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Rooseveltas rūpinasi baigti 
angliakasiu streiką

Streikuojantys angliakasiai puolė Carnegie 
geležies liejiklą. Prezidentas tikisi strei- 

kierius sugrąžinti j darbą pirmadienyj
HYDE PARK, N. Y., r. 29. 

—Prezidentas Rooseveltas šian
die paskelbė, kad NRA virši
ninkai paruošė susitarimą, su
lig kurio anglių kasyklos va
karinėj Pennsylvanijoj, kurias 
valdo plieno trifetas, ateity pil
nai laikysis kasyklų kodekso 
kai dėl darbo valandų ir algų 
darbininkams.

Industrines administracijos 
patarėjas Donald Richberg 
skrenda iš Washingtono su tuo 
susitarimu. Prezidentas jį ren
giasi tuojaus pasirašyti, jei 
ras jį patenkinantį. Jis tikisi, 
kad tas susitarimas sugrąžins 
pirmadieny į darbą visus strei
kuojančius angliakasius ir ge
ležies liejiklų darbininkus.

Prezidentui Rooseveltui ga
vus žinių iš Washingtono, kad 
pasisekė priversti pasirašyti ko
deksą visas minkštųjų anglių 
kasyklas, Pennsylvanijos guber
natorius Pinchot buvo atskridęs 
pranešti apie padėtį vakarinėj 
Pennsylvanijoj. Po trumpo pa
sitarimo su prezidentu, jis vėl 
išskrido atgal į Harrisbi/rgą.

Prezidentas džiaugiasi, kad, 
pagalios, pasisekė, susitarti su 
kasyklomis. . - • ’

šiuo laiku streikuoja dau
giau kaip 75,000 angliakasių ir 
25,000 geležies liejiklų darbi
ninkų.
3,000 streikuojančių angliaka

sių puolė dirbtuvę
CLA1RTON, Pa., r. 29.-3,000 

streikuojančių Frick Coke Co. 
angliakasių šiandie atėjo į 
Clairton ir puolė Carnegie Steel 
Co. geležies liejiklą.

Pikietuotojai išalkę po visos 
nakties ėjimo iš Fayette pavie
to, pirmiausia pastvėrė maistą, 
kurį nešėsi einantys į darbą 
darbininkai ir godžiai tą mais
tą suvalgė.

Miesto, valstijos, kompani
jos ir pavieto policija, apsigink
lavusi šautuvais, revolveriais ir 
du'jų bombomis, stovėjo prie 
dirbtuvės, bet nieko nedarė, ne
sitikėdama suvaldyti minią be 
kraujo praliejimo.

Kaip Frick Coke Co., taip ir 
Carnegie Steel Co. priklauso 
plieno trustui—United States 
Steel Corp.

Tai jau trečias angliakasių 
įsiveržimas į Clairton šią šar
vai tę. Jie kaltina, kad liejik- 
los, sustreikavus Fayette pa
vieto angliakasiams, anglis 
benasi iš pietinių kasyklų.

Fordas grūmoja už
daryti dirbtuves, jei 

streikas plėsis
Nenor, kad “agitatoriai” drums

tų jo darbininkų ramybę
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gal jis sutiks tartis su NRA 
taikintojais, jei tieji atvyktų 
pas jį.

Fordas sako, kad jis bando 
prisitaikinti prie nacionalio at
gaivinimo akto, samdant kiek 
galima daugiau darbininkų ir 
mokant augščiausią prie esamų 
aplinkybių algą. •

■

Produkcija dabar esanti su
mažėjusi delei keitimo mode
lių. Tuo esą naudojasi “strei
kų agitatoriai” ir kursto strei
kus.

Dirbtirvė Chester, Pa., liko 
uždaryta 60 darbininkų su- 
kursčius streiką. Užsakymai 
atiduoti kitoms esančioms ry
tinėse valstijose Fordo dirbtu
vėms.

Fordas nemano uždaryti 
Edgevvater, N. J., dirbtuvės, jei 
bent streikas pasidarytų visuo
tinas.

Fordas nemano, kad streikai 
rytuose plėsis. Jis esą mokąs 
augščiausią algą industrijoje 
—nuo 50c iki $1.35 į vai. Dirb
tuvės dabar dirbs 40 vai. sa
vaitėje, kad darbininkai galėtų 
užsidirbti pragyvenamąją algą.

Rytų streikieriai reikalauja 
minimum $25 už 35 vai. darbo 
savaitę.

Pašalino darbininkus
NEWARK, N. J., r. 29. — 

Fordo dirbtuvė pašalino 511 
darbininkų, kurie šiandie neat
ėjo į darbą ir jų vieton bus 
pasamdyti nauji darbininkai. 
Juos esą sukurstę streikieriai 
iš Chester, Pa.
Atmetė skundus prieš Fordą

DETROIT, Mich., r. 29.—Vie
tos NBA taryba atmetė 298 
skundus prieš Fordą u*ž laužy
mą NRA kodekso. Esą skun
dai neduoda aiškaus įrodymo, 
kad kodeksas buvo laužomas ir 
todėl skundai nebus perduoti 
Washingtonan.

Lindberghas ir du 
senatoriai giria 

Rusiją

DETROIT, Mich., r. 29. — 
Patirta, kad nors Fordas no- 
rys, kad jo dirbtuvės dirbtų be 
susitrukdymo, bet jis yra pa
siryžęs uždaryti visas savo 
dirbtuvės, jei streikai persi’ 
mestų iš rytinių valstijų ir pa
liestų jo didžiąsias dirbtuves. 
Esą jis nenorys nusileisti “strei
kų agitatoriams” Ir verčiau už
darysiąs dirbtuves, negu kad 
turėti su jais reikalus

MASKVA, r. 29. — Lakūnų 
Lindberghų pagerbimui sureng
tame bankiete Lindberghas sa
vo kalboj gėrėjosi Rusijos te
chniškais atsiekimais aviacijoje 
ir daromais toje srityje ekspe 
rimentais ir sakė sugryšiąs už 
poros metų pažiūrėti tų ekspe
rimentų pasekmių.

Senatorius McAdoo, kuris 
lėktuvu atskrido iŠ Berlyno ir 
dar nespėjo pamatyti Maskvos, 
savo kalboj pareiškė: “Aš esu 
nustebintas stebėtinų atsiekimų, 
kuriuos man teko matyti”.

Senatorius Reynolds gi pasa
kė: “Aš atvežiau pasveikinimus 
vienos didžiausių unijų (vals
tijų sąjungų) pasaulyje kitai 
vienai didžiausių unijų pasau
lyje”/

Lindberghai Estijoj

Betgi

$
i

upes.Tampico miestas, Meksikoj, kurį sugriovė labai smarkus uraganas ir patvinusios dvi 
Meksikos prezidentas Rodriguez (kertėj) įsakė teikti nukentėjusiems .visą galimą pagelbą.

IšrinkoTranzatlantinioSkridimo
S . ‘ _

Pirm. bus. A. Kartūnas, sekret. A. Vaivada, ižd. J. Mackevičius

REVELIS, Estijoj, r. 29. — 
Lakūnas Lindberghas su žmo
na gryšdami iš Rusijos atskri
do į čia šiandie po piet.

CHICAGO, ru*gs. 30.— Vakar 
antro lietuvių tranzatlantinio 
skridimo iniciatoriai sudarė val
dybą AMERICAN LITHUĄ- 
NIAN TRANS - ATLANTIC 
FLIGHT ASSOCIATION, AME
RIKOS LIĘTUVIŲ TRANZAT- 
L ANTINI^ SKRĮDIMQ; į SĄ
JUNGOS, kuri rūpinasi finan
savimo lakūno Juozo R. James- 
Janušausko skridimo į Lietu
vą sekantį pavasarį.

Toji valdyba pasiskirstė pa
reigomis sekamai: Antanas Kar
danas—pirmininkas; Pius Gri
gaitis, William Kareiva ir M. 
Narvydas — vice-pirmininkai; 
Antanas Vaivada—sekretoriui 
ir Justinas Mackevičius— iždi
ninkas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TRANZ-ATLANTINIO SKRIDI
MO SĄJUNGA bus organizaci
ja, inkorporuota Illinois valsti
joje, kaipo sąjunga ne pelno 
tikslams. Vienintelis jos tiks
las bus sukelti užtektinai pini
gų lakūno James-Janušausko ke
lionės į YietiVvą finanasvimui. 
Ji stengsis tai padaryti kvies
dama narius įstoti į organizaci
ją ir paskirdama duokles tam 
tikslui; aukomis ir įvairiais pa
rengimais.

Ji kvies į talką visą lietuvių 
visuomenę, kuri beabejo jau 
įvertino šį kilnų darbą ir teiks 
jam visą savo pagalbą, kaip 
pasirodė Lietuvių Aviacijos 
Dienoje, kuri pereitą sekma
dienį įvyko su tokiu? dideliu 
pasisekimu Lansing Ford Air- 
porte.
Pittsburgh ir Connecticut vals
tija rems Janušauską 100%

CHICAGO, rūgs. 30. Ameri
kos lietuvių kolonijos, viena 
paskui kitą ateina į talką chi- 
cagiečiams • James-Janšauskui 
skridimo iniciatoriams, pareikš
damos visomis jėgomis remsiu 
ir dirbsią antram skridimui, 
kuris planuojamas sekantį pa
vasarį.

Philadelphia, ‘ Detroit, She • 
nandoah, New York, Boston 
jau pareiškė norą rengti Avia
cijos Dienas ir pradėjo orga
nizavimo darbą, O dabar vėl

atsišaukė Pittsburgh, Pa., ir vi
sa Connecticut valstija.

/ , f

Į ,Lietuviu Aviacijos Dieną 
Pittsburgh lietuviai prisiuntė 
sekamo turinio sveikinmo te
legramą; “Sveikiname James- 
jdpnušaųską už pasiryžimą pa- 
įgŪrbti ^neužmirštamų Dariaus 
ir Girėno atmintį, užbaigiant 
jų nebaigtą kelionę Lietuvon. 
Sveikiname Chicagos lietuvius 
už šio darbo pradėjimą ir va
rymą pirmyn. Pittsburgho lie
tuviai neatsiliks nuo darbo”. 
Pasirašo Mr. & Mrs. S. Baka- 
nas, Mr. & Mrs. P. Dargis, M r. 
& Mrs. Chas. Miller, J. K. Ma- 
žukna ir Albina Kaidakis.

Kubos komunistai 
skelbia generalį 

streiką

Vokietija skųsianti 
Lietuvą signatorams

Nauja vokiečių akcija prieš Lietuvą dėl 
pakeitimo Lietuvos teismų santvarkos?
KAUNAS, rūgs. 15.— Nors vokiečiai mėgina kelti teismų 

nauja Lietuvos teismų santvar
ka yra grynai Lietuvos vidaus 
reikalas; nors Klaipėdos kraš 
tas yra Lietuvos dalis, tačiau 
Vokietija, kad ir pralaimėjusi 
dėl savo nepamatuotų skundų 
Tarptautiniame teisme Haago- 
je, vis dėlto liečia tuos reika
lus, kurie yra Lietuvos taip 
Klaipėdos krašto —tai hitleri
ninkų pareiškimais, tai kitais 
budais.

Iš tikrų šaltinių dabar teko 
sužinoti, kad paskiausiu laiku

santvarkos įstatymo klausimą 
kiek jis liečia Klaipėdos kraš
tą. Dabar Kaune esą gauta ži
nių, kad vokiečiai dėl naujo Lie
tuvos teismų santvarkos įsta
tymo signatorinėms valstybėms 
(kurios yra pasirašusios Klai- 
uėdos konvenciją) rengią ata
tinkamą memorialą.

Jei šios žinios pasitvirtintų 
faktais, aišku, ir Lietuvos vy
riausybei, butų reikalo sav^ 
pažiurai tuo reikalu signka
rams pareikšti.

Kuba siunčia atsto 
vą Wahingtonan; 
ieško pripažinimo

O iš Stamford, Conn., ateina 
pranešimas, kad SLA. apskričio 
konferencijoj, kuri įvyko An- 
sonia^Gloiųi^.rugsėjo 24 d., bu-* 
vo išrinkta penkių asmenų ko
misija, aviacijos dienos James- 
Jamišausko skridimo į Lietu
vą naudai ir tuoj aus imasi dar
bo. Į komisiją įeina T. Matas 
iš Waterbury, Conn., J. Sckys 
iš Hartford, A. Pilvelis iš New 
Haven, S. Bukauskas iš Anso- 
nia ir Dr. Stanislovaitis iš Wa- 
terbury. Connecticut valstija 
pasižada sukelti skridimui ke
letą tūkstančių dolerių.

HAVANA, r. 9. — jPreziden- 
to Dr. Gįrau San Martin val
džia nutarė bandyti išgauti 
Jungt. Valstijų pripažinimą ir 
tuo tikslu siifnčia į Washing- 
toną sveikatos ministerį Dr. 
Finlay, kuris bandys pasima
tyti su valdžios viršūnėmis ir 
išgauti Roosevelto valdžios pa
lankumą naujajai Kubos val
džiai.

Holandija iškėlė Yo 
kieti jos žydų pabė

gėlių klausimą
GENEVA, r. 29. — Holan- 

dija šiandie formaliai tautų są
jungoje iškėlė Vokietijos žydų 
pabėgėlių klausimą. Vokiečiai 
bandė to klausimo neprileisti, 
bet jį' parėmė Anglija.

Holandai privatiniuose pasb 
tarimuose pašildė paskirti ko- 
misionierių ginti tų pabėgėlių 
interesus. Tokiu komisionie- 
rium siūloma buvusį Amerikos 
prezidentą Hooverį.

Darbininkų unijos į 
gijo 1,500,000 nau

jų narių

HAVANA, r. 29. — Veik vi
sas biznis Havanoje apsistojo 
komunistams paskelbus genera
linį streiką, kad pagerbti at
mintį komunisto studento Ju- 
lio Antonio Mella, kuris buvo 
užmuštas Meksikoj. Streikas 
tęsis šešias valandas.

PHILADELPHIA, Pa., r. 29. 
—50 kalinių, kurie yra nuteisti 
ilgiems metams valstijos kalė- 
jiman, trečiadieny paskelbė ba
do streiką. . Prie streiko išpra- 
džių prisidėjo 100 kalinių, bet 
'iki pusryčių pusė badaujančių 
kalinių kapituliavo.

CHICAGO.—Vakar ryte prie 
Aurora ant plataus Ogden Avė. 
kelio susidaužė 9 trokai ir vie
nas automobilius.

Nelaimes vietoj dega durpy
nai, kurie patirštino miglą. Vie
nas farmerys su kiaulių troku 
kiaulių sustojo ant kelio pa
laukti kol migla praeis. Neuž
ilgo į jį įvažiavo kitas kiaulių 
trokas ir abu apvirto viduryje 
kelio. 50 kiaulių liko užmušta 
ir tiek pat išbėgiojo po lau
kus.

Kol spėjo uždaryti kelią ir 
pastatyti įspėjimo ženklus, ant 
pavirtusių trokų užvažiavo dar 
7 trokai
tas mahė, kad tai yra plėšimas 
ir smarkiai paleido savo auto
mobilių; Jis yra gal mirtinai su
žeistas.„

LANSING, Mich., 29.—Vals
tijos svaigalų kontrolės komi
sijos įspėjo bravorus, kad jie 
iki spalio 2 d. turi nupiginti 
alų, kitaip komisija nustatys 
savo kainas.

- ----T------ ...... ----............ ........ ...... .. .... ... .
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Chicagai ir apielinkei tedera 
lis oro biuras lUi dienai prana?
jauja:

Apsiniaukę, galbūt lietaus, 
bisk^j^l^|į. ■

Saulė teka 5:45, leidžiasi 5:- 
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CHICAGO.—Ateinantį pirma
dienį Chięagoje prasidės dide
lė Amerikos Legiono konvenci
ja, kuroj tikimąsi dalyvaus apie 
300,000 karo veteranų.

y z .

GHICĄGO.—Dvi moterys, ku
rių viena buvo apsiginklavusi 
skustuvu užpuolė gatvėje Ed- 
gar Hutsbing ir at?m6 iš jo $28

. ...
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HAVANA, Kuboj, r. 29. — 
Šiandie ištiko smarkių riaušių 
prie komunistų raštinės, kurias 
iššaukė patys komunistai. Ki
tos, irgi komunistų iššauktos 
riaušes ištiko Reiną gatvėje.

Riaušėse keli žmonės liko su
žeisti, jų tarpe vienas amerikie
tis Gibson, kuris bandė nufo
tografuoti riaušes.

Viso abejose riaušėse 4 žmo
nės užmušti ir apie 20 sužeista.
*

-____J_______ i——

ATHENAI, r. 29. --Tikimąsi, 
kad, už savaitės laiko prasidės 
byla dėl Graikijos išdavimo 
Amerkai Samuel Insull.

WASHINGTON, r. 29. —Pre
zidentas Green paskelbė, kad 
pereitus tris mėnesius Ameri
kos Darbo Federacija jgyjo 
1,500,000 naujų narių. Bet or- 
gapizavimas darbininkų nė kiek 
nepasiliaus, kad užtikrinti pa- 
sisekimą atgmvmiinoįstaytmą.

Prez. Wm. Green sako, kad 
kodeksuose nustaytos darbo va
landos yra perdaug ilgos ir al
gos yra perdaug žemos. Todėl 
Amerikos Darbo Federacija 
nepaliaus kovojus už įvedimą 
30 vai. darbo savaitės, jei net 
priseitų kreptis ir į kongre
są kodeksus pakeisti.

Industrinė administracija da
rė viską, kad valandas dar la
biau sutrumpinus, bet, pagalios, 
turėjo nusileisti samdytojams. 
Tėčiais kada darbininkai susi-* 
organizuos, tada jiems bus len
gviau derėtis su samdytojais. 
Nesutrumpinus darbo valandas 
dar labiau nebus galima paša
linti nedarbą.

Atsidarys 342 užsi 
darę bankai |

WASHINGTON,
Valdžiai sutikus dubti kreditų, 
Illinois valstijoje atsidarys 33 
nacionaliai bankai, kurie stovi 
uždaryti jau nuo kovo 4 d., 
kada visoje šalyje buvo pa
skelbtas bankų moratoriumas.

33-se valstijose gi viso atsi
darys 342 užsidarę nacionaliai 
bankai ir •. paliuosuos $30,000,- 
000 depozitų.

CHICAGO.—Pradedant nuo 
ateinančios savaitės, 7,000 jau
nų vyrų III., Mich., ir Ohio 
valst. bus priimti į “darbo ar
mijų”. užimti vietas pasiliuo- 
savusiųjų.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON

i

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

• į 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



ratoriams priimti visus anglia-l’ nustatytą manšrdtą 
kasius ;į -darbą, ^nepaisant, khs 
pHe kattos uhijbs Jpriklauso,— 
naujos ar sąnos. Esą ttfisi
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dienas
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662 ‘W. Roosevelt Rd.
312 West 63rd Street 
2323 Milwaukee Avė. 
3209 East 92nd Street

NORTHWESTERN 
Stove Repair Co

Teisybė, 
metų 

pasinia-

Keturios ‘Dideles Krau 
turės Chicagoje

kuris 
autobusui 

pastebėj 
Idbai

nu. Tai 
7 v. ‘čylo 
kuriUbšc

kibi atisiai
tai švaros sto-

00 OUK PART

CHICAGO, ILL 
Monroe 6600.

J LIETUVA
Reguliarus Išplaukimai — ] 
togi Kelionė
“UNITED STATES Spaliu 21
‘TOEDERIK VIII

Naujosios unijos P. M. of Am 
12J)00 taariy jau tfšbufro be dar
bo — išstreikavo 18 mėnesių.

FURMTURE CO
Parduoda Namų 

Reikmenis Mažiau
siomis Kainomis 

Mieste!

M00RE 
CR0WN 
0RBAN 
QUAKER 
ALCAZAR 
CALORIC 
M0N0GRAM 
OILOHEATER 

ir kitų

J Rugsėjo 27 dieną gubernato 
rius Horner jsakė anglių opc

šių metų pavasarį mudu, 
t. y. aš ir mano prisiega, pa
sitarę, taip sakant, visapusiš
kai gyvenimo aplinkybes ap
svarstę, nutarėme: žut-but ap
lankyt gimines ir pažytsamus 
J. V., iš kurių vieni sirguluo- 
ja, kiti rinitai nedagali ir vis 
rašo: norime, girdi, nors prieš 
mirtį pasimatyt . 
pamaniau, jlik šimtą 
žmogus negyvensi, — 
tyt reikia, o tuo labiaus, kad 
kviečia ir laukia

Apskaičiavome.

RYTAI REMS ANTRĄJĮ TRANSATLAN 
TINI SKRIDIMĄ į LIETUVĄ

Buffalb, tubjau,

JAU LAIKAS ĮSIGYTI 
ŠILDYTUVĄ Iš PILNO 

PASIRINKIMO 
PAKOL DAR.

ŽEMOS KAINOS

4171 ARC HER AVENUE
Chicago Factory Disttibutor of Stylc Mirt Clothcs Skyrius.

Geri 
$35.00,

je .esą. Viskas, tolios, kitaip, 
— ir žmonės, 'kitaip apsitaisę 
ir namai skiriasi savo stilium 
nito kanadi^kų, 
pastebima

3003—3039 So. Halsted St 
Tel. Victory 1272

Kad atitiktų kievienam 
reikalui.

drauges į mučų iškilmingą atida 
us ir dalgiai’dykai. < • • >■’.><•>

Nuoširdžiai kviečia savininkai:
Ą. Baštis ir J. Jovaišas^ Jarvis)

2958 So. Union Avė., kampas 80-tos gatvės.

Spalių 1 dieną, sekantį sek
madienį, 2 vai. po pietų įvyks 
naujos unijos angliakasių P. 
M. of A. masinis mitingas Re- 
servoir parke. Bus aiškinamas 
anglies kodeksas ir kiti švar- 
bus savo organizacijos

Išdirbėjai ir distributo- 
riai pataisymui dalių, 
kurios tinka visiems 
Pečiams ir Boileriams.

Rugsėjo 21
Grigiškls, 825 Fbrest Avenue, 
25 metų senumo, tapo ant ge
ležinkelio užmuštas. Velionis 
buvo gimęs ir augęs Riverton, 
III. Paliko abu gyvus tėvus ir 
2 brolius. Palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis Calvary ka
talikų kapinėse.

rias ir kur praleisime ir nuta
rėme, jog geriausia išvažiuo
ti liepos 7 d., kad, visur apva
ži nėjus, laiku pakliūti į tą 
dievinamą Lietuvių Dieną 
(liepos 16) Chicagos P. Paro
doje. Ir tikėkit man, jog ne 
tik į visao vietas laiku pate
kome, bet nė kiek nesusivėla- 
vome ir į namus sugrįžti. ži
nau, jog žmonėh, kur nors iš
važiuodami, paprastai sako: 
“Jeigu viskas gerai seksis, tai 
tada ar tada grįšiu”. Bet aš 
patyriau iš pastarosios kelio
nės, jog ir nepasiEekimąi taip 
puikiai išlygina ir sutvarko

didžiausios pardavėjos visų 
gražiausių ir geriausių šil
domų pečių

Rugsėjo 27 dieną viešėjo pas 
gubernatorių Hornerį Vokieti
jos buvusio kaizerio Wilhėlmo 
sūnaitis, princas Lobis 'Ferdi- 
nand. šis princas dirbąs Fordo 
automobilių dirbtuvėse.

Ainis.

'KR A U TU V E S 
4179-85 Archer Avė.

Tel; • Lafayette 3171

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

CHjęAGO, ,ILL.

HlRHITUREtr
3222-24-26 South 

Halsted Street
< Chicago, III.

Kaledinskas, J. Romanas 
Vedėjai.

Duodame gražius ir jdo- 
mius Lietuviškus radio pro 
gramus kas ketvergą, 9:3C 
vakare iŠ stoties W.S.B.C( 
1210 kilocycles.

Pier 97

kungsholm
DROTTNINGHOLM ....
*) DROTTNINGHOLM
*) GRIPSHOLM............
*•) Kalėdų Ekskursija į Lietuvą

Dideli, balti it gulbės laivai. Erdvus 
ir gerai ventiliuoti kambariai. Kelionėje: 
judorrii paveikslai, koncertai ir šokiai. 
Keliaujant “Baltuoju Švedų Laivynu“, 
kelionė būna pertrumpa.

1.IMIJI. II I I !■»

Kreipkitės į vietinį agentą, arba:
SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

Rugsėjo 27 dieną, 3 vai. po 
pietų, Charles Lawrence, polic- 
monas, užmušė nežinoma' žmo
gų ant kampo Eigh«t and Wa- 
shington st. Tasai žmogus nuo 
praeivių prašinėjęs kelių centų 
kavai nusipirkti. Policmonas 
tai patėmijęs, liepė tam žmo
gui trauktis šalin “to movė 
on”. Kada šis taip greit nepa
siskubino, policmonas kirto 
vargšui su lazda per galvą ir 
čia jau nelaimingasis ant vie
tos sukrito ir mirė, žiaurusis 
policmonas sako, kad jis tam 
žmogui tik taip sau “lengvai 
per galvą uždavęs”. “Tapped 
him lightly on the head with 
club”. Policmonas susirado ir 
liudininkų. Tie irgi sakę: “Law- 
rence did not hit the man hard 
with his club”. Na, ir taip čia

Spalių 4 dieną /įvyks 
apvaikščiojimas NRA parade. 
Naujos angliakasių Unijos ‘P. 
M. of A. nariai irgi apvaikščio- 
jime dalyvaus. Tą dieną po pie
tų visos mieste biznio įstaigos 
bus uždarytos.

delega- 
skanius 
ne dy-» 
po do- 

pirminin- 
kaująs S. Bujanauskas pa
kvietė kalbėti didesnę dalį 
delegatų apie musų reikalus.

Apskritai, suvažiavimas bu
vo gražus, skaitlingas ir nau
dingas. Pamažu, kaip matyti, 
jau pas mus išnyks suirimai, 
netvarka ir bereikalingi užsi
puldinėjimai vienų prieš ki
tus. Padaryti- nesmagumai su 
iždu ir su jaunuolių kuopomis 
jau nyksta ir tvarkosi ir, be 
abejo, jau iki 'kitaiii suvažia
vimui visa netvarka išnyks.

— Delegatas.

uai tas prisi-f 
-'nesupranta-.

i priežastis, 
ad esu įgimu- 
ų karalijoje 

. Tėr^tarp pušelių 
m a, begrybaudama,

Kurių Kainos čia yra seno 
viškai mažos.

4:30 po pietų apleidžiame 
Buffalo ir važiuojame N. Y. 
provincijos laukais, kalnais, 
miškais. Bėvažiiiojant pro 
miškus, stengiausi surast pu
šų; ir nors po kėlius valandas 
iš miškų neišvažiuodavome^ 
bet vis lapuočiui, ir turiu pa
sakyti, kad per visą mano ke
lionę vos keliąs^ pušis tema
čiau, ir tos, hiaiiail, po žmo
gaus .priežiūra* ? užaugusios. 
Kanadoje pušys irgi labai re
tai užtinkamos; jei bent to
liau į žiemius nuo Toronto. 
Gal kam ir kęstą, kad pušL 
mis miškas man#' taip interer 
suoja. 
rišimas 
mas.
manau,

j, •kad h‘ėl| 
iii aukę •liepos 7 
ėidbme 'naniUą,

SLA. 4-to apskr 
me dar buvo parinkta aukų 
Dariaus-Girėno Paminklo 
Fondui $14.70, be to dar šiam 
Fondui paaukojo A. J. Viznis 
iš Bridgeport, Conn., $12.00; 
be šių aukų A. J. Viznis dar 
paaukojo $12.00 II Transat
lantiniam Skridimui ir $12.00 
Pittsburgh’o Universiteto Lie
tuvių Kambariui, taip sakant, 
tai pirmutinis Conn. lietuvis, 
kuris atjautė daugiausia musų

Tolumas nedaro skirtumo,. ,
Moderniškos koplyčios dykai, . ... / .
Asmeniškas, mandagus, sifrtpUt^kas, patarnavimas.

Chicago, III. vCicero, III.
2314 West 23rd Place 1439 S. 49ih Court
Telefonas Canal 2515-2516 Telefojąas Cicero 5927

Man ptfft 
beveik

Vyriausja 
bus ta, ki 

si Lietuvos mišfyi 
— Alytuje, 
beuogautia 
bebraidžodama po^ gilias seno 
šilo samanas užaugtų, praleis 
dau savo jaunystės ^die4ias,įr 
dar kelis«metus ligi to laiko, 
kuomet apleidau Tėvynę Lie
tuvą. Ir dabar vis ilgiuosi 
pušų šilo, ilgiuosi lygiai taip, 
kaip ilgiuosi n^^pps, brolių 
ir seserų. Ir kiekvienas / ma- 
žiausis prisiminimas suvilgo 
mano akių blakstienas.

Taigi dabar, manau, aiškiau 
bus, kodėl aš taip godžiai ieš
kojau pušinio miško, bet, de
ja, jo nemačiau...

Peimsylvanijos kalnai
Bctirdama horizontą 

nuolatos maišė;
smarkiai lekiant, pastebėjau, 
jog J. V. laukai Ubai mažai 
dirbami. Retkarčiais pamaty
si kviečių lopelį, kiek daugiau 
lauko užsėta kukurūzais ir ki
tų daržovių po biskį. Pir
miausia padariau išvadą, jog 
perteklius ūkio produktų pri
vertė ūkininkus sustabdyti sė
ją. Taip begalvodama, persis- 
tačiau sau: kaip Lietuvos ūki
ninkas nusistebėtu; pamatęs 
taip apleistus laukus, jis tik
riausiai paklaustų, — i^ ko tie 
amerikonai gyvena?

Tik staiga aš prisiminiau, 
jog važiuoju per aukso, juodų 
akmenų ir stambiausios indiv- 
strįjos šalį. Štai kame šud 
pakastas — pamaniau ir dau
giau tuo reikalu sau galvos 
riėkvaršinau. Visvien, manau,

Carr Bros. Wrecking Co.
Antrų Rankų Budavojimui Medžiaga

NAUJI IR VARTOTI MEDŽIAI STATYBAI

Chicago.
Tel. Victory 1273

.Gražus porceliuoti šildytu
vai dėl apšildymo keturių 
kambarių. Kaina tik

’19.95
$20.00 vertės kitehen heal- 
ers čia tik

policijos akimis žiūrint ::atro<io, 
kad ne užmušėjas policmonas 
už tai kaltas
vrtrgšas. 'Kam jis nuo policmo- 
no “lengvo” lazdos smūgio mi
rė. O kas čia da apie tokius 
vargšus žmones ir paisys. Juk 
jų visur pilna. {Pilnos gatvės, 
miškai, paupiai. Pakrantėje že
mėse skyles įsikasę, būdų pri- 
silipdę visur tik knibžda-kru- 
ta. Ir šie vargšai buržujams ir 
jų uoliems tarnams policijai 
vien po kojų

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS“ 
Greita kelionė j Lietuvą per Švediją. 

Laivai išplaukia iš New Yorko 
gale 57tb St.

Spalių J4
Spalio 31 

.Lapkr. 29 
Gruodžio 9

koks nors balius, bet vėliau 
pamatėme kelis Vyrus bešė- 
linčius parke ir betraukian
čias, ne tai šventas, ne tai 
išiaip sau rimtas mėliodijas. 
Nors buvo apie 2 vai. ndktieš, ’ 
kuoiriet apleidome tą vietį, bot 1 
tuos dainininkus palikome • 
dar bedainuojančius.

« * v

Kadangi mes pripratę gy
venti ramiai, tai tas įvykis pa-| 
darė į mus keistą įspūdį; tik 
vėliau į rytą, kuomet įvažia
vome. į Newarką, pastebėjome 
parkuose begulinčius žmones, 
apdriskusius, matyt, neturin
čius pastogės ir tąsyk tik su-

Jus Galite Sutaupyti 00 
PAMATYKITE MUS PIRMIAU Siutų, Top- 
kautų, Overkautų. Visi grynų Vilnų. Garantuoti. 
Dirbtuvės Kainomis. 2-jų porų kelnių Siutai dėl vyrų, jaunų 
Vyrų .......................................^$18.50 iki $28.50.
Berniukams 2-jų porų Kelnių Siutai ......... $8;75 iki $14.50

SUSTOKITE IR NUSIPIRKITE
Mes turime didelį naują dirbtuvės staką visose spalvoje ir visų šaižų Rude
ninių Skrybėlių $2.95 ir virš., kepurių 95c ir virš.. Marškinių 95c ir virš. 
Apatinių rūbų $1.00 ir virš. Kakralaiščįu 2 už SI.00. škarpetkų 4 poros 
už $1.00. n i

pratome kokių dainininkų 
blita Scrantone.

(Bus daugiau)

IŠKILMINGAS AI®ARAMAS 
----------- įvyksta   —• . “

Šeštadieny j, Rugsėjo-Sept 30,1933
Kviečiame draugus

Sekmadienį, rugsėjo 24 d., 
Ansonia, Conn., įvyko SLA. 4 
apskričib kuopų delegatų su
važiavimas; delegatų buvo 
apie 40. Be paprastų SLA. 
darbų, padaryta dar šie tari
mai: išrinkta komisija iš pen
kių asmenų (rodos, jon pate
ko šie: T. Matas, 11 kp. pirm, 
iš AVaterbury, J. Sekys, 124 
kp. iš Hartford, A. Pilvelis, 
jaunuolių sekcijos pirminin
kas iš New Haven, Conn., S. 
Bujauskas, 4-to apskr. iždinin
kas iš Ansonia ir Dr. Stanislo- 
vąitiš iš’ Wateębufcy. Komisir, 
ja, susižinojus su Chicagos 
Transatlantiniu Komitetu ir 
lakūno J. Janušausku, rengs 
Conn. valstijoj Aviacijos Die
ną, kad sukėlus kapitalo ant
ram transtl. skridimui į Kau
ną, nes pirmam skridimui 
Conn. lietuviai neprisidėjo ir 
tuomi Conn. lietuviai jaučiasi 
labai nusidėję. Komisija tuoj 
pradės dirbti, kaip tik 
žinių iš Chicagos. Conn. 
yra keletas didelių oro 
stočių ir, manoma, jog 
cijos diena pasiseks gerai ir 
galima bus uždirbti ir surink
ti aukų keletą tūkstančių do-

S. C. Lw VS. t) L. B. A.. L.
PAGRABŲ VEDfiJAI ife ‘BA'ESAMĄVOTOJAI

Marija F. Jokubynienė

Iš mano kelionės įspūdžių 
Jungtinėse Valstijose

PEOPLES
FURNITURE CO 

KRAUTUVES

kilčiai palydėjo mus ligi gat- 
vekhHo ’ir kten ’iteUb ėh Ijdis At
siskirt...

PirMi (sytlditdi Amerikoje
Po pusvalandžio apleidžia- 

liiO ir Ldroiito iiiiestį. Ilgą 
laiką važiavome Ontiu’įo .eže-, 
to pakrančiais, tiesiog žavėti-; 
nomis vietomis^ visas vieške
lis. rodos, tikra alėją. Prava- 
žiuojanie Niagaros kj’tikĮį, to
liau ir 'Biiff&lo.* Čia ant tiltą 
pasitiko !mUs 1T. ’V. imigraci
jos ir muito vAldinitikUi. Rėi- 

’kia pasakyti, kad pasitaikė 
gana geri džėritėbnenai, pa- 

[idausinėjo .paviršutiniškai, o 
po valyzias 'hesiknlso, kaip kad 

i ?Uiti daro, 
ri Įvažiavę

tautinius darbus (jis dar pa
aukojo ir 4-tam apskr. $25.00, 
t. y. savo uždarbį, kurį turė
jo gauti už prirašymą naujų 
narių ir sutvėrimą jaunuolių 
kuopos).

Ketvirto apskrities valdyba 
likosi ta pati, būtent, pirm. B.f 
Vedeikis, vice-pirm. P. Laba
nauskas, sekr. O. Ažunariutė, 
ižd. S. Bujanauskas ir iždo 
gi. A. Solis ir J. Sekys; orga
nizatorium A. Birieta. Kitas 
metinis apskričio suvažiavi
mas įvyks Bridgeport, Conn., 
o metinis piknikas — išvažia
vimas Ansonijoj.

Ramią nuotaiką* suvažiavi
me gadino J. Januškevičiaus 
Jr. netikslu® (bariai s-
krity, o b<? to .M-Mlai Žu= 
kauskas iš Bridgeport, Conn., 
padarė naujų skundų prieš A. 
J. Viznį, bet tuos skundus su
važiavimas atmetė ir A. J. 
Viznis gavo tik pagyrimų už 
gražius nuopelnus bei jo dar
bus, daugiausia už suteiktas 
aukas musų svarbiems reika
lams.

Ansonijos kuopa 
tams iškėlė gražius ir 
užkandžius (žinoma, 
kai: delegatai sumetė 
lerį), laike kurių

Seklyčioms Setai, vėliausio padarymo 
$85.00 verti, čia tik 

’39.75 
Malonėkite paskubėti atsilankyti 

Pirkite čia dabar ir taupy 
kitę pinigus.

AMERICAN EINI 
130 'N. 0 Šalie Street, 

CHICAGO, ILL.

lilar keletą 'iniiėačhikų 
nur gražesnių, Į -■ 
tilu. V
Peimsylvanijos valstiją 
sakant ’į kalnų tinklą, 
įieiit kalnelių esama! 
prie kitų, rądos, kas butų pri- 
šėjįss. Mėnuo -škaisčial šve- 
tė ir, nors pro nakties šešė
lius, viągi gidiina -buvo įžiū
rėti gražius gnnitOs peizažus. 
Gi iiius.ų autobusas Švilpė, 
kaip vejas, vingiriis išdllanks- 
čiUsiua plitik ir po kalnais 
kielių.

• "iSdraiitone
Aįįde viii, ijpo vidurnakčio

btiVbine ’jitu Bėratitt>tte. Tas 
miestas savo susi tvarkymu

ijbUtlkb, išskiriant vieną 
IkėistČnyhę, 'ibutent: ihušų au- 
ttibUsiiš šihitdjb tičs vieiiu, mie
što čėtoe esančiu, ?patfku ir 
mus tuojau pasidke dainų 
garsai. flš pradžių mUniaų, 
jog kur nors namo viduje

--r-J Linija

Du Kalėdų švenčių
Išplaukimai:
“UNITUO STATES“ .... Lapkr. 25 Į
“ĘREDERIK ypi“ (Įruodž. į9 į i

Išplaukimų Rodyklė dėl 1934 metų, .
Laivakorčių Kainos ir kitas reikalingas

Informacijas suteiks jutns vietiniai

Naujos mados pilnai parceliuot 
ir Gražus šildytuvai verti 
dabar parsiduoda tik po

*19.75
$20.00 vertės Kitehen Heaters

12.95
$60.00 vertės naujos mados gesintai 
pečiai, pi'nai parceliuoti po

27.50

NAUJIENOS, OHoago, UI __________________ __
amerikonas su aiesčtais lau
kais 'daugiau kapitalo turi, 
nęgu l|ths vhrgšas 'lietuvis die^ 
nį k uidktį savo žehielę tui^k- 
įliihias.

Iki sutemo privažiavome 
į, — vien 

kitur prastes- 
į važi a vome į

Biskutis žinių iš SLA. 4-to 
a pskriČio su važia vi m o 

Ansonia, Conn.

THOR AR ONE MINUTE
Naujos mados Standard padarymo
drabužių plovyklos. $70.00 vertės po

*37.00

9,\(-KLA/pf

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

■ - . _________

VS-........ ■ -
—i 1 ■■ ■■— 111
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KELIOS DIENOS BELIKO

THESKALBYKLOS
G R E ATEIT

>■ j < ‘ J f • * i 1 , ’ ' ■ »

FOOTBALL
ZSRa

NOVEL

T HA MY BOY
BY FRANCIS WALLACE
Author o f HUDDL.E DULKIŲ VALYTOJAI po

Šeriai of Francis Wallace, for- 
mer Notre Dame star begins

‘39.50
*49.50
‘39.50 
‘12.50

chorus —
- who re

THOR u
Skalbykla
FREDERIK
MAYTAG ..
ROTAREX

narių 
katos
negu

Kad jus dar galite nusipirkti 
rakandus senomis kainomis, 
nes trumpoj ateityje turėsite 
mokėti daug brangiau.

Tuesday, Oct. 3rd.
You may not be able to get 

to any of the great football

Romance, tool—gay young 
love under the ancient elms 
of the campus....

You”ll find giamour. 
suspence, romance in 

“That’s My Boy”

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

2 Šmotų PARLOR SETAS padarytas i
gero tapestry ................. .......................
3 ŠMOTŲ BEDROOM SETAS riešuto
medžio ......... ..................................... ......
SKALBIMUI MAŠINOS' po ................

Sutaupo Drapanas, Laiką, 
Pinigus. Parsiduoda po $1 
į savaitę, taip, kad ! mašina 
pati per.save užsimoka.

football 
That’s My 

which begins Tuesday, 
3rd in NAUJIENOS, 

ir the latest
Chorus is gi-
Concert and

September 30, 
Meldažis Uoli,

Išklausius paskait 
vyrams.

Čia pažymėtos nekuriu pre 
kių specialės kainos:

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

. . . the career of Tommy Randolph pro- 
jected by his brawn and eiusive hips from 
factory to college ... blazing a comet-like 
path across the football heavens . mixing 
in High Society... and then f aced with the 
problem of changing himself from a foot

ball god into a real man!

Jeigu kiti 
galėjo jus išgyti. ateikite čia it persitikrinkite ką jis jam* gali padaryti 
Praktikuoja per daugeli *r išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS t Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. karnos* Keeler Ava. Tek Crawford 5573

of no contemporary who is bet- 
ter ąualified to write modom 
football fiction than Francis 
Wallace.”

And yoiv’11 realize that he 
knows a lot about life too when 
you read the story of Tommj 
Randolph who was faced with 
making himself from a foot
ball demigod into a real man. 
There is romance, also-— young 
campus love in which a stal- 
wart hero strives on the field 
of battle for his beautiful lady 
love. And back of it all is the 
story of Tommy’s mother whb 
had sacrified all her life to 
send her boy to the big Eastern 
college “with the ‘ millionaires”. 
Whether or not this mother’c 
heart is made happy will medų 
more to yoti than the fate of 
any heroine you have ever read 
about.

' Don’t miss “That’s My Boy”. 
Ils thrills ar all mixed up with 
heartthrobs. You’ll find it at 
once of the most exciting and 
the most ioutehing stories you 
havė ever read. It begins in 
NAUJIENOS, Tuesday, Oct.

Benefit Concert and 
Dance

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
įvyksta šešt., Rugsėjo-September 30, 1933 

CASTLE BUFFET
Nuoširdžiai kviečiame pažinties draugus ir drauges į musų iškilmingu 

atidarymą šeštadieny, RUGSĖJO-SEPT. 30 d. Bus gera muzika per visą 
naktį. Pirmos klesos užkandžiai ir skanus gėrymai.

Taipgi kas Šeštadienį griežia gera muzika ir šokiai per visą naktį. Kurie 
mylite šokti, galite linksmai laiką praleisti.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir drauges nepamirškite manęs našliukės 
atlankyti.

EMMA POCAITE-SANGAILIENĖ
644 N. STATE STREET ' -Tel. DELawarc 3962

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROADA^^B^Oj 
arti St. Loub Ava. Tai. Kedzie 8902

Vanos. lietau# it' druskos vanos.
1 avlmming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St 

CHICAGO. 1LL.
Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Boulevard 8167

Jos. F. Budriko krautuvės 
duodami lietuviški radio 
programai:
NEDALIOMIS: WCFL. 970 K., 

8 vai. ryte ir 1:00. po piet.
WAAF, 920 K., idO v.p.p.

KE T VERGAIS: WHFC, |420 K., 
7:30 valandą vakaro.
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Užpraeitą vakarą Lietuvių 
Auditorijoj įvyko gydytojų 
paskaitos apie sveikatą. Tas 
paskaitų vakaras buvo skir
tas tik vyrams. Klausytojų su
sirinko apie 300. Pirmininka
vo Dr. T. Dundulis. Pirmuoju 
kalbėtoju turėjo būti Dr. J. 
Kulis, nes taip buvo progra- 
me pažymėta. Jam nepasirod
žius, jo vieton perstatyta kal
bėti Dr. V. S. Nares. Pastara
sis kalbėjo apie vyrų ligas. 
Po jo pirmininkas perstatė 
Dr. A. G. Rakauską. Dr. Ra
kauskas kalbėjo apie plaučių 
uždegimą. Jo kalba buvo be 
galo ilga ir nuobodi. Jis turi 
gerą iškalbą, bet jo valandos 
su viršum laiko prakalba, 
galėjo būti pasakyta j pusę 
valandos.

Toliau sekė dentistų eilė. 
Išėjo kalbėti dentistas Dr. P. 
Atkočiūnas. Jis kalbįėjo apie 
dantų ligas. Jo kalba buvo lė
ta, aiški ir nuosaiki. Neperil- 
giausiai jis tekalbėjo, bet pa
sakė daug gerų dalykų ir jo 
kalba visiems patiko. Po jo 
sekė iliustruota paskaita apie 
dantų pošaknų puliavimą. 
Prelegentu buvo dentistas Dr. 
G. I. Bložis. Jam bekalbant 
buvo rodomos “archaiškos” 
plokštelės (slides), kuriose pa
rodoma kažkokie seni apsilei
dę tipai. Tie tipai tiesiog juo
kino žmones vietoj įtikinti, 
kad šių laikų žmonės apsileis
tų ant tiek, kaip tose plokšte

lėse parodoma.
Kiti prelegentai nepasirodė. 

Programe buvo pažymėta net 
aštuoni gydytojai, o kalbėjo 
tik penki. Paskutinis buvo Dr. 
P. Žalatoris. Jis kalbėjo apie 
venerinę ligą. 'Gal dėl to kiti 
nepasirodė, kad pirmieji pre
legentai užtęsė savo paskaitas, 
ar jie neatvyko.

Well, kadangi paskaitos bu
vo vien vyrams, vadinasi, 
“paslaptis,” tai aš daugiau ir 
nerašysiu. Bet turiu pasakyti, 
kad man daug geriau patinka 
Lietuvių Daktarų Draugijos 

rašomi straipsniai svei- 
skyriuje laikraščiuose, 

aiškinimai žodžiais.
— Don Pilotas.

games this season būt you are 
going to have a n opportunity 
to read the greatest 
story yet vvritten—‘ 
Boy 
Oct.
“That’s My Boy 
novel by Francis Wallaęe, noted 
New York sports writer, and 
author of “Huddle”, sensationa! 
success as a book and as a 
photoplay under the title 
“Touchdown”.

Frank Wallace knows well the 
story of the boy who leaves the 
steel mills to go to college, be- 
catfse he has lived that life 
himself. He worked for a long 
time in the rolling mill of the 
National Tube Company near 
Bellairc, Ohio, eutting therods 
into lengths with the flying 
shears > as they writhed out 
of the rollers. Then he went. 
to Notre Daine University where 
he took joumalism and playa-J, 
football under Knute Rockne.

Wallace knows his football 
all right. He takes the reader 
out to the great crowded sta- 
dium... and down into the field 
in the thiek of the drama of 
the boys who mateh bravvn and 
speed for the dazzling acclaim 
with which America rewards 
its football heroes. Knute 
Rockne before he died wrote 
Wallac’s publishers: “I know

The Pirmyn 
ving a benefit 
Dance tonight, 
ąt the former 
2244 W. 23rd Place.

The proceeds of this eve- 
ning will go to a well known 
inember of our 
Frank Jakavičius 
cently was seriously injuredl 
in an automobile accident. 
Frank has already distingui- 
shed himself to our Lithu- 
anian public both in his dra- 
inatic ability and as a singer. 
He will long be remeinbercd 
for his outstanding success in 
the operettas “Agurkai,” “Lai
ma”, “Pepita”, etc., and his 
folįowers are expectantly 
waiting to hear him again.

So all are urged to attend 
this concert and dance where 
you will be entertained by 
the Pirmyn Chorus and the 
orchestra of George Stephens, 
and join Frank’s host of 
friends in wishing him a 
speedy recovery. —M.

Here is bigtime football with all the thrills, 
color and heart-bumping action, written 
from the thiek of the scrimmage by the 
author whom Knute Ročkne called the best
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novelist of che game. Dori’: miss THAT’S
MYBOY!

Apie Liet. Daktaru 
Dr-jos Sveikatos 

Savaitę

WISSIG
Sptcialitta* ii 

Ruaijoa

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

GYDO VISAS LIGAS VYRV~IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN6JUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo Jigis pilvo, plaučių, inkstų ir puslšs, užnaodijimą kran 
jo, odos, ligas, žaizdas, rcamatismą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosšjimą, gerkles skardijimą ir paslaptingas ligas, 

ateikite čia ir persitikrinkite ką jis ji 
daugeli nietų ir išgydė tūkstančius ligonių

PIRMAS METINIS ŠOKIS
— Rengiamas —

AMERICAN LEGION 
Darius-Girėnas Post No. 271 

Nedčlioj, Spalių-October 1,1933
J. YUSKA’S HALL, 2417 W. 43rd Street 

PASILINKSMINIMAS — GERA MUZIKA 
Pradžia 7:30 vai. vakare. — Įžanga 25c

‘37.50 
‘29.00 
‘39.00

DYKAI PRIEDAS tiktai šią 
savaitę:
6 pakeliai muilo, elektri- 
kinis prosas ir prosinimo 
lenta.

Begins Tuesday, Oct. 3rd• O J >
. LI™UAN^N DAll?

City Furniture Co
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai
2310 W. ROOSEVELT ROAD

dykai.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sūnday by 
The Lithuanian Newa Pub. Ca., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Cana! 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rateft:
.00 per year fa Canada
.00 per year outeide of Chicago
.00 per year fa Chicago

2.00
1.50

.75

ko 
18c 
75c

vo visai bereikalingas. Maskva 
tatai suprato tik dabar.

VATIKANAS NORI KONKOR
DATO SU MASKVA

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
III. Telefonu Cinai 8500.

• Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltu:

Metams _______________
Pusei meta ~...___ ______
Trims menesiams -______
Dviem menesiams___ __
Vienam mėnesiui______

’ V . » •. K

Chicago j per išnešiotojus:
Vfėna kopija .. ............ .....
Savaitei -------- 2—-----------
Mėnesiui _________ ____

Suvienytose Valstijose, nė Chicagoj, 
paštu: ...

Metams _________ $7,00
Pusei meta ...............—---------- 3.50
Trims menesiams _________  1.75
Dviem mėnesiams __ ______  1.25
Vienam mėnesiui_________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams -------------------------- $8.00
Pusei meta ------------------------ 4,00
Trims mšnesiams _______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mon'ey 

Orderiu kartu su užsakymu.

Spaudoje pasklido žinios, ki
lusios iš Vatikano, kad popie
žius norįs susitaikyti su Mask
va ir pasirašyti konkordatą 
(sutartį), kuriuo butų apginti 
katalikų bažnyčios reikalai Rū
šį j ėję. deryboms vesti ėšąš pa
skirtas arkivyskupas Frančešco 
Marinaggi.

Nebus labai nuostabu, kad

ir Stalinas pritars konkordato 
pasirašymui su Vatikanu. Juk 
Rusija atnaujino draugingumo 
sutartj su Vokietija, kuomet 
Vokietijoje jau buvo Hitlerio 
valdžia; o su fašistiška Italija 
sovietai visuomet palaike kuo- 
draūgingiausius santykius. ..

Kad kokios, Stalinas dar ap
dalins Lenino ordinais popie
žiaus kardinolus arba paskirs 
juos raudonosios armijos gar
bės generolais, — kaip kad ji
sai padare buržuazinės Fran- 
cijos politikierių Herriot “pro
letarines armijos’’ karininku.

DARBININKŲ STREIKAI Senatvė ir Pajaunamas
Jau seniai Amerikoje nebuvo tiek daug darbininkų 

Streikų, kaip dabar. Streikuoja daugelyje vietų Pehn- 
Sylvanijėje angliakasiai, streikuoja W. Virginijoje ir 
Ohio valstijoje plieno liejyklų darbininkai, streikuoja 
keliose didelėse dirbtuvėse Pennsylvanijoje automobi
lių darbininkai, cukraus dirbtuvių darbininkai ir t. t.

Kodėl dabar tie streikai prasidėjo? Kada Roose- 
velto administracija ėtoė vykinti N RA, į vesdama algų 
ir darbo valandų “kodeksus” pramonėje ir prekyboje, 
tai daug žmonių manė, kad darbininkai bus taip paten
kinti, jogei streikai ir kitokį konfliktai tarpe darbinin
kų ir darbdavių išnyks ir ūživešpataus “pilietinė taika”.

Į bdlševizmą palinkusiėji elementai daugiausia dėl
to ir neapkenčia N]RA, kad, jų nuomone, ta pramonės 
gaivinimo politika naikina darbininkų klasėje “kovin
gumą”. Bet jie, žinoma, klysta. Darbininkų pasiryži
mas nyksta tte tada, kada darbo sąlygos eina geryn, 
bet tada, kada jos eina blogyn. Kur darbo žmonių ma
ses yra prislėgęs didelis skurdas; kur daugybė darbi
ninkų yra išmesti į gatvę ir bedarbė eina vis didyn, — 
tenai darbininkų kovos dėl būvio pagerinimo ir švieses
nės ateities pasiliauja. Vargo prislėgtas žmogus neturi 
energijos kovoti.

Tai gali pasakyti kiekvienas darbininkas, kuris me
tus laiko arba daugiau išbuvo be darbo. Kada nedar
bas auga, kiekvienas darbininkas, kuris dar uždirba 
duonos kąsnį, bijo netekti uždarbio. O kada jau darbi
ninkas atsidūrė gatvėje, tai kaip jisai gali kovoti ? Stip
riausias darbininkų kovos įrankis yra streikas, bet kaip 
gali streikuoti tie, kurie neturi darbo?

Taigi yra visai klaidinga nuomonė, kad skurdas 
darąs darbininkus kovotojais. Ta nuomonė yra kilusi 
ne iš darbininkų padėties ir ne iš jų protavimo. Ji yra 
smulkiosios miesčionijos (buržuazijos) protavimo vai
sius. žmogus, kuris turi šiokio-tokio turto stengiasi sur 
silyginti su turtingesniais už’jį; bet kada jo turtas ima 
sprūsti jam iš rankų ir jam i akis žiuri bankrotas, tai 
jisai pradeda visus kaltinti, ant visų pykti ir darosi 
“revoliucionierius”. Bet nusigyvenusios smulkiosios bur
žuazijos revoliucingumas yra ne darbininkiškas. Jisai 
veda į hitlerizmą arba — bolševizmą.

Darbininkai ima kovoti už savo reikalus ir siekti 
geresnės ateities tuomet, kai darbai eina geryn, kai at- 
siranda pas juos vilties ne tik išlaikyti savo “džabus”, 
bet ir gauti didesnį atlyginimą už darbą.

Nuo pavasario ekonominė padėtis Amerikoje pasi
taisė. Amerikos Darbo Federacijos prezidentas Green 
sako, kad jau trys milionai bedarbių sugryžo į dirbtu
ves. Ar tai tiesa, sunku patikriiiti, bet kad šiandie dau
giau žmonių turi uždarbį, negu sausio arba vasario 
mėnėsj, tai, tur būt, niekas neužginčys. Darbams šiek- 
tiek pagerėjus, darbininkai pradėjo atgauti drąsą ir 
stoti kovon.

Šitą reiškinį ir valdžia turėtų sveikinti. Jeigu 
Rooseveltas tikrai nori pakelti ekonominę krašto padė
tį, tai jisai negali apsieiti be darbininkų pagelbos. Jisai 
juk neprivers kapitalistų mokėti darbininkams dides
nes algas, jeigu patys darbininkai nieko iš savo darb
davių nereikalaus.

RYT ŽAVĖS CHICAGIEČIUS

šeštadienis, rūgs. 80, 1933

ną — lyt. liaukų veikimą. Kaip 
matėme iš pirmos dalies, tokiu 
keliu einant negalima bus vi
siškai sustabdyti žmogaus or
ganizmo nykimo. Bet ir vieno 
organo (ypač tokio svarbaus, 
kaip lyt. liaukos) atgaivinimas 
jąu daug padeda. Prof. Tušno
vas, kaip matome, jau eina to
liau. Tikėkime, kad ateis kuo
met nors laikas, kad bus gali
ma pagalvoti ir apie pačią pa
grindinę organizmo nykimo 
priežastį — ląstelių susidėvėji
mą. O tuomet žomgus, gal būt, 
tkrai ilgai galės gyventi ir vi
sada būti jaunas ir stiprus...

C. Cemkus.

JUOKAI
Šiandiėniiiių mokslo pasiekimų 
dAr nėra gAlinia. Todėl buvo 
pasirinktas antras, daug leng- 
vešriis budaš — įpilti į lyties

i ’ •. i i . J . L L •. i* . i

(Tęsinys)
Viduramžiais labai buvo pa

garsėję pasijauninimai įvairio
mis burtų priemonėmis, žmo
nėse nuolat eidavo pasakojimai, 
kaip iš įvairių senių pasidarę 
jauni, gražus žmonės, čia, esą, 
tik reikia žinoti burtiškąsias 
priemones, o jau pasijauninti, 
arba, teisingiau sakant, atsi
jauninti yra patys niekai. Vi
duramžiais buvo atsiradusi net 
tam tikra mokslo šaka, vad. 
alchimija, kuri visokiais nega
limais, “prašmatniais“ dalykais 
tik ir užsiimdavo: surasti gy
vybės vandenį, iš geležies pa
gaminti auksą ir t. t. Supran
tama, kad visos pastangos nu
ėjo niekais ir kokiomis nors 
burtiškomis priemonėmis nie
kam nei atsijauninti, nei atsi
gaivinti nepavyko: pasakos ir 
Iko pasakomis.

Rimčiau pajauninimo klausi
mas imta tirti tiktai praeitojo 
amžiaus pabaigoje. Atsirado 
mokslininkų, kurie beveik visą į 
savo gyvenimą pašventė tyri
nėti organizmo sugriuvimo prie
žastis ir ieškoti priemonių, ku
riomis butų galima bent šiek 
tiek <tą organizmo nykimą su
turėti. Žinoma, pirmieji žings
niai visuomet sunkus. Bet 
šiandien, vis dėlto; pasiekta šio
kių tokįų rezultatų.

šteinacho ir Voronovo ban
dymai. Vienas austrų moksli
ninkas, Steinach’as, gimęs 1861 
mt. sausio mėn. 27 d., nuo 
1910 metų specialiai tyrinėja 
žmogaus lyties liaukų veikimą, j 
Vėliau tą patį klausimą ėmė' 
tyrinėti ir rusų mokslininkas 
Sergijus Voronovas, kuriam pa
vyko pasiekti dar geresnių re
zultatų.

Šteinacho ir Voronovo tyri
nėjimai remiasi štai kuo: žmo
gaus ir gyvulių lytinės liaukos 
gandina įvairių sulčių. Vienos 
jų, pavadintos hormonais, ypa
tingai reikalingos palaikyti gy
vybinėms organizmo jėgoms. 
Betyrinėjant nustatyta, kad or
ganizmas, lytinės liaukos, hor
monų užtenkamai gali paga
minti tiktai jaunatvės ir su
brendimo amžiuje. Vėliau lyti-|[ 
nes liaukos lyg pranyksta iri 
hormonų bepagamina žymiai 
mažiau. Jų organizmui pradeda 
trukti, šteinachas ir Vorono
vas ir nustatė, kad pradėjus 
trukti organizmui būtinai gy-1 
vybinėms jėgoms 
sulčių, hormonų, 
turi menkėti ir nykti. Vadina
si, šteinachas it VOrohovas nu- 

I statė, kad žmogaus senėj ibiui 
1 be galo didelės reikšmės turi 
i jo lyties liaukos. Lytinės liau

kos, kaip ir kiti organai, ap- 
nebeįstehgia gaminti 

būtinai Reikalingų 
it štai oEgėnizmas

Pirkėjas: “Tamsta padarei 
didelę klaidų—aš prdšiau chi
nino, o tafhš'ta 
striclihio.”

Vhlstinihkas
“Tuomet tamsta

mah du frankus.”
(“Moustiąue,” Charlerdi).

davei man
vešriis b’udaš — įpilti į lyties 
liaukas trūkstamų hormonų.

Ta kryptimi tuojau ir buvo 
pradėti bandymai.'* Ypač gra
žių rezultatų pasiekė prof. Vo- 
fonovas Paryžiuje.

tPirmiausia ityrinejimai buvo 
daromi su įvairiais gyvuliais: 
pelėmis, žiurkėmis, šunimis ir 
kt. Seniems gyvuliukams j ly
ties liaukas bdvo įleidžiami jau
nų gyvuliukų lytiniai hormo- 

I nai. Ir štai pąstebėta, kad gy
vuliukai lyg Atgyja: atgyja ne 
[tik lytinis jų pajėgumas, bet 
atgyja ir visas organizmas. Se
natvės požymiai, kūrie pastebi
mi pas tuds gyvuliukus, dalinai 
pranyksta.

Voronovas manė, kad sura
dęs kovos prieš senatvę prie
mones. Beliko, po daugybės 
bandymų, su įvairiais gyvuliu
kais, jas išmėginti žmogaus or- 

Iganizmui. Bet čia atsirado nau
ja kliūtis, būtent: o iš kur pa
imti reikiamų hormonų? Juk 
jaunas žmogus . neduosis save 
operuoti ir atimti dalį horma- 
nų, kuriuos galėtų pilti kokiam 
seniui. Juk jo paties organiz
mas nuo to nukentės ir dar ko, 
anksčiau pasens. Vadinasi, rei
kėjo ieškoti kitų šaltinių. Čia 
ir iškilo tokia fhintis: ar ne
veiktų taip pat, t jeigu žmogui 
butų įpilama beždžionių lytinių 
liaukų hormonų ? Tuojau buvo 
pradėti bandymai su tais pa
čiais įvairiais gyvuliukais, ku
riems buvo įpilama jau ne jų 
pačių veislės gyvuliuku lytiniai 
hormonai, bet kitos giminės. 
Sakysim, pelei pilama žiurkių 
lytiniai hormonai, šuniui —■ vil
ko ir t. t.

Ir štai pastebėta, kad veiki
mas, nors gal būt ne toks reikš-1 
mingas, yra: gyvuliukai pajau- [ 
nė j a ir sutvirtėja.

Po ilgų tyrinėjimų ir prisi- 
į rengimų pradrįsta operuoti ir 
žmones: įpilti jiems beždžionių 
lytinių hormonų. Ir buvo gau
ta nuostabių rezultatų: žmogus 

Isutvirtėjo ir pajaunėjo, kai ku
rios senatvės žymės iš tiesų 
lyg pranyko. Bandymai buvo 

daromi toliau (čia peikia, žino
ma, pažymėti, kad ne visi ban
dymai' pavykstą: kartais žmo
gus turi mirti). ,

Pasklidus žiuįai apie pajau
ninimo bandymus, prasidėjo 
reikalingų didžiausi ginčai. Mokslininkai 

organizmas | pasidalino lyg į dvi dalis: vie
ni įrodinėjo tokių pajauninimų 
galimumus, kiti buvo visai 
priešingi. Ypač daugumai mok
slininkų nepatiko, kad Vorono
vas sakė, kad žmogaus organiz
mui gerai veikia ir beždžionių 
lyt. horni'onai. Jiems stačiai 
buvo nesuprantama, kaip tai 
gyvulio hormonai gali turėti 
kokios i’eikšmės žmogiti, aukš
tesniam padarui. Bet šiandien 
tie ginčai jau yra aptilę: juos 
laimėjo, be abęjo, Voronovo 
šalininkai, nes jau per daug 
aiškus buvo pasiekti rezultatai.
,/ Kai kurie > Voronovojbaridyntų 
da^i'nifai.* 1930 mt., Taryžiiije 
Voronovas išleido knygą, ku- 

negalimA bliĄ |Hoj Ai)žVėIgln savo bandymus.
- ‘ ša^o bandymu rezul-

Dainininkas Juozas Babravičius, kurio koncertas ryt įvyks
ta Chicagos Lietuvių Auditorijoje. Asistuoja p. Genovaitė ši 
diškiutc-Giedraitienė, soprano, ir Stasys Rimkus, baritonas.

ii..i I ................    n....*.- i.. .. i ,| ii i, , ..M- >1,.! 'l< Į ,

Javos, Australijos, Amerikos ir 
kt.), kurie pasveikę išvažiuoda
vo į savo kraštus, ir Apie juos 
nieko nežinoma. Pavykusia ope
racija Voronovas laiko tokią, 
kurios geras veikimas reiškiasi 
nemažiau 5 mt. Savo knygoj 
jis paduoda iki 475. operuotų 
žmonių aprašymų.

Nuo 55 mt. iki 70 metų se
nių operuota 236. Iš jų pavy
ko gerai (5—6 met. gėri rez.) 

Į— 146, vidutiniai (3 mt. geri 
rez.) — 67, kiti blogiau arba 
visai neigiami — 23. Skaičiuo
jant procentais, tai butų 90% 
geri rez., 10% — nevykę.

Nuo 70 iki 80 mt. senių ope
ruota 64 i 5 mt„ .gerai veikė. 
16-kai, 4 mt. — ŠI, blogai — 
17. Procentais: 74% geri, 26% 
— blogi.

Buvo operuota 12 nutukusių 
žmonių, kurių 10 gerai vyko, 
2 blogai. Procentais: 84% ge
ri, 16% blogi.

Įvairiems kitiems nusilpė- 
liams darytos operacijos vykda
vo maždaug panašiai kaip ir 
nurodytiesiems. Matome, kad

vis dėl to yra jau neblogų pa
siekimų. Ta kryptimi dirbama 
ir toliau.

Prof. Tyšnovo bandymai. — 
Kalbėdami apie senatvės prie
žastis mes jau paminėjome, 
kad ląstelės ir audiniai paga
mina ir kenksmingų medžiagų, 
kurių mažas kiekis veikia tei
giamai, sužadindamas ląstelių 
veiklumą, didelis kiekis — jas 
marina. Ta kryptimi ėmė dirb
ti Kązaniaus Veterinarijos in
stituto profesorius Tušnovas. 
Jis jleidžia į organizmą nedi
deliu^ kiekius tų kenksmingų 
medžiagų, kurios ir priverčia 
ląsteles stipriau veikti. Vadina
si, prof. Tušnovas visai skir
tingu budu nori 
žmogaus organizmą.

Bendros pastabos, 
rno mokslas tebėra
kai jaunas. Todėl negalima no
rėti ir nuostabių pasiekimų. 
Niekas nėra greitai Jr vienu 
ypu padaroma. Bet pažangą 
jau matome didelę. Šteinachas 
ir Voronovas pajauninti nori, 
atgaivindami vieną kūno orga-

(rainiai):
dar školifi-

tains-Ar aš galiu Šokti su 
ta kitą sykį?“

“Gerai, taip, tamsta 
būti ašldonioliktas.”

“AČiti, bet aš bMsiu
tuo laiku.”

“Ir aš taip pat.”
(“Cornell \Vindow”).

galčsi

išėjęs

■■
■

(“The Cinic”).
sustiprinti

4*

NEI PROGOS ATSIDUSTI

a

Apžvalga

Pajaunini- 
dar visiš

“Namie aš nie- 
mokėjęs jokios 

(“Der Wahre 
Jakob”, Berlin).

^7- 1 ;Į

“Aš tikiuos,

______ 2,

VOLDEMARAS NUŽIŪRIMAS, 
KAIPO “VALSTYBĖS 

IŠDAVIKAS”

Buvęs. Lietuvos diktatorius 
Augustinas Voldemaras gali, 
kad kokios, atsidurti teisme, 
kaipo valstybės išdavikas. .Ji
sai išleido Franci j oje knygą 
apie. Lietuvą, ir, kaip “Liet. 
Žinios“ rašo, jąja susidomėjo 
Lietuvos teisingumo organai.

BOIAEVlfcAl MOKĖSIĄ CARO 
SKALAS FftAflCfaFA*

Frimdjos užsienių reikalų 
rffaul Boncour priė-

mė sovietų prekybos atstovą 
(“torgpredui”), Rozenbėrgą, 
kuris pareiškė ministeriui, kad 
Sovietų Sąjunga sutinka su 
franeuzų pasiūlytu prekybos 
susitarimu. Tuo susitarimu nu
matoma, kad 10% nuo visų ru
sų importuotų prekių eis atly
ginimui Franci jos piliečiams, 
kurie buvo pirkę carinės Rusi
jos paskolos bonus.

Taigi, pasirodo, p. Herriot 
ne be reikalo važinėjo į Mask
vą, kur jį bolševikai priėmė la- 
bai nuoširdžiai ir davė jam 
raudonosios armijos pulkininko 
laipsnį.

Dėl caro skolų bolševikai su
sipyko su Francija ir kitomis 
šalintis, kurios taf paskolas bu- monų skaičių Ijrtinšse HiVttote. [tathš ^igjo' ntifoi^H, nęs 
vo davusios. "Naujienos" se- Priversti lytines liaukas aau- dąugunia jo dpėriiottj žrnbhit; 
fati saM, kad Mk kivius W giau gfemtl fio^ohų prialbbvo iŠ tolimiį ktm

silpsta, 
užtektinai 
hormonų, 
turi mehkėti, turi sėnti.

Savaime supraritAma, kad 
nustačius tai, mokslininkams 
tuojau kilo nauja mintis, bū
tent: jeigu lytinės liaukos ilges
nį laiką galėtų gaminti užten
kamai hormonų, tai ir pats or
ganizmas ilgesnį laiką galėtų 
atsispirti nykimui ir senėjimui, 
ir antra: ar ; 
dirbtiniu budu padauginti hor-|N'e

Priversti lytines liaukas dau- dąuguniA jo žėruotų žinom

t1
O:

Mokytojas: “Ką mes vadiha- 
m'c anatomija?“

Mokinys: ’*Mes vadiname...”
Mokytojas: “Ar klausimas 

teikia taii šUhkmAo?”
Mokinyš: “Ne, bet atsaky

mas teikia stmkūlrfą.”
(“ĖueVi Hūmor,” Madrid).

GydytėjAš: “Ar tamsta įsiti
kinęs, kad tamsta geri savo 
stiklinę šilto vandens kiekvie
ną rytą ?”

Ligonis: “Aš geru, gydyto
jau, bet šeimininke jį vadina 
kava.”

f • *
'i ,•

šeimininkė: “Tamsta išbu
vai čia tris mėnesius ir nieko 
nemokėjai.”

Studentas: “Bei laltista sa
kei, kad čia bus kaip tiaitiie!” 

šeimininkė:
taip yra.”

Studentas:
kubinei besti 
nudmos.”

m A''-" z®
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PILĖS PAGYDOMOS

F. Bulavv

RADIO
Graboriai

vėlonio sielą

randasi 3327

Advokatai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
Broliai

CHlČAGO, JJLL

Tel. BOULEVARD 9199

Tel. RepnhHc 0098

Ka reporteriai sako 
apie artisto J. Bab
ravičiaus koncertą

Kompa- 
progra- 
gražus

pancdėly, 
8:00 vai, 

Šv. Nekal-

duoda naud 
kad pačios 1 
yra naudingos

Tel. Cicero 2109 lt 859 J

Antanas Petkus

sūnūs
r Julijoną, du 
Filipą ir gi- 
1 brolį ir 2

“N-ose” dar galima 
gauti J. Babravičiaus 

koncerto bilietų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3008 W.59 St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Skelbimai Naujienose 
dėlto, 

aujienos

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

R«. 6515 So. Rocktvell St. < 
Tel. Republic 9723

Tikimasi, kad lietuvių visuome
nė skaitlingai atsilankys pa
siklausyti žymaus lietuvių 
dainininko.

gtmi- 
esat 

dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

esat 
dalyvauti 

jam pas- 
atsisveiki-

Mėgiamas dainininkas Stasys 
Rimkuu, kuris dalyvaus ryt j- 
vykstančiam Juozo Babravi
čiaus koncerte, Chicagos Lietu
vių Auditorijoje.

Baritonas J. Babravičiaus 
koncerte

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 

blauzdų gyslas 
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Nauja lietuviška alinė 
Tmvn of Lake apie- 

linkėj

Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30*8:30 
Nedėldieniais pagal sutarti

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS;

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

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. A. L. YUŠKA 
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 susitarimų.

visi meno 
profesijų 
kad art. 
geriausias 
lietuvių tarpe, 
ir tarp 
Ne įtik menininkai, dainų gro
žio žinovai atiduoda art. Bab
ravičiui tos garbės laurus, bet 
ir visi, kurie turi progą girdėt 
j j dainuojant.

Bet jūsų reporteriui dabar 
jau ne laikas kalbėt apie tobu
lybę dainiaus, nes tai bereika
linga. Kadangi visiems žinoma, 
kad Babravičiaus koncertas 
įvyks rytoj, tad jus paitys ir 
vėl galėsite persitikrinti ir 
spręsti, kokį progresą jis pa
darė dainų srityje dainuodamas 
per kurį laiką Lietuvos Valsty
bės Operoj.

Šiame rašinyje jūsų reporte
ris ragina visus Chicagos ir to
limų bei artimų miestų lietu
vius atvykti į Lietuvių Audito-

< Res. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Per kelias paskutines dienas 
“Naujienose” pasirodė dauge
lis straipsnių, rašomų apie Bab
ravičiaus koncertą. Tų straips
nių autoriai daugiausiai komen
tavo apie patį artistą, norėda
mi supažindinti lietuvių visuo
menę su geriausiu Amerikoj 
lietuviu dainininku. Iš tų raš
tų galima buvo suprasti, kad 

mėgėjai be skirtumo 
ir amatų pripažįsta, 
J. Babravičius yra 

dainininkas ne tik 
bet didžiumoj 

svetimtaučių talentų.

šiandien ir rytoj “Naujieno
se” dar bus galima gauti bi
lietų į dainininko J. Babravi
čiaus koncertą, kuris įvyks 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
rytoj, 7:30 vai. vakare. Bilie
tai yra nuo 75 c. iki $1.00.

daug pranešimų ir įvaircny^ 
bių. Lauksime daugiau tokių 
panašių programų. Ačiū Pro
gresą Furniture Kompanijai.

šiomis dienomis detroitietis 
Pranas Bakas ir chicagietj 
Petras 'Page atpirko aflinę prie 
1616 W. 47th -St., šalę Peoplcs 
teatro. Abu yra patyrę biz
ni eraii. Petras Rage yra žino
mas kaipo geras automobilių 
mechanikas, turėjęs automobi
lių taisymo šapas Town of Lake 
ir kitose apielinkese. Dabar nu
sitarė pabandyti visai kitokį 
biznį. Jis mano nupirktąją ali- 
[nę pagrindiniai pertaisyti ir pa
daryti ją viena jaukiausių ali
nių toje apielinkčje, ku’r butų 
smagu užeiti kiekvienam.—c.

Tel. Lafayette 3572 
J, Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkčje. 

Didėle ir graži 
koplyčia .dykai.

4092 ARCHER AV.

riją ir pasiklausyti jį dainuo-’ 
jant. Vien tik kritika apie dai
navimą negalima pasitenkinti, 
reikia mums būti su juo, ’jėi 
norime, kad jis butų su mumis 
ir karts nuo karto palinksmin
tų mus su savo žavėjančiomis 
dainomis.

Re Babravičiaus koncerte iš
girsime S. Rimkų, šidiškis-Gied- 
raitienę ir J. Byanską.

Po dainų ir muzikos progra- 
mo bus šokiai. Na, ir tas vis
kas reiškia, kad mes rytoj at
vykę į art. Babravičiaus kon-i 
certą, praleisime gana smagiai 
laika

BUDRIKO RADIO PROGRA 
MAI.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—<4> nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

Dėl Sveikatos Savaitės pa
skaitų, Moterų Piliečių Lygos 
susirinkimas neįvyko. Jis šau
kiamas seredoj, spalių 4 d., 7:30 
vai. vak. Fellowship House, 
831 W. 33rd Place. Visos pi
lietės ir nepilietės kviečiamos 
skaitlingai susirinkti ir išgirsti 
raportus apie massmitingą, apie 
gavimą gatvės atminčiai Da
riaus ir Girėno. Taipgi bus pla
čiau paaiškinama apie pamo
kas norinčiom tapti pilietėm. 
Kviečiame visas moteris be 
skirtumo partijų ir pažvalgų 
susirinkime dalyvauti. Kalbės 
p. K. Keturakiene. —M. Z.

PROGRESS RADIO
PROGRAMAS

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet «sti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių. 

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St 
T.l.REPUBLIC 3100

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ii Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 VaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 V. dieną 

Phone Midvay 2880

Gydytojas jr Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tėl. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS:

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

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

Tel. Kenwood 5107 ’ 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vaEare. 

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS: 

127 N. Dearborn St.,Rooms 1431-1434 
Telefonai Central 4410-4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek
vieną vakarą, išskyras ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

ĮSTAIGA CHICAGOJE
J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 

daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, modemiškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėLšermenų. <

Nubudimo valandoje, pašaukite šių įstaigų.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

. 718 W. 18th St
‘T.!. Monro, 3377

L J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1827 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO, ILL.

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

DR. A. A. ROTH
Busas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St

Kampas 31st Street 
VaL: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10——12

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Pancdėly, Utarninke, Ketverge k 

Subatoj 9 iki 8.

LA. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 71 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utim. ir Ketv.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337,

Namų TeL Hyde Park 3395

Tel. Victcry 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsam uoto jas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122

DR. S. MIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Zofija Leščauskienė / 
po tėvais Samoškaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 27 d. 10 vai. va
kare 1933 m., sulaukus pusės amžiaus; gimus Suvalkų 
rėd., Kaimelio miestely. Amerikoj išgyveno 30 metų. Pa
liko dideliame nubudime didžiai mylimą vyrą Juozapą, my
limas dukterys Jadvygą ir Sophia, mylimą sūnų Juozapą, 
motiną Aleną Samoškienę, 2 seseris, Antaniną ir švogerį 
Mikdlą 'Petrauską, Oną ir švogerį William Paukštą, 3 bro
lius Juozapą ir brolienę Marijoną, Benediktą ir brolienę 
Marcelę, Stanislovą ir artimus gimines, draugus ir drau
ges. Kūnas pašarvotas randasi 3337 So. Morgan St., tel. 

‘Boulevard 1262.
Laidotuvės įvyks panedėly, spalio 2 d., 8 vai. ryte iš 

namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos*už veliones sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapinės.

Visi a. a. Zofijos Lėščauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame Mylimas vyras Juozapa#, mylimps 
dukterys, mylimas sūnūs, motina, seserys, broliai ir gim.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, tel. 
Yards 1188.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F, KALISZ 
1145 Milsvaukee Avenue

Valandos: 12 Ud 2 h 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

' Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiau! į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiąus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys' ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Greitai, be skausmo, peilio, deginimo, Iš
likimo iš darbo ir ligoninės ezpensų. 
Tūkstančius pagydėme. Speciali* pasiu- 
lijimas, $5.00 examinacija ir treatmen- 
tas dykai be obligacijos. Ant išmokė
jimo ir su garantija, kad išgydysime 
arba nemokėsite iki busite ’ pilnai 
užganėdinti. Pašaukite arba pa
rašykite dėl dykai knygelės. Kalbame lie
tuviškai. Dr Šimanskis pilės specialistas, 
1869 No. Damen Avew Chicago valan
dos 1 1 iki 7 vaĮ. vak. Nedėliomis iki 2 
vai. popiet. Pasiklausykite rytoj Lietu
vių Valandos iš stoties W. S. B. C. Pir
madieniais 9 vai. vak.

Progress Furniture 
nijos ketvirtadienio 
mas buvo įdomius ii 
Aš manau, kad tas Progress 
Vokalis duetas galėjo visiems 
patikti. Pirmu kart girdė
jom gražią liaudies dainelę, 
A. Pociaus kompozicija, “At
jok, Berneli,” kurią labai vy
kusiai sudainavo , Jonas Ro
manas. Taipgi ir buvo labai

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRĄBORIUS 

DIDYSIS OFISAS 

4605-07 SO. HERB ““
Vili TtMonti YARDS 1741—1743

Ryt dieną Jos. F. Budriko 
korporacija vėl duos tris pui
kius radio progranius: 8 vai. 
ryte ir 1 vai. po pietų iš W. 
C. F. L. stoties ir 1:30 iš W. 
A. A. F. stoties, 920 kil.

Visi programai susidės iš 
rinktinių dainų ir muzikos

STANISLOVAS KAZDAILIS
Mirė rugsėjo 27 dieną 193 3 

m., 7:00 vai. vakare, pusės am
žiaus. Kilo iš Kauno apskričio, 
Vąrnių paraj.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Piliko dideliame nuliudime 

moterį Evą, po tėvais Kuktaitė, 
1 sūnų Stanislovą, brolį Volte* 
rį. brolienę Emelią ir brolio vai
kus Josie ir Albertą, 2 tetas Pla- 
takienę ir Balčiūnienę ir jų šei
mynas ir gimines, o Lietuvoj se
serį Luciją Atkačiunienę ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas 
Mapleyvood Ąve.

Laidotuvės įvyks 
spalio 2 d.* iš namų 
bus atlydėtas ,į Panelės 
to Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingas pa m a U 

o pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiera 
kapines.
. Nuoširdžiai kviečiame visus gi
linės, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Sūnūs, Brolis, 
Broliene ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grabo
rius S. M. Skudas, Telefonas 
Monroe 33 77. r

J.F.RADZIUS
Incotpofated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 VV. ISth St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sunai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. J. Bagdonas, Telefonas 
Republic 3100.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. Ė. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

* Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal autartį.

musų žymiausių dainininkų 
bei muzikantų. Rytmetiniam 
programe bus puiki poezija, 
svajonės, romanas... O 1 vai. 
po pietų atsilankys žingeidi 
Makalų šeimyna. Tur būt nė
ra žmogaus, kuris bežinotų ir 
nesiinteresuotų pakalais?

Beje, r primintina, kad Juo
zo Budriko krautuvėje 3417 S. 
Halsted st. dabar eina didelis 
išpardavimas . clektrikinių 
plaunamų mašinų žemomis 
kainomis. Tokia proga verta 
pasinaudoti. — Vincas.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

' Pritaiko Akinius 
Kreivas Aku 

Ištaiso.

Ofisas ,ir Akinių Dirbtuve

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th B Halsted Su.) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, ntio 74Į

Nedėldieniais \pagal sutartį.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio ii Europos • ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

JONAS LAKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug
sėjo 28 dieną, 9:00 valandą va
kare 1 93 3 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoj.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Kazimierą. 4 sūnūs Joną, 
Vladislovą, Juozą i 
brolius Antaną ir 
minės, o Lietuvoj 
seseris.

Kūnas pašarvotas 
So. Morgan St.

Laidotuves įvyks antradieny, 
spalio 3 dieną. 8 -30 vai. ryto 
iš namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jono Lako 
nes. draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Pbone HEMLOCK 7828

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— B RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vjikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Capal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Seniausi Lietuvių Graboriai ’Chicagoįe 
Eudeikiaus ypatUkas. patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius beveik .30 
metų, — Vienintelis 'Lietuvis Grafaprius virtdjantis modernišką, elektros 
varomą, karaboną šu šoninėm durim. Jeigu didžluojatės .dailumu ir tau

pumu laidotuvėse, — Užšaukite 'I- į j
. į;:'

Juozapas EmteB ir TSvas
5340 So. Kedžie AVe. 

Visi tekfonai: REPUBLIC‘8340 
(Neturime sąryšių su firpta tuo p^čiu vardų)

MOTIEJUS LAZAUSKAS

Persiskyrė su šiuo psauliu rug
sėjo 28 dieną. 6:00 valandą ryto 
1 93 3 m., sulaukęs pusės amžiaus 
gimęs Lietuvoj. Daugėliškiu pa
rapijoj. Ivanienų kaimas.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime du 

pusbrolius Feliksą ir Domininką 
ir giminės, o Lietuvoj dukterį 
Malviną. 3 seserys ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj. 3 307 S. Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
spalio 2 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš koplyčios į šv. Jurgio parapi-> 
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Motiejaus Lazausko 
giminės, draugai ir pažystami 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
kutinį patarnavimą ir 
nimą.

Nubudę liekame.
Pusbroliai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grabo- l 
rius J. J. Bagdonas, Telefonas ‘ 
Republic 3100. I

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę rietą

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank BIdg. 
2400 VV. Madison St.

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

Namų telefonas Brunsvvick 0597

Lietuves, Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

■: 1 Physical TherapyB Midwife
6109 South Albany 

Avenue 
Phone

Hemlock 9252

Patarnauja prie gim
dymo namuose af li
goninėse, duodu ma- 
ssage, elečtrjc treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do- 
vanai.



NAUJIENOS,

PRANEŠIMAI CLASSIFIED ADS

kviečiami atsilankyti

For Rent

KONCERTAS
CLASSIFIEDADS

urmshe ooms
Automobiles

DE
REPUBLIC 8402

MORTGAGE BAHKERS

2608 West 47th St.

Peter Conrad

asdien nuo 8 vai. ryto ik

KQ JUS LAUKIATE?

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PAŠAUKITE

CANAL 8500

Juozo Babravičiaus dainų va
karas rytoj Lietuviu Auditorijoj

sime 
nuo

iSmo 
zasla

karštu
Prie

šįvakar buv.. Meldažio svetai
nėj, 2242 W. 23rd Place, įvyks 
Chicagos Lietuvių Choro “Pir-

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Šįvakar ‘Pirmyn’ 
choro vakarėlis P. 
Jakavičiaus naudai

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

Farins For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

•023 S. Halsted St.
(Janseri Stud.)

Res. 730 W. 62nd St, 
Te J. Englewood 5840

M.’ S. Herb Institute,

mėginimo ir prisiunčia 25c.

Tuo suteik- 
dainininkui Juozui 
daugiau energijos 
Chicagos lietuvių

— Shoe 
Sabaliaus-

„Pfisirašykitc i musų įpulką 

TEL. LAFAYfeTTE 1083

tarpe ameriko- 
permainą kas- 
Amerikoniška 

gausiai lanky- REIKALINGA mergina tarpe 18 .ir 
!5 metų amžiaus prie abelno namų dar- 
>o ir pridaboti vaikus. Mrs. McCarthy, 
lepublic 4480.

Lietuvių visuomenė yra kviečiama skaitlingai atsilankyti, pasiklausyti 
musų mylimo artisto JUOZO BABRAVIČIAUS dainų ir smagiai pralei
sti laiką. .. ■ ■ ' ■ ' ■

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS!

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
udown* spots” ir visokį blekės darbą. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

Brighton Park
Žmogaus kojos tai svarbus 

ir brangus dalykas -r- todėl 
rūpestingai reikia jas užlaiky
ti. Kojos yra musų nešiotojos 
— taip sako čeverykų dakta- 

O labiausiai vaikučių ba- 
kad 

tinkamai patai- 
Per 15 metų Brighton

ją, Motinos Helenos it 
erb-Nu-Tonikų arba ki
mo Žolių Vaistais. Tuk- 
l Saukia ir rašo dėl iš-

mas dykai nuo naminio treatmentų pa
tarėjo. Kalbame jūsų kalba arba eg- 
zaminiacija. S. M. S. Herb Institute, 
1869 No. Dmen A ve., Chicago, valan
dos 11 i iki 7 v.
2:00 po pietį

PARDAVIMUI groserne ir delicates 
šen krautuvė, gražus fikčeriai, labai pi 
giai, gera vieta, bizniava gatvė. 

1808 W. 69 St.

PARDAVIMUI groserne, yra 4 kam
bariai gyvenimui, biznis išdirbtas. Prie
žastį patirsite ant vietos. 4412 South 
Hermitage Avė. Tel. Boulevard 7825.

ras
tukus reikia prižiūrėti, 
butų tiesus 
svti
Parke visiems gerai žinomas 
batų specialistas.
Doctor, Fpank F.
kas, 2957 W. Pershing Road

16 prašoLietuvos žmonės'r 
fijp patariaUetuvos bankai

RUIMAI ant rendos — dėl vaikinų, 
merginų arba ženotų, steam apšildomi 
3312 So. Union Avė. Imos lubos.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia______

Dalyvaus J. Babravičiaus 
koncerte '

. RENDAI kambarys, fruntinis, vai
kinu prie mažos Šeimynos —- galima 
valgį pasigaminti. 3201 Auburn Avė. 
(Front 3).

AR ŽINOTE KAD
Ramova Gardens yra patogiausia vieta 
dėl visokių parengiau. Parių, vestuvių, 
bankietų it draugiškų vakarėlių. Kreip
kitės —— 3508 So. Halsted St., Tel. 
Yards 6383.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia___

P-a Genovaitė šidiškiutė- 
Giedraitiene, kuri ryt dalyvaus 
dain. Juozo Babravičiaus kon
certe, Chicago Lietuvių Audi
torijoje.

PACKARD MAŽAS PASKIAUSIO 
1932 MODELIO SEDAN. Važiavau 
juo labai mažai, yra kaip naujas. Ori
ginališkas gražus pąlišas, nėra jokios 
žymes, sunkus tairai — kaip nauji, tu
rite pamatyti, kad įvertinti. Kainavo 
man virš $2,850. Man reikia cash, 
paaukausiu už tiktai $400. 1004 N. 
Kedžie Avė., 2nd flat, Zetoli Augusta 
Blvd.

susirinkimas įvyks pirma- 
2 d Naujienų name, 1739 

., 8 valandą vakare.
malonėkite pribūti, kad 

metams.
Sekretorius.

Situation Wanted
Darbo Ieško

MR**MMWMV***> 

padirbama su 
cash arba 

d stalai, krėslai ir 
ioi HHsted S t:

PARSIDUODA bučernės ir gro- 
sernės įrankiai arba galima renduoti ant 
vietos. Renda pigi. Tel. Commodore 
2499.

Dabartiniais laikais tekoypa 
tingai patėmyti 
niškos publikos 
link muzikos, 
publika pradėjo 
ti rimtas parengimus, kaip tai 
koncertus, operas. Dabartiniu 
laiku esančios “San Carlo” ope
ros Chicagoj, balkoną ir gale
rijas pripildo didžiumoj jauni
mas. Pirmiau operas jaunimas 
mažai lankydavo* Po to viso 
“vvhoopee time” ir džiazo laikų 
žmonėms atsibodo* ta muzika, 
kuri drasko jųjų ausis, žmonės 
pradėjo grįžti atgal prie pasto
vaus ir švelnaus dalyko.

Chicagos lietuviškoji publika 
taip pat myli kas tik yra gera 
ir rytoj vakare, be abejonės, 
atsilankys gausiai į artisto Ba- 
bravičiauą dainų vakarą. Man 
būnant Europoj vienas garsus 
dainininkas išreiškė savo nuo
monę apie Babravičiaus daina
vimą. Sako tokiai mažai lie
tuvių taigai yra garbė turėti 
tokį tobulą dainininką. Babra
vičius sako su savo dainavimu

4 KAMBARIAI ant rendos, elektri
ką. gazas. Labai šviesus, ant 2 lubų 
rendos $10. 732 W. 22nd St.

ANT RENDOS kambarys dėl vaiki
nų ar ženotos poros, galima vatoti ir 
Virtuvę. 3326 So. Emerald Avė.

PASIRENDUOJA kambarys 
vandeniu apšildomas, nebrangus, 
mažos šeimynos.

3437 So. Emerald Avė.

Linksmas Vakarėlis, įvyksta rugsėjo 
30 d„ 1933, rengia merginų kliubas 
iš Cicero, Shameto svetainėj, 1500 So. 
49 Avė. Bus gera muzika. Cicerietė.

Tel. Yarda 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežam# ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTO JAS
3358 So. Halsted St. Chicago. 111

SIUSKIT.PtR
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

6 KAMBARIAI, šviesus, pečium šil 
domi, naujai išvalyti, su visais paran 
kūmais už $10.00. 3241 Ogden Avė. 
Tel. Van Buren 0018.

myn” vakarėlis naudai daini
ninko ir choro nario Prano 
Jakavičiaus, kuris prieš kiek 
laiko buvo sunkiai sužeistas au
tomobilio nelaimėj.

Pranas Jakavičius nuo pat 
vaikystės dalyvauja lietuvių va
karuose kaipb dainininkas ir 
yra vaidinęs daugely operečių.

Taipgi veik visą laiką dai
nuoja su “Pirmyn“ choru ir 
yra buvęs veiklus jo . vice-pir- 
mininkas. Choras, kad nors 
kiek atsilyginti jam už jo dar
buotę ir rengia šį vakarėlį, kad 
pagell)čti jam ištikus nelaimei.

‘Vakarėly bus šokių, dainų 
ir kitokių pamarginįmų. Visi 
dainininko draugai, taipgi vi
si choro rėmėjai kviečiami at
silankyti šįvakar į Meldažio 
svetainę.—b.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks sekmadieny 
spalio 1 d., 1933 m. Jono Garbužo 
svet., 3749 So. / Halsted St., 12 vai. 
dieną. Visus narius prašome atsilan
kyti ant mitingo ir užsimokėti- užvilktas 
duokles, kitaip negausite pašalpos ir ku
rie esate išpildę aplikacijas per, išvažia
vimą Palos Parke, III. prašom būt ant 
mitingo. IV. Didžiulis prot. rašt.

NETIKĖTAS BARGENAS. Restau- 
rantas vertas apie $4000 turi būt greit 
parduotas už tiktai $1000. Gera apie- 
linkė, nebrangi renda arba išrenduosiu 
vietą be fikčerii. Tinkama vieta dėl 
Tavern. 4705 S. Halsted St.

lietuviams niekur sarmatos ne
padarys. Mažai tokių daininin
kų yra, kurie taip gerai išpil
do koncertus, kaip Babravičius.

Ištikro, tai yra sunkus dar
bas prie piano išstovėti porų 
valandų, ir su tokia energija 
dainas dainuoti. Tam reikia 
talento, Išsilavinimo.

Pripildykim rytoj vakare Lie-1 
tuvių Auditoriją. Tuo suteik
sime musų 
Babravičiui 
tarpe musų 
darbuotis.

Sykiu su Babravičių dalyvau 
ja dainininkė p-nia Giedraitienė- 
šidiškiutč, kuri padainuos gra
žių duetų su Babravičių, taip 
pat turėsite progą išgirsti St. 
Bimkų. Visi mėgsta išgirsti 
Rimkų dainuojant.

.Tai bus, žodžiu sakant, gra
žus dainų vakaras, kurių retai 
proga pasitaiko surengti. Po 
dainų bus šokiai prie geros 
muzikos. Taigi nepamirškite 
spalų 1 dienos, 7:30 v. v. visi 
bukite Lietuvių Auditorijoj.

VALGYKLA PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

Randasi tarp didelių dirbtuvių, gera 
vieta dėl aludės, listas 5 metų, renda 
$20.00 į mėnesį, štoras, pagyvenimas 
ir garadžįus. Mainysiu ant autohobi- 
lio, loto arba namo.

920 S. California Avė. 
tel. Nevada 10053

2 FLATŲ — 6—6 kambariai medi 
nis namas ant išmainymo^. Noriu mai 
nyti ant seno namo. Agentai nearsi, 
šaukite. 7135 So. Rockwell St.

RENDON 4 kambariai English 
Basement, garu šildomi, karštas vanduo 
kasdien, skalbykla, nebrangiai.

3237 So. Auburn Avė.

DELICATESSEN. ,f groserne, cigarų, 
kendžių ir mokykloms reikmenų krau
tuvė, gera apielinkė, 4 pagyvenimui 
kambariai, garažas, pigi renda. Pigiai 
greitam pardavimui.

6009 So. May St.

JUS KENČIATE!
Motina Helena, didi gydytoja, sako: 
Nežiūrint kaip jus nekentėtu mete! Jums 
dabar galima pagelbėti į 3 dienas, išva
lant jūsų krau,‘ 
Dr Šimanskis H

PARSIDUODA ar parirenduoja 16 
automobilių garažas ir “repair sbop”. 
Biznis geras ir darbo užtenka keliems 
darbininkams. Gera proga geram me
chanikui. Svarbi pardavimo priežastis. 
2242 W. 69th St., tel, Prospect 7122.

PASIRENDUOJA 6 kambarių fla- 
tas šviesus -ir visi patogumai. Renda 
pigi, priešais šv. Jurgio mokyklą.

910 W. 32 Place

RENDON 2 dideli bedruimiai, furni- 
šiuoti, šviesus, vaikinams, arba vedu
siai porai, prie mažos šeimynos, 852 
W. 33 St., 2 lubos.

Draugystė Garsus Vardas Lietuvaičių 
laikys savo mėnesinį susirinkimą nedė- 
liaus spalio 1 d. 1933 m., prie J. Fili- 
povičiaus svetainėj, 4512 S. Wood St. 
Pradžia 2 vąl. po piet. Meldžiame 
draugus skailingai susirinkti.

Kviečia Valdyba.

LA SALLE 1931 T0WN SEDAN

Su 6 dratiniais ratais. Syncromesh 
Transmnsij*. Saugus stiklai, Trunkas, 
Karšto vandens šildytojas. Chromium 
padengti tairal ir daugelis kitų extra. 
Karas kaip naujas. Kainavo man viri; 
$3000. Man reikia cash, paaukausiu 
už tikrai $375.

< 3317 West Byron St.

Draugijos šv. Petronėlės susirinkimas 
įvyks nedėlioję, spalio 1 d., 1 vai. po 
pietų, Šv. Jurgio parap. svet., 32nd 
Place ir Auburn Avė. (

Narės malonėkite susirinkti, yra daug 
svarbių reikalų dėl svarstimo ir apta
rimo ant šito susirinkimo.

O. Kliučinskaitė rašt.

Nedėlioj,^Spalio 1,1933 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted Street 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. PO KONCERTO ŠOKIAI.
DALYVAUS P-NIA ŠIDIŠKIS-GIEDRAIT1ENE, P-AS ST. RIMKUS IR P-AS J. BYANSKAS.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75, Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

PARDAVIMUI 80 akerių geros že 
mes su trioboms. 30 mylių nuo Chi
cagos. labai pigiai. F. Kumpik 
Plainfield, III.

Kruopiškių Prog. Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, spalio 1 d. 
10 vai. ryto Morning Star Kliubo svet. 
1654 N. Darnen Ave.t

Visi nariai
į viršminėtą susirinkimą, nes yra daug 
svarbių klausimų apsvarstymui. Taip
gi ir naujų narių nepamirškite atsivesti.

. V. Cepulevičius rašt.

GRAHAM 1931 MODELIO 
LUXE SEDA. Man reikia cash ir 
dėl priverstas esml paaukoti mano 
veik naują karą. Beveik visai jo 
vartojau, yra kaip naujas. Turi šešius 
dratinius ratus, gerus tairus. Karas yra 
toiame pat stovyje, kaip dieną kuomet 
išėjo iš dirbtuvės. Paaukosiu už tik
tai $225. 1329 North Rockwell St. 
Ist flat.

DEDONIS
UŽLAIKO VALGYKLĄ 

MARKETUOSE
Visi Chicagos bučeriai, kurie patys at
važiuoja į marketus visuomet užeina 
pas pp. Dedonius • pusryčių pasivalgyti, 
jų valgyklą ir aludė randasi po antrašu 

*217 N. Peoria Slt.
Gražios mergaitės suteiks lietuvišką 

patarnavimą jums.

MARŲUETTE PARKE. Mainysiu 
medinį namą 1 Vi augšto ant 2 šeimy
nų. Kas ką turite, $2000 vertės į 
morglčius, lotus ar farmą ir paren- 
dusiu pigiai. 2ros lubos.

6602 S. Fairfield Avė.

IŠSIRENDUOJA gražus frontinis 
miegamas kambarys su visais patogu
mais,' galima matyti visuomet. 3338 S. 
Emerald Avė., 3 aukštas. Boulevard 
8143.

ANT RENDOS kambarys dėl vaiki, 
no ar ženotos poros, gali vartoti i 
virtuvę, 2-ros lubos iš užpakalio.

819 W. 34 PI.

JAUNAS vaikinas 22 metų am
žiaus, neseniai atvykęs iš Lietuvos ieško 
darbo — prie biznio arba bite šiaip bent 
tokį darbą, turi prityrimo "draivinti” 
automobilių. Praneškite į Naujienas — 
Jonui Poteskai, 1739 S. Halsted St.

PRIVERSTAS esu išparduoti visą 
grosernės ir bučernės staką ice mašiną 
ir fikčerius. nes kitas biznis užims tą 
vietą. Parduosiu viską labai pigiai. 
4001 Brighton Place. Tel. Lafayette 
8780.

Pažangos 
dieny, spalio 
So. Halsted

Visi nariai 
nustatyti veikimą sekantiems

ANT RENDOS 3 kambariai de 
mažos šeimynos, elektriką, šiltas van 
duo, renda $11.00. Taipgi turiu kam 
barį dėl vaikino.

3028 Lowe Avė.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, vidutinio amžiaus. Maža šei
myna. J. Raden, 5518 W. Jackson 
Blvd.

ŠTORAS dėl saliuno ir 5 kambariai 
gyvenimui. $30 mėnesiui. 

1616 So. Halsted St.

PARDUOSIU 5 kambarių namą, 6 
lotai ir 2 barnės, arba parenduosiu. 
Kas nori tokios vietos, atsišaukite 
6001 So. Carpenter St. Englewood 
2116.

Vakariene ir Balius
Su išlaimėjimu dovanų. Gera muzika 
RENGIA TAUTIŠKA PARAPIJA 

Nedėlioj, 
Spalio-Oct. 1, 1933 

7 vai. vakare \ 

Tautiškos parap. svet. 
kampas 35th ir Union Avė.

Įžanga 50c. 
Prašome visų atsilankyti, laiką pralei

site linksmai.

CRANE COAL CO 
I 5352 SattoflG Avė. I 
» m,. sBįSįĮįvz mox

REIKALINGI 5 vyrai dirbti prie 
nsurance Co.

Patyrimas nereikalingas, mes išmokin- 
darbą. Alga gera. Atsišaukite 
8 iki 10 vai, ryte.

J. VILKĮSIUS, 
3512 So. Union Avė.
- 1 Fiat

Pirkite anglis ię sutaupykite pini
gų! Kurie perkam,. anglis iš CRANE 
kompanijos, visada yfa patenkinti. Mes 
parduodame pigiau negu kur kitur. Kam 
yra reikalinga anglių telefonuokite tuo- 
jaus:

Real Estate For Sale 
Nąmąį-Žem6 _ Pąrdaviniui

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 6 kambariai, 2 karų medinis gara 
žas, paaukausiu arba mainysiu ant bun 
glow. 6726 So. Campbell Avė.

Furniture & Fixtures

BARO PIKČERIAI 
......... lig užsakymu pigiai: 

vak. NedŽldieniais i|ci kėlimais;

Business Chances 
_________ Pardavimui Bizniai_________

GROSERNĖ pilnai įrengta ir su sta- 
ku. Geras biznis. Turiu parduoti 
dėl ligos. Tikras bargenas.

4554 So. Rockwell St.

NAŠLĖ MOTERIS pigiai parduoda 
2 flatų modernišką muęo namą po 6 
kamb. ir garažas. Randasi Marųuette 
Parke. Priimsime gerus mortgečius 
kaipo dalį įmokėjimo.

2 nameliai po vieną pragyvenimą ir 
2 lotai. Randasi šalę miesto. Mai
nysime į bungalow Marųuette Parke.

6 kamb. medžio geram padėjime na
melis ir garažas. Mažai skolos randasi. 
Mainysime į muro 6 kamb. bungalow.

2 flatų namas ir muro garažas. Ran
dasi Marųuette Parke. Mortgečių sa
vininkas parduoda tik už $4900, įmo- 
kėt $1500.

2 flatų gerame stovyje namas po 4 
kamb. ir garažas. Parduosime tik už 
$2800, įmokėt $1000, arba daugiaus.

Mes atstovaujame mortgečių firmas, 
tad turitpe pardavimui gerų bargenų, 
nuo mažo namelio iki didžiausiam, vi
suose miesto dalyse. Del platesnių in
formacijų kreipkitės pas

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
6812 S. Westem Avė.

Tel. Prospect 3140

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA aludė 4642 South 
Wentworth Avė. už visai mažą kai
ną, nes savininkas pats negali operuoti. 
Visi geri barai ir laisnis. Matykite sa
vininką vakarais nuo 7 iki 11:00.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper« 
tų patarimas visose namų savininkų it 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vis 
nintelio namų savininkų biuro Chicagoj'#.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu viri 40 metų




