 10—15/'mtr. Tik per 
potvynius upė išsilieja kartais 
per 50—75 metrus^ Už 4 klm. 
nuo Panevėžio, įtekėjus Juostos 
prieupiui, Nevėžis staiga siau
rėja ir seklėja. Dabar Nevėžiu 
galima plaukioti tik irkliniais 
laiveliais, bet prieš keletą šimt
mečių, dar net XVIII šimtme
tyje, musų krašte dėl miškų 
esant drėgniam klimatui, dides
nieji upių laivai ateidavę net 
iki Panevėžio.

Šiandien Panevėžys neoku
puotoje Lietuvoje yra didelis 
miestas. Jis turi arti 21,000 
gyventojų (sausio 1 d. 1933 m. 
20,774 gyv.), iš./kurių lietu
viams tenka 55,5%, žydams — 
35%, lenkams — 4%, rusams 
— 2,5%, vokiečiams, latviams 
karaimams ir kitoms tautoms— 
2,5% ir svetimšaliams 0,5%.

Nors Panevėžys gyventojais 
dabar žymus miestas, bet jis 
yra nesenas ir net .pačiais gy
ventojais žymiau paūgėjęs tėra 
Vos praėjusiojo šimtmečio ant
rosios puses gale ir šio šimt- 
mečio pradžioje. (Dar prieš f75 
.metus, 1857 m., Panevėžyje tę- 
buta 5,908 gyventojų. Taigi, 
.per 75 metus Panevėžyje gy
ventojų padidėjo 3,7 kartų. •

Šiandieninio Panevėžio cent
ras guli kairiaj ame Nevėžio šo
ne. Tai nauj esnioj i t miesto da
lis, Šitoji miesto dalis geriau 
tiktų vadinti Naujuoju Panevė
žiu arba Naųjamįeąčių, nes se
nesnysis Panevėžys, jo šaknys, 
guli dešiniajame Nevėžio šone 
—- dabartiniame Senamiestyje, 
ikuriame XV šm. -pabaigoje tž* 
'butą vos kęlięlikos,sodybą . ir 
kuris įgaunaį miesto* žytnių v^>s 
L568 m,, atkMhs 
teiėmus iš Krekenavos. Tais 
laikais kairiajaihe ^Nevėžio i’šo* 
ne, dabartiniame miesto plote, 

augo ftįiiki
apylinkės ,ma;

negu kairysis u$ės* Žiau

apie Rozalimą. Juos kasinėjo ir 
aprašė XIX šm. 40-se miestuo
se žinomas prancūzų mokslinin
kas Dubois de Montpereux.

Didžiojo šiaurės karo metu 
per Panevėžio apylinkes 1704 
m. perėjo švedų generolas Le- 
venhauptas. Jį čia atsiuntė Ka
rolis XII, kad palaikytų Stanis
lavo Lcščinskio šalininkus. Ei
damas -nuo Vabalninku, Leven- 
hauptas ties Panevėžiu užklupo 
Višneveckio ir Oginskio kariuo
menių arjergardą. šiuodu pa
laikė Augustą II. Sumušęs jų 
kariuomenę, Levenhauptas atė
mė iš Oginskio svarbius doku
mentus, tarp kurių buvo ir 
slapta sutartis, padaryta Petro 
Didžiojo su Lietuva bei Lenki
ja prieš Švediją.

Napoleono gadynės įvykiai, 
galima sakyti, beveik nelietė 
Panevėžio. Pro jį ir per jo ap
skritį perėjo kariuomenė gen. 
Įeit, grafo Vitgenštęino — 1 
pešt, korpusas (štabas buvo 
Kėdainiuose) ir gen. majoro 
Vsevoložskio (II korpuso) avan
gardas (štabas buvo Jonavoje). 
Tą kariuomenę vijosi II pran
cūzų pešt, korpuso viršininkas 
maršalas Udino. Grįžtant, pro 
kitą pusę IPanevėžio ėjo mar
šalo Makdonaldo X (vokiečių) 
korpuso armija, to paties Vit- 
genšte.ino armijos vejamą.

Panevėžys atiteko Rusijai po 
trečiojo Lietuvos-Lenkijos 
dalinimo (1795 m.), ir 1797
tapo Upytes apskrities mięstu 
Vilniaus gubernijoje. 1842 m. 
Panevėžys perėjo Kauno gu- 
bemijon, tuomet Upytės apskri
tis pavadinta Panevėžio apskri
tini. Norėdama kolonizuoti Pa
nevėžį, rusų valdžia 1841 m. 
davė 25 metams privilegiją vi
siems didžiarusiams, persikėlu- 
siems Panevėžin: visi tokie at
ėjūnai buvo atleidžiami nuo 
rekrutų priedermės, nuo-preky
bos, nuo asmens ir nuo kitokių 
mokesčių.

Dabar tarp Panevėžio ir Se
namiesčio yra Smėlynė, dar va
dinama Mikolajavą. Ta miesto 
dalis atsirado šitokiomis aplin
kybėmis. Bažnyčia, buvusi Se
namiestyje, pagal padavimą, su
degusi 1780 m. Vilniaus kapi
tulos komandiruotas Panevėžin 
Mikalojus Tiškevičius liepė iš
kirsti pušyną, buvusį dešinia
jame Nevėžio krante, tarp nau
jojo ir senojo {Panevėžio, ir toje 
vietoje pastatė 1872 in. medinę 
bažnyčią. Nuo jo vardo ir pa-

(Tęsinys 5-am pusi.)

pa- 
m.

Be tų piliakalnių, penki ki
lometrai nuo Panevėžio, kam
pe, kurį sudaro Nevėžio it į jį 
įtekąs Sanžilos upelis, j^a apie 
keturias dešimtis piliakalnių, 
kurie bus, be abejo, senovės 
lietuvių — gamtos garbintojų 
kapai: kasinėjant vieną iš jų 
rasta kaulų, anglių ir pelenų. 
Tie piliakalniai tuo ypatingi, 
kad jie apsupti (tarsi aptvaru 
iš didelių netašytų akmenų, 
giliai įlindusių j žemę. Jie visi 
apaugę pušynu, už kurio taip 
pat yra panašių piliakalnių, iš 
dalies jau suartų. Tokio pat ti
po labai senų piliakalnių, ku
riuose yra lavonų deginimo 
pėdsakų, yra Raginėnų, Pakal-
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Persikėliau

Apiplėšė aptiekę

Graboriai

DR. HERZMAN

Bunco , Party tau

Te|« Monroę 3377^

PADftKAVONfi

eimo» P'V

kuriose 
Miesto 
Miesto 
stoties

šia
va

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI

nier 
wood

Eile narių gauna garbės dova
nas už neėmimą pašalpos per 
(teš'mt| metų

Valandos nuo 10
Ne’deliomis 10 iki 12 vai. ryto

nuva- 
Šoferis 

tarp 70

ANGLIJOS DARBININKŲ 
VADAS AMERIKOJ

blokus
vie-

tau musų

Mann, 77 m., Anglijos

Ryt ristikai persiims 
dėl čempionato

Banditai pašovė 
licmoną

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgioia 0036

Rytoj, sekmadienį, spalių 15 
d., Vytauto Darže ,prie 115-tos 
ir Crawford avenue lietuviai 
ristikai, Kaip J. J. Bagdonas, 
BancevičiuS ir kiti *persihns dėl 
lietuvių čempionatų cjiržo. Viso 
risis keturios ■ poros. Ristynių 
pradžia 4 vai. p,p.

JOSEPH J. GRISH 
lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Aut.
Tel. Boulevard 2800 

Jtaą. 6515 So. Rocktvell St.
TA Republic 9723

Ofiso Tel, Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

BRIGįHTON PARK. — šian
dien įvyksta SLA. 134-tos Mo
terų kuopos Bunco vakarėlis, 
8 vai. vakare Joe Eringis Ked- 
zie G rili svetainėje, 4959 So. 
Kedzie Avė. ir 40th St Kvie
čiame visus atsilankyti, kttfrie 
mylite bunco arba kortomis 
lošti. Bus gražių davonėlių, pa 
aukautų 134 kp. narių ir po lo
šimui vaišės, kurias pateiks, ko
misija. Taigi iki pasimatymo.

—Narė.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicago*
Lietuvių

Those who have traveled be- j 
fore on the Scandinavian Ame-1 
riean Line will do so again. 
High class Service on the steam- 
ers and shore to all passengers, 
excelent and abundant Line 
cleanliness everywhere, and 
plenty of varied amusements 
in friendly and congenial com- 
pany. These are only a few 
of the things which will gua- 
rantee you a pleasant and en- 
joyable trip. As a matter of 
fact, Christmas begins when 
you. embark the steamer.

It is advisable to apply for 
Į reservatious as early as pos- 
sible to the nearest loca»l ageut 
or direct to the Line’s own of • 
fices.—(Sp>.

elektra, įrodančią mažiausias 
pečiais aryda atkreiptam į mo- 
ukus. Kreivos akys atitaiso-

kampas Halsted St.
"1—4, nuo 6 iki 8

Naujo restorano savininkas 
yra Bernarr MacFadden iš 
New Yorko, kuris leidžia ke
lis žurnalus. New Yorke jis 
turi penkis tos rūšies restora
nus. Bedarbiams maistas duo
dama dykai, o tie, kurie dir
ba nepilnų laikų, turi mokėti 
po vienų centų už kįekvienie- 
nų “patrovų”.

2422 W. Marquette Rd. 
kampas 67th ir Artesian Avė. 

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų ii 

nedėliomis pagal susitarimą.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVB.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tol.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

šį vakarų Raudonos 
Rožės klubo 19-tas 

metinis balius

1145 Milivaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutartį.

each season we have va- 
moods and wishęs, būt 

commoti and slrongest o f

Vi?i REPUBLIC 8340

Atidarė centinį ręsto 
taną

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

ANTANAS ZIMONT 
(Žimončius)

kuris mirė spalio 1 d., 1933 m. 
ir palaidotas spalio 5, o dabar 
ilsis šv. Kazimiero kapinėse, 
amžinai nutilęs ir negalėdamas 
atsidėkavot tiems, kurie sutei
kė jam paskutini patarnavimų 
ir palydėjo jį i tl neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalipimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavojame 
musu dvasiškam tėvui, Kun. 
Kleb. Baltučiui, kurs atlaikė 
Įspūdingas pamaldas' už jo 

.Aida; dėkavojame graboriui S. 
t. Mažeikai kuris savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ii i amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, • dėkavoja
me grabnešiams. šv. Mišių au
kautojams ir gėlių aukauto
jams ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėmis.
mylimas vyras ir tėvelis sako
me: ilsėkis Šaltoj žemėje.

Nuliūdę.

Adresu 16 West Lake st. ta
po atidarytas naujas restora
nas, kur bus galima pavalgy
ti už kelis centus. Tame res
torane bus galima už centų 
daržovių, sviesto ir kitų da
lykų. Jeigu, sakysime, kos- 
tumeris ims septynias “patro- 
vas”, tai turės sumokėti 7 cen-

756 W. 35th St.
(Cor. of 35th 8 H,bud Su.)' 

Ofieo valandos nuo 1-3. nuo 6:30-U:30 
Nedėldieniaū pagal sutartį

pietų ir nuo 7 iki 8:30 vak 
4 ėdė L nuo 10 iki 12 v. dieną 
Phone Midway 2880

M uijtiiuiw. imuMimnmiiiiir-n

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd £

Valandos: 1—3 ir 7
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

JURGIS TR1JONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu' 

spalio 12 dieną, 4:15 valandą 
ryte ' 1933 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Pa- 
gramončio par., Tauragės ap., 
Kuturių kaime,

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliūdima 

broli Mikolą, brolienę, du brol
vaikius Aleksą ir Fabijoną 
ir brolio dukterį Valeriją, du 
pusbrolius Antaną ir Ailgustą 
Marozus ir daug kitų giminių, 
o Lietuvoj 2 brolius Antaną i7 
Joną, ir 2 brolienes ir daug ki
tu gimipių.—Kūnas pašarvotas, 
randasi 5224 So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
spalio 16 d., 8:30 v. r. iš namų 
i šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėllonio sie
lą,. o iš ten bus nulydėtas f 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Trijonio 
giminės, draugai ir pažjstanfl 
esat nuoširdžiai kviečiami da-* 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame

Brolis, Brolienė. Brolvaikal, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, Tel. 
Republic 310,0.

Laidotuvėmis rūpinasi bro
lis Mikolas Trijonis.

A L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare, 

apart Iventadienio it ketvirtadienio.

most 
tbem all is our antinai longing 
to spend Christmas at Home. 
with oiir parenls, relatives and 
friepds.

Redardless of in which part 
of Oi© world we are, in better 
or worse ciręcumstances, at 
least on the approach of Christ- 
mas wę ahvays remember our 
native country and the dear 
tfolka there./ W'6 long to get 
įthere; to spend Christmas xyith 
’them. This. explain,s why 
ithousands upon thousands 
travel every year overseas to 
spend Christmas at the Home 
ifires.

Seldom, if ever, have the 
American Lithuanians had a 
beter opportunity to visit Lith- 
!uania for Christmas than this 
year. Travėling is moro com- 
fortable, tiekets are oheaper 
and the cost of living in Lith- 
u’ania is stiR very cheap. By 
joining the Scandinavian-Ame
rican Linęta Christmas excur- 
sions on the “United. States“ 
from New York November 25th, 
or the “Fręę&rik VIII” Decem- 
ber 9th, you wijl have a plea-

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Athland Ava., 2 lubot 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
N OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po s"----- * lt'! °**A ’
vakaro.

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Wettern Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS t
127 N. Dearborn St.,Roomt 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta .
3323 South Haltted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergę 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

įi I«
GRABORIU& 

1646 West 46tb St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
CicWQ 3724. Koplyčia dykai

Tom 
darbininkų vadas, kuris šiomis 
dienomis atvyko j Ameriką, kur 
jis laikys visą eilę prakalbų 
prieš karą ir už taiką.

CHICAGO, ILL.
J t liąHJ1 JIII^"1 URM iw< ■

Ree. 6600 South Acteeian Avenue
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257
DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO, ILL.

sant, quick and enjoyable trip, 
In the šame ocean steamer 
aeross both open seas, the At
lantic and North Sea and only 
a short run from Copenhagen 
to Klaipėda.

DR. VAITUSH, DPT. 
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialiitai
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimp, svaigimo 
akių aptemimo, nfervuotumo, skaudamą 
akių, karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 

;liregystę. Prirengia-teisingai akinius. Vi
ešuose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su ( ' * 
klaidas. Speciali 
kyklos vaikus.
juos, Vahndoa ųuo, 10 iki 8 v. Nedelio 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu 
sę pigiam, kaip buvo pieniaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi 

gitau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė

Phone Boulevard 7589 1

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ii Akinių Dirbtuvė

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyrfs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškai ligas vyną, 
moterų 1 ir vaikų pagal naujausius me- 
(odųą X-Kay ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18tb Sl, netoli Morgan Sb 

Valandos: nuo 10——12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde Purk 6755 or Central 7464

vadino šitą vietą Mikolajava. 
Čia buvo perkelta ir Panevėžio 
parapija, Mikolajava (Smėly
nė) labai.greit išaugo ir buvo 
sujungta tiltu su miestu. Ji bu
vo tiktai jo priemiestis, nes 
miesto teisėmis nesinaudojo.

Per didįjį karą Panevėžys 
daug buvo nukentėjęs, išdegė 
jo bent penktoji dalis: beveik 
visa Smėlynė* porinkis, taip 
vad. Slabodkė, ir keletas kitų 
mažų gatvelių. Tuojau po karo 
miestas ėmė atsistatyti ir šian
dien yra ne tik atsistatęs, bet 
ir statybomis žymiai paūgėjęs, 
prasiplatinęs, šiandieninis Pa
nevėžys plotai už prieškarinį 
yra bent, trečdaliu padidėjęs. 
Išaugo visiškai nauji miesto 
kvartalai Staniunų lauke, palei 
Fermų ir Agronomiją, palei sto
tį Plukių laukuose. Paplatėjo 
jis ir kitose vietose.

Be augimo miesto platyn ir 
aukštyn lygiagrečiai ėjo inten
syvus, ypač paskutiniais metais, 
miesto gražinimas, kuris vis 
tebevaromas. Paplatinti ir pa
gerinti šalygatviai, ištaisytos ir 
net naujos padarytos senajame 
mieste gatvės, jų kai 
padaryta kanalizacija, 
elektros apšvietimas iš 
Savivaldybės elektros 
yra geriausias. —A. GHvydis,

Sekamą penktadienį
House kalbės Dr.
Eddy, pagarsėjęs 
ir lektorius
hitlerizmą.

kiek laiko aplankė Vo
kietijų ir pats savo akimis 
matė, kokie dalykai ten deda
si. Dar būdamas Berlyne, 
jis aštriai kritikavo nacius.

Dr. Eddy prieš porų metų 
įstojo į socialistų partijų.

Nieko blogo nemanydamas, 
Harmoa jau buvo besirengiąs 
savo keliais važiuoti. Bet 
kaip lik* tuo laiku pasigirdo 
riksmas. Jis pribėgo prie 
ežero ir pamato vandenyje sa
vo pasažierę. Jis tuoj metė 
jai gelbėjimo priemonę* bet 
rųoteris atstūmė jų nuo savęs. 
Tąsyk Harrnon pasileido pa- 
gelbos ieškoti, kadangi pats 
jis nemokėjo plaukti. Neilgai 
trukus, moteris tapo iš van
dens ištraukta ir nugabenta į 
ligoninę. Tačiau visos pas
tangos jų atgaivinti nuėjo nie
kais.

, Ofiso Tel. Lafayette 7337
Namų Tel. Hyde Park 3395 , 

Vai, — 9 —12s ryto, Antradieniais 
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais 

Šetadieniais sulig sutarties.

Prie 2701 W. Division st. 
plėšikai išmušė valgomų daik
tų-krautuvės langą ir rengėsi 
pradėti savo darbų. Kaip tik 
tuo laiku netoli pasitaikė pp- 
licmonas Michael Wnck, 29 
metų amžiaus. Pamatę polic- 
monų, vienas banditų (jų bu
vo du) pradėjo šaudyti. Wnek 
tapo dviem kulkom peršautas 
ir sunkiai sužeistas. Padėtis 
jo rimta, vienok daktarai ma
no, kad pasveiks.

Keturi banditai apiplėšė ap- 
tiekų, priklausančių Galt Drug 
kompanijai, 442,5 Sheridan 
road. Iš aptiekos manadže- 
riaus jie laimėjo 35 dolerius.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

(£3&US 0*8U* ’ “ ’
Narni, em 8. Rockvell Street

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELL A 
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

CICERO.—šįvakar Liuosybės 
svetainėj©, Cicero, 49th St., ir 
14th Street, įvyksta Rietuvių 
Raudonos Rožės Pašalpos klu- 

Ibo jubiliejini®; 19-tų metų me
tinis bąiids. j .

Kaip ir praeitų metų, taip ir 
šių metų- baliuje, bus duodamos 
garbės dovanos-r-auksiniai žie
dai tiems nariams, kurie išbu
vo klube 10 metų ir neėmė pa
šalpoj. šiais metais dovanas 
gauna šie nariai:

P. Putrimas
M. Masiliūnas

f J. šlyteris
J. šemutas . . '
A. Petrėnas
J. S. Skridulis '
J. Marozas
S. Jankeliūnas.
šiais metais Jubiliejus bus 

labai šauniu ir iškilmingas, nes 
klubas nesigailėjo išlaidų, steng- 
dažnasis tai padaryti. Gros 16 
muzikantų orkestras— Floyd’s 
Royal Ambassadors. —A. R.

Sher- 
socio- 

Jis kalbės 
Dr. EddyNuvažiavo taksikabu 

nusižudyti

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS , 

4143 Archer Avenue

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Dr«xel 9191

Dr. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisai: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

Valandos: 1G—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedėliomis iš šventa- 

niais 10—12 dieną.

Advokatai

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUSl ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja ęhkagoje 
ir apieliąkėje.

Didelė ir ’ graži 
koplyčią dygli.. 

409? ARCHER AV.

Atvyksta Dr. Sherwood 
Eddy

r. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikij ir Moterų Ligų

DU C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7«2£

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

J, F. EŲDEĮKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patąrnautL

J. F, EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborhia, kuris 
turi įrengęs grabų diybtuv^ ;

Fuikiausioa, moderniškai įrengtos tryš koplyėios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nuliūdima valandoje, pašaukite Si< (staigų,

J. F. EUDEIKIS

Telefonas Yards 0994 

Dr. MAURO KAHN
4631 South Athland Avenue 

Ofiso valandos: 
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 vak Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephonc Plaza 3200

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

For Christmas to the 
01d Country

Visokių šposų pasitaiko 
ine pasaulyje. Sakysime, 
kar anksti rytų prie 26-tos ir 
Parkway jauna moteris . su
stabdė taksikabu, kurį 
vo Harry E. Harrnon, 
klausė, kiek kainuos 
žiuoti į Navy Pier. 
atsake, jog kainuosią 
ir 80 centu.

Pavažiavus kelis 
moteris padavė Harmonui 
nų dolerį ir paprašė, kad nu
pirktų cigaretų pakiukų. Pas
tarasis prašymą išpildė. Kai 
sugrįžo jis atgal, skersai gat
vės perbėgo juoda katė. Šofe
ris paklausė pasažierės, ar ji 
tiki į prietarus. Moteris atsa
kė, jog nei juoda katė, nei tas 
faktas, jog dabar yra penkta
dienis ir spalių trylikta jai ne
turi jokios reikšmės.

Per visų laiką moteris juo
kavo ir atrodė linksma. Kai 
privažiavo “Navy Pier”, ji su
mokėjo šoferiui sąskaitų ir nu
ėjo prie ežero. Harrnon juo
kais jai pastebėjo, kad ji ne
šoktų į vandenį. Moteris at
sakius: “Aš kaip tik tai ir da
rysiu”.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS 
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th B Halsted S ta.) 
Gyvenimo vieta 6004 S. Talman Avė.

Tel. Republic 3093 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-1 

Nedėldieniau pagal sutartį.

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukite Mana 

2506 <West 63rd St 
Tel. RfcPUBLIC 310B ,

Eudeikiaus ypatHkas patarnavimas yp pmuVi’tf*^eik 30 
roskų. — l&mis Grandus vesrojąnds mpdeinįiką, 'elektros
varomą, karboną ąą Jeigu ^ftžiuojatėą dailunąų ir tąų-
pųmująįdotuvise, — paaukite f ? ‘ i f

/ ; RBPUM-ię ............... ':'įj į|

Juozapas Eiid JO TSvaš

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Povanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaiąą prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO. Iii.

. .............. ......... ■ i ‘.»'4..........inii. ■■ —

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU ORATORIŲ?
Palaidoją nž $25.00 ir

Moderniška koplyčia
668 W. 18flh tek. < 

CHICAGO, ILL
.................. . .............-.........į........... .. imihI.iinumurai m1

SIM0N M. SKUPAS
GRABORIUI IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas ąeras ir nebrangus.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

1   iąjW|i ■ I ■ ■■ ■ —

Phone' Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Paąąrnąvimąs lai- 
dotųviąe įr kokiame rei
kalą visuomet «ul sąži
ningas ir ąebrangus to
dėl, kad neturime iš-

........ . 1 111 ....................... ...........f1—

Lachavicli ir Simus
LIETUVIS GRABOKIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

" darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., ęhicggo 
SKYRIUS: .

1439 S. 49 Ct., Cicero, I1L 
Tel. Cicero 5927

Liėtuviai Daktarai 
^WRi^^*>****^**il|*i****W*^rW»e*M****W^*W*^*^*^b*Wfc»^»» 

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS 

erdvesne ir patogesnį vietą 

So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 rakant 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pboae Boulevard 8433

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ..
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

vai.. Nedėliomis nuo. 10 iki 12
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401
1 r--............    in.... .. ....... ' i .....

Dr. Strikol’iš

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Qrįio ii Eutbpot fr vėl praktikuoją 
• tenojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M.
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta? 

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St. 
T«L POULEVARD 91»»

w |»V I,' "■ .................................... ■ I— -II I. ■ ■ HM ........................

Teh Republic 0098

DR. A. J. MANIKAS 
°YToO8 W? 5W^

| ||jJ U

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 IV. Maditon St.

VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak» 
Tel. Seeley 7330 

Namų telefonas Brunswick 0597

Lietuves Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physicat Therapy

6109 South Albany 
Avenue 
Phone

Hemlock 9252
z Patarnauja prie gim-

dymo namuose ar li- 
'goninėse, duodu ma- 

ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 

ipŽiOk B ąmiMaS blankets ir t. t.
- SaMI Moterimi ir mergi- 

Ml nonų patarimai do- 
vanaį. *•



' A
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Ką kalba žmonės 
apie “Naujienas”

, J. A. Kass, laikrodininkas, 
4216 Archer Avė., sako, kad 
“Naujienos” yra labai reikalin
gos. nes visokios žinios, kaip 
iš Lietuvos ir Amerikos lietu
vių gyvenimo paduodamos beša
liškai.

Frank Novakas, siuvėjas, 
2625 W. 43rd St., sako, skai
tau “Naujienas” niro pat jų su- 
sitvėrimo. Tai yra vienintelis 
laikraštis, kuris paduoda daug 
žinių ir įvairių informacijų.

...... ....................... - i

Chas Yuška, 2925 S. Ldck 
St., sako, ‘‘Naujienos” tai yra 
kelvedis viešojo gyvenimo. Ne
tik aš skaitau ir mano mote
ris, bet ir kaimynai, kurie su 
mumis gyvena. Visi užganėdin
ti žiniomis ir informacijomis.

—Žvalgas.

“Vilnies” komisaro X 
P. Millerio prakalbos

Praeito trečiadienio vakare 
Lietuvių Auditorijoje lietuviški 
bolševikai buvo surengę pra
kalbas savo komisarui J. F. 
Milleriui, ką tik grįžusiam iš 
vakacijų — poilsio Rusijoje. 
Man teko kalbėtis su darbinin
kais, kurie grįžo iš Rusijos, riu- 
važiavę su tikslu ten dirbti ir 
apsigyventi. ‘Paragavę ten esan
čių gyvenimo sąlygų, kuo grei
čiausiai grįžo atgal. Jaučiasi 
labai apvilti, kad klausė bolše
vikiškų agentų, kurie jiems 
piešė vaizdus apie esančias ten 
gerybes darbo žmonėms.

Užėjau paklausyti ŽmdįjMUŠ, 
kuris buvo nuvažiavęs ne dirb
ti, bet pasižiūrėti Maskvos. Iš 
jojo kalbos ir matyti, kad jis 
ten tik Maskvoj vaikščiojo gat
vėmis ir džiaugėsi bolševikiš
kais išradimais. Sako, ten jau
nimas ne toks kaip čia, Ameri
koj. čia jaunuolis nuperka 
chewing gurno savo merginai 
ir už tai ją išnaudoja visą va
karą. Maskvoj jaunuolis pasi
ima savo merginą, eina į par
ką ant šokių, bet jie tenais ne
šoka tokius šokius kaip jus čio
nai šokat džiazus prie kelių 
muzikantų muzikos. Ten jauni
mas šoka vienai tik harmoškai 
griežiant. Jie ten šokdami pa
stato dirbtuves, traktorius, 
skerdyklas, automobilius, bal
dus. Jaunimas šokdamas pri
augina žmonių Rusijoj nuo 
šimto dvidešimts milionų iki 
šimto šešiasdešimts milionų.

Bet kalbėtojas susigriebė ir 
sako, kad jis nežinąs su kokia 
mašina žmonės ten dirba. Le
ningrade esanti telefonų dirb
tuvė, kur dirba dvidešimt ketu
ri tūkstančiai darbininkų. Jie 
uždirba į mėnesį apie keturius 
Šimtus rublių ir praeitais me
tais ta dirbtuvė pagaminusi už 
šešias dešimts milionų rublių 
vertės telefonų.

Galvoju, jei taip visos Rusi
jos dirbtuvės dirba, už tai ir 
bolševikiški pinigai verčios ne-

turi. Tik padaugink darbininkų 
ir algų skaitlines, tai pasirodo, 
kad algomis reikia išmokėti 
daug daugiau, negu kad jie pre
kių pagamina (115,200,000 rub
lių. Už tai valdžia spausdina 
be verčius rublius ir moka jais 
darbininkams algas.

Kalbėtojas sako dirbtuvių 
valgyklose valgis yra paskirsty
tas į tris kliasas. Darbininkas, 
kuris dirba sunkų darbą, gauna 
daugiau valgyti, kuris dirba 
lengvesnį darbą, tas gauna ma
žiau valgyti. Raštininkai ir ki
tokie panašus darbininkai visai 
mažai gauna valgyti. O jei «to 
maisto neužtenka, tai dirbtu
vės darbininkai gali užsiaugin
ti sau maisto, nes valdžia duo
da žemės, šiaip darbininkas, 
norįs nusipirkti maisto, turi 
stoti į eilę ir laukti savo kalei- 
nos, pakol gausi ką nori. Atsi
randa, sako, tokių nenaudėlių, 
kurte paleidžia paskalus, kad 
Šiandien galėsi gauti kiaulienos 
nusipirkti. Tuoj didelė eilė ir 
sugriuvę prie krautuvės ir lau
kia^ bet negali sulaukti, nes vi
sai hėsą kiaulienos. Taip pat 
atsitinka ir su kerosimi. Mat, 
kokiė ten kontr-revoliucionie- 
riai nusiperka perdaug kerosi- 
no, taip kad paskui ir valdžios 
reikalams pritrūksta.

Apie Lietuvą kalbėtojas pa
sakojo, kad ten visai blogai, 
būtent, jei nebus įvesta rusiška 
tvarka, tai Lietuva turės pra
žūti. Nes ten viskas dabar yra 
pririšta ant šniūro, kaip tai 
žąsys, avys, kiaulės, karvės, 
arkliai. Kaip tik jis įkėlęs ko
ją į KAuną, tuoj jį apspitusios 
mergds ir dabar Lietuvoj mer
gos esančios apstojusios visus 
valdininkus, karininkus, vieš
bučius. Kur tik jis žengęs, vi
sur apie jį mergos ir mergos. 
Neapkęsdamas tų geltonkasių 
ir bijodamas, kad dar ant galo 
gali atvesti į piktą pagundą to
kį cnatlyvą misionierių, spru
kęs lauk iš fašistinės Lietuvos.

Pas bolševikus yra susidariu
si šaika, kuri priprato iš atikų 
gyventi. Maldauja aukų buk tai 
dėl darbo žmonių būvio pageri
nimo. Iš to visko darbininkams 
nei šilta, nei šalta. Katras vie
nas gali suprasti kuo tokie Ru
sijos agentai gali darbininkų 
būvį pagerinti. Jiems tas visai 
nerupi, jiems tik rupi kiek jie 
galės sukolektuoti pinigų dėl 
savo pragyvenimo, žmones, ku
rie tarnauja ir garbina tokią 
despotišką valdžią, kaip Rusi
jos, jie darbo žmogui negali 
nieko geresnio duoti. Tokie 
agentukai tik nuvažiuoja į 
Maskvą, kad sugrįžus galėtų 
po lietuviškas kolonijas tran
kytis ir rinkti pinigus savo pil
vo prikimšimui. Ir darbininkai 
nepoilgo susipras ir daugelis 
jau suprato, kad už dyką jie 
davė pinigus tokiems Rusijos 
agentams, nes tai yra blioferių 
ir mulkintojų Šaika. —Buvęs.

• ■’ 'V ..... . ■ f

RADIO
'iNJUJlEJSOS, UHeagff, TU,'

.   U i    ■■■ ■■   M. .Auto. nil I JI i i »IW

Makalų šeimynos ' įpenimo is- f

PROGRAMAS Iš W. G. E. S.

Rytoj, sekmadieny, kaip 11 
vai. prieš pietus, atsukite savo 
radio priimtuvus, išgirsite Ra- 
dio Klii.’bo programą iš stoties 
.WGES. Programų vedėjas yra 
Antanas žymontas.

torUQ* ' '
Atėjus vėsesniam orui kięk-, 

vienam bus tyalohu pasiklau
syti gražių Budriko korporaci
jos duodamų lietuvių kalboje 
radio programų ,sekmadieniais 
ir ketvirtadienio vakarais iš 
kitos , radio stoties, WHFC, 
1420 k;- nuo 7:30 >iki 8:30 v. v.

—•O. S.

PRANEŠIMAI
BUDRIKO PROGRAMAS

Primintina, kad ryt dieną Jos. 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuvė, 3417 S., Halsted st., 
rengia puikius radio programus 
8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų 
iš WCFL stoties, 970 kil.

Rytmetiniame programe tu
rėsime malonumą pasiklausyti 
gražių lietuviškų liaudies dai
nų ir jvairios muzikos, o popie
tiniam programe, apart dainų 
ir mu’zikos išgirsite žingeidžią

“Lietuvos Ūkininkas” * draugijos 
mėn. susirinkimas {vyks spalio 15 d., 

’l vai., Meldažio švetoinėjė, 2242 W. 
23 PI. Valdyba tfrašo užsimokėti 
aasilikusias mėnesinės mokestis.

> S. Lenkauskienė.

American Lithuan|an Citizens Club 
mėnesinis suširinkinhaS įvvyks sek
madieny, spalio 15 d., J v°l« dieną 
K. Gramanto svetainėj, 4585 South 
Rockwell St. Bukite visi laiku, nes 
turime daug reikalų.

Korespondentas.

PRANEŠIMAS
Parduodu gerus Electric Cleaners 

kuriais karpetų setus gerai išvalysite 
su Chlorine Crystals gesu setus ir dra
bužius nuo kandžių apsaugosite ir kito
kius ligų perus išpaikinsite. Atvažiuo
kite. pamatykite, o jeigu neturite laiko, 
atvažiuoti, tai parašykite laišką pažy
mėkite savo adresą, o aš atvažiuosi ir 
išrodysiu vėliausios mados mašiną. O 
jeigu turite seną arba- sugedusią dulkių 
valytoją, tai. aš išmainysiu ant naujos 
arba pataisysiu.

Laikrodėlius taippat taisau ir naujus 
parduodu.

Jeigu kai ko reikės, prašau užeiti pas 
mane, o jeigu negalite ateiti, tai duokite 
žinoti per laišką, o aš pristatysiu visko.

Mano adresas •

Anton Kazaitis
3450 So. Halsted St. ,

CHICAGO, ILL.

MADOS MADOS

su 
ir

THE HRIDGfiPOKT 
KNITTING SHOP

Neriam plonus ir storus vil
nonius svederius dėl vyrų, mo
terų, merginų jr vaikų.

Neriam vilnjOnes pančiakas 
dėl moterų ir vyrų, r Taisoin 
senus svederius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

504 W. 33rd St, Chicago,* III
Prie Normai St.

Phone Vistory 3486

mTokin am¥
Anglų Kalbos Antinetikos 
Lietuvių Kalbos Knygvedystės 
Laiškų Rašymo Stertografijos 
Mašinėlę Rašyti' Pilietyštęs ' 
Prekybos Teisių Gfimktikos 
Abelnos Istorijos Etittiologijos 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

7 iki 9 vai. vakaro.
Amerikos Lietuvių 

y t Mokykla -
3106 S. Halsted St, Chicago, III

nuo

JĮUNE^

Night and Mornlng to keep< 
theoa Clcan, Clear and Healthy 

Writc /or Free "Eye Care** 
or *‘Eye Beauty” Book •

Maria* Co„ Dept. H. S.,9 E. Ohra St..CWc«to

VIETOJ KAD GAMINTI PIETUS NAMIE, ATVAŽIUOKITE l

Ramova Gardens
3508 SO. HALSTED STREET

’J. a $ KUK BUStTB PAVAISINTI SKANIAIS —
r' varškiečaaia,virtiniais ir kugeliu
1\ Čia galėsite n« tik gaidžiai pavalgyti, bet pa-
BrąrlL’ v klausyti gražios muzikos ir net pasišokti prie

n GEORGE STEPHENS REVELERS.
Jat Vitu,'Kviečia g,

’ltWw *• Steponavičius,
Manadžeris.

VIDURNAKČIO. ® 
NEDALIOMIS 2 VAL. PO PIETŲ B
MUSŲ KAINOS LABAI PRIEINAMOS 1 ' *

PIETAI KASDIEN 6 V.

Jaunesnei

Automobiles
M- *** F w*”*-*^**^**-****FWW^

LASALLE PASKIAUSIS 1930 5 
pasažieijų, kaip naujas. Turi dra- 
tinius ratus, tykią transmisiją, dau
gelis extra. Reikalas cash verčia 
mane paaukauti mano beveik naują 
atttomobili už tiktai $250.

3317 West Byron Street, 
1 flatas 
——O“~

nT..,r 0 ... -
PACKARD PASKIAUSIS CUSTOM 

‘ DE LUXE SEDANAS
Važinėjau juo tik keletą šimtų 

mylių: Karas kaip naujas, šeši dra- 
tiniai tairai, beveik visai nauji. Kar
što vandens šildytuvas, kainavo man 
virš $2>800. Reikia cash, paaukausiu 
už tiktai $200. Atsišaukite tiktai ne
dėlioj, 1004 No, Kędzie Avė., 2 lu
bos.

2649

Kraustau 
anglis už 
$7.50;
$9.75. .

MORTGAGE

OKSAS ESPRESS 
raustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
glis už pigiausias kainas:. Black Band 
'.50; Hacking $8.00; Millers Creek 
>.75, i Pašaukit LAFayette 8980.

J. O KįS A S 
2649 W<£t$3rd Street

real įstate 
Biznis pamattiotii ttbinguma

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS t LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i mušti įpulką 

TEL. LAPAYETTI3 1083 

2608 West 47th St

Peter Conrad
Foto^rklttojU jūsų na

muose arba studijoj 
•023 8. Hateted St.

(Jthaeta £tud.)
Rėš; 730 W. 62nd St. 
Tel. Ettghwood 5840

motęrei išėjimui 
darbo ir kitokių

Gražiai ‘ išrodys

2806 
suknelė. Ji tinka prie 
progų. Galima siūdinti su ilgomis ran
kovėmis ' ir trumpomis. Gražiai ‘ išrodys 
iš naujoviškos plonos vilnonies materi
jos 
taipgi 36. 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20,

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago. III.

čia 'įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. ................ .

per krutinfMieors

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
X- ?‘v’< 
■. ‘ ’

•••••• ••«•••••••• Ae*»**a<

NASH DE LUXĘ ŠPORT COUPE 
Negalima atskirti Jiuo naujo. Var

tojau mažiau negu Vienus metus. 
Geras visais atžvilgiais. 't Geriausis 
karas, koki kada nors turėjau. Rei
kia cash verčia mane paaukoti už 
$200.
North Wihchester Avė, 
rence Avė

Atsišaukite nedėlioj. 4832
_ j., arti Ixiw-

2-ros lubos. ■ \

STUDEBAKER “DICTATOR” DE 
LUXE PASKIAUSIS 1931 MO

DELIO SEDANAS
Važiavau juo labai mažai, yra taip 

naujas kaip dieną, kuomet jj nusi
pirkau. Originalia, gražus dviejų 
spalvų išbaigimas — be jokio ženk
lo, puikus tairai. i Reikia pamatyti, 
kad {vertinti. Paaukausiu už $250. 
Namie bile laikų. 981a‘ North Sacra- 
mento Avė., 3rd Hat

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa 
dninkams reikale nesusipratimų su ren 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper 
tų patarimas visose namų savininkų b 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky 
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto ik- 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 rytr 
iki piet. įžymus namai originalio ir vi, 
nintelio namą savininką biuro Chicagoje

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West DiVision St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs <*same jau šiuo adresu virš 40 metų

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS,
Mes padarome experto darbą už jūsų 

pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
“down • spots” sir. visokį blekės darbą. 

BRIDGEPORT ROOFING CO. ( 
3216 So. Halsted St.
Ttf. Victdry 4965 

--- - -------- ■,./.lir;-.g.-:.l..lxįr........ —.....

Tel. Yard. 3408 

VICTOR -BAGDONAS 
PerkraUstome ant vietos 

‘ Nuvežam: ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimai 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M. A. *Laberdia, aav. 
.angams užlaidose taipgi valome firan- 
cas ir langams užlaidas. 6821 South 

Western Avė. Republic 5730, Chica
go, III. . •

-j' - J____________________

Educational
Mokyklos

PAMOKOS dėl pilietybės popierų 
bus laikomos kas ketvirtadieni (ket- 
vergo) vakarais 7:30 valandą, per 
dešimtis savaičių pradedant Spalio 
(October) 19tą, 1988 metais. Prašo
me užsiregistruoti.

JOSEPH J. GRISK, 
4631 S. Ashland Avenue 
Telefons Boulevrd 2800

•Lietuvių Gasolino 
Stotis

UŽV ARDYTA 

63rd ir Talman 
Service Station 

Užlaikom Phillips 66 Pfoducts, 
zuojame visokius automobilius 

Juozas Vilimas, 
VedėjM 

Tel. Republic 1701 

2636 W. 63rd St-
■III «Į . ............Illllllll IHII.IIII III ,l‘ I.!,, III Į ..............

HEMOROIDUS
Greit išgydome. Be ligoninės, opera
cijos skausmo arba išlikimo iŠ dar
bo. Nelaukite pakol gausite vež|. 
Tūkstančius pagydėme! Garantuota 
Systema. Mokėkite sulig kontrakto, 
už treatmentą arba klinikos ratomis. 
Ateikite dėl egzaminaeijos ir 1 treat- 
mento Dykai, be , obligacijų. Kalbame 
jusu kalbą. Arba tašykite dėl dykai 
knygutės ir Naminio Tręątmento. 
Jeigu užganėdinti prislųskite $1.00 
Dr. Šimanskis, Specialistas, 1869 N. 
Damen Avė., Chicago. Valandos: 11 
iki 7 vai. vak. Nėd.,; |kl\ 2 , po piet. 
Pasiklausykite Lietuvių \Valandos 
WSBC Pirmadieniais 9 vai. vakare. 
Nau. 10-14-33............  .u, .........;....

ite dėl dykai

ssammtemsaBS•KT A V ’Vn -UV TV ’ N A U JIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius af- 
darus knsdie nuo 8 v. ryto 
iki R vai. vnk. Ned^ltomte 
nuo 9 y. ryto iki 1 v* p. p,

■b-. j,
v;

šeštadienis, spalių 14, 1933

For Reni

už

raktas
3247 So. Morgan St. 

matyt bile kada.

GERA 
krautuvės 
rendon. 
Boulevard

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ge- 
del 

4

VYRAI turintis pažinti su tavem 
(saliunais) ir grosernem gali už
dirbti didelius pinigus parduodami 
gerai žinomus biterius. Rašykite Box 
37, 1739 S. Halsted St.

ANT RENDOS krautuvė tirtkama 
visokiam bizniam ir 4 kamb. gyve
nimui. karštu vandeniu šildomi. An- 
ton Shadbaras, 2519 W. 69th St.

RENDAI kambarys vaikinui, ga
li valgi gamintis, randa pigi. 3201 
So. Auburn Avė., 8 lubos front.

už antrarankf, esu pavier.is. 
Telefonas Yards 2600

J. GRAM ANTIS 
4514 S. Paulina St., 

, Chicago, III.

vak.
6648 W*»htenaw Avė. 
Tel. Grovehill 1954 

1 -mos lubos

Galit 
krautuvėj.

PARSIDUODA cigarų, saldainių ir 
kitų mažmožių krautuvė, pragyveni
mui kambariai prie vietos.

3500 So. Union Avė.

PARDAVIMUI Š0 akerių sgeMs že« 
mes sų tnoboms. 30 mylių nuo Chi- 
cagos. labai pigiai. F. Kumpik, Route 
No. 2, Plainfield. III.

PARDAVIMUI 2 medinės krautu
vės, 50 pėdų ant Halsted St. arti 
35-tos gatvės/ Padarykite savo pa- 
siuUjimą. Atsiklauskite 

8581 So. Halsted St.

IEŠKAU darbo už pirmaranki be- 
ceri prie visokios duonos ir biskutų, 

arba už antrarankį, esu pavier.is.

IŠSIRENDUOJA gražus frontinis 
miegamas kambarys su visais pato
gumais, galima matyti visuomet. 
8838 S. Emerald Avė., 8 aukštas, 
Boulevard 8143.

REIKALINGAS bučerys mene
džerius su geroms rekomendaci- 
oms ir pinigu užstatu, turi gyventi 

ant vietos. Tel. Lafayette 8206.

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN

PAIEŠKAU Alexar,dro Lapinsko, 
pats atsišaukite arba žinanti apie jį 
malonėkite pranešti. Marcelė La
pinskas. 2547 S. Halsted St., Chi
cago, III.

PROPOZICIJA didelės 
ir restauranto fikieriai 
602 W. 37 St. Telefonas 
2059.

PASIRENDUOJA 5 kambarių 
flatas, daining ruimis ir maudynė, 
antram 
$13.00

ANT RENDOS. švarus, gražus 
kambarys su valgiu ar be valgio. 
Atsišaukite 644 N. State St., Mrs, 
Emma Ist floor.

augšte, šviesus, tik

KO JUS LAUKIATE?

PA5AUK/TE

BiHH

PARDUOSI!) namą ar mainysiu 
ant, biznio Namag naujas, bunga- 
low, naujos mados.

4650 So. Western Avė.

J-11' , i ■' 1 ’

4 CANAL 8500

Personai 
Asmenų Ieško _,

PAIEŠKAU apsivedimui moteriš
kės. Esu našlys, turiu 7 metų sūnų.. 
Esu 34 metų, vidutinio ūgio. Tu
riu gražius fornišius, ir štedavą dar
bą. Kiek veliju ir turto gausiu. 
Mergina ar buvusi moteris atsišau
kite. katra vargingai gyvenate. Aš 
gyvenu ne Chicagoje. Rašykite

Box 86 
1789 So. Halsted St. 

Chicaago, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai essns*ii*0*s*0S0is*i"i**0»if*i**'*0**ii***"M^^

DELICATESSEN—1 didelis kamb - 
rys Užpakaly pečium Šildomas, renda 
$30, ideališka vieta dėl poros žmonių, 
gailina įrengti bučernę, $700.

2600 W. 39th St.
...... .. . ...........

PARDAVIMUI Restaurantas, ge
rai išdirbtas, priė dirbtuvių. Parauo^ 
siu pigiai.

2222 So. Wabash Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-ĮtalBai

BARO PIKČERIAI padirbama su
lig užsakymu pigiai; cash arba iš
mokėjimais; taipgi stalai, krėslai ir 
zaslanai, 4704-6 So. Halsted St.

REIKALINGAS pinigams “Safe”, 
turi būti neperdidelis ir, nebrangus. 
Matykit ar rašykit. Joseph Vilimas, 
6800 So. Maplewood Avė. Hemlock 
2828./

PARDAVIMUI du pečiai tinkami 
dėl Storo. , .<

644 N. State St.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

PAIEŠKAU Mikolo Remeikos, 
kilęs iš Lietuvos Labatmidzo kaimo, 
Švėkšnos parapi., Tauragės apskr. 
Gyveno rodos Pittsburgh, Pa. Mi
rė Juozapas Rameika, yra palikta 
palaikų, inšurenas apie 11 šimtų 
dolerių.

ANTANAS BEINORAS
* 4849 So. Hermitage Avė.

Chicago, III.

‘PARDAVIMUI 2 krėslų barbemė, 
biznis geras . Renda nebrangi, garu 
šildomas. Pigiai. 801 W. 74 St.
fc- „■ I UI.......— I - ■■■■ . ......................................—... ■

PRIVERSTAS esu išparduoti visą 
groserngs ir bučernSs staką ice ma
šina ir fikčerius, nes kitas biznis 
užims tą vietą. Parduosiu viską la
bai pigiai. 4001 Brighton Place. 
Tel. Lafayette 8780.

- ------- o---

Situation Wanted
Darbo Ieško

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikta

ANT RENDOS
4 kambarių bungalow, furnace ši

luma, su garadžium, cementinis skie
pas, vanduo bęgantis — šiltas ir Sal
as, elektros šviesa ir telefonas. 

Užtektinai žemės dėl užauginimo dar
žovių. Renda $20.00.

Mehvina Ayė. ir 92nd St. 
Oak Lawn, III.

Furnished Rooms
ANT RENDOS 2 dideli atskiri 

kambarii dėl ženotos poros kad ir 
šu vaiku, arba vyrams. Gali pasi
gaminti . valgyti. Gasas, elektrikas 
ir anglis dykai.

827 W. 84 Place
1-mos lubos iš užpakalio.

—O—
PARDAVIMUI kriaučių biznis 

rai išdirbtas, yra daug darbo, 
svarbios priežasties. Taipgi 
kambariai gyvenimui.

I 3647 Archer Avė.

KAS PIRMAS TAS LAIMES • 
40 KRĖSLU VALGYKLA 

Visi puikiausi {rengimai tarp dide
liu dirbtuvių, Storas 2 pagyvenimai, 
2 karu garadžius, renda $20 mėnesy. 
Priežastis pardavimo turiu 2 biznius, 
priimsiu pusininkų arba mainysiu ant 
automobilio, mažo namo arba loto. 

920 S. California Avė. 
Tel. Nevada 10058

PAR8IDUODA bučemė ir groser- 
nė, biznis išdirbtas per daug metų, 
biznis raudasi Mnrųuette Mannor, 
Naujienos^ 1739 So. Halsted St., 
Box 38.

. MM, ■■■*!UI I , Iii. > I —    m    m    ——

IEŠKAU pirkti bučernės, arba bu« 
černės fixtūres. Atsišaukite laišku. 
J. B. C. 1625 S. 48 Ct., Cicero, III. 

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

FaiSfe For Sale 
, ĄįiMt Psrduvlmui

PARDAVIMUI 10 akerių farma su 
gyvuliais, 3 tuimų namas, 2 porčiai, 
barnė, vištininkas, 1 karo garadžius, 1 
arklys, 2 katves, 3 kiaulės, žąsų, vištų, 
ančių ir balandžiai. % akerio grep- 
sų, 6 aviliai bičių, 60 mylių nuo Chi- 
-agos, 1%' jnylios nuo vieškelio. La
bai pigiai.

JOHN RAMPSCH
Box 48,* Graceville, III.

Galite matyti savininką nuo 6—8 
vai.

80 AKERIŲ farma Illinois valsti
joj. parduosiu arba mainysiu i na
rna. Kreipkitės 848 W 84 PI

* . ' - f rf' ’ ■ t '5 j. ’■ ■ •

Exchange—Mainai ;
2 PLATŲ ■->— 6—6 kambariai medi

nis namas ant išmainymo. Noriu mai
nyti ant seno namo. Agentai neatęi- 
šaukite. 7135 So. Rockwell St.

MARQUETTE PARKE. Mainy
siu medini modemišką namų, 1% 
augšto ant 2 šeimynų ir mažas Sto
ras i kas ka turite $2000 vertės. Esu 
vaikinas, 2 ftibos,

6602 So. Fairfield Avė.

MAINYMUI 3 augštų, 6-4 kamba
riai, pečių apšildomi, mūrinis na
mas, Hvorcik, 920 W. 19th St. base- 
mentac, užpakaly.
.. .............................................................................................................................................III . ..................

Real Estate For Sale
NąmaĮ-ŽeroB Pardavimui

PARDAVIMUI 4 kambariu cot- 
tage, karštu vandeniu šildomas, 
maudynė, elektra, gazas, cementuo
tas basementas,- Kalno $4000. Duo
sime morgiČių. 8637 W. 55 th Place, 
Tel. Hemlock 3637.

ATLYGINSIME už sugrąžinimą 
arba informaciją apie pasimetusį 
”wire hired terner’,, turi keletą ma
žų juodų taškų ant nugaros, “V” ran
dą ant kairios pusės snukučio, bal
tą plėtmą ant dešinio peties, juodą 
plėtmą prie uodegos.

ALLEN,
8220 W. 66 St., 

Tel. Republic 5852

Personai

ESU VAIKINAS, inteligentas h- 
pasiturintis, ieškau apsivedimui 
mergužėlės, kuri mylėtų ramų i* 
linksmą gyvenimą.

Rašykit
JOHN AVIŽONIS 

8148 W. 59 St.
< Chicago, III.

PAIEŠKAU savo brolip AlexĮ, 
Jakubačio,.jis'pats ar iš draugų kas 
žinoto kur jis dabar gyvena, meldžiu 
dhoti man žinoti. K. A. Jakubaitis, 
1628 & Fisk Stu (Shicago, III*

&&&

Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą kamba
rį, butą, garadžių? Jūsų senus pečius, ra
kandai, boileriai ir kiti dalykai gali kam 
nors būti reikalingi—o jus galite už juos 
pelnyti keletą dolerių. Skelbimai Naujie
nose neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai Žemos.




