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Prasidėjo Amerikos 
Darbo Federacijos 

Konvencija
53-čia metinė Federacijos konvencija^ lai 

koma Washingtone. Green ragina 
darbininkus priešintis infliacijai

VVASHINGTON, s. 2.—šian
die atsidarė 53-čia metinė Ame
rikos Darbo Federacijos kon
vencija, kurioj dalyvauja virš 
800 delegatų.

Atidarydamas konvenciją Fe
deracijos prezidentas William 
Green, išdėstydamas Federacijos 
nusistatymą visais svarbiau
siais klausimais, pareiškė, kad 
Amerikos darbininkai niekados 
nepritars dolerio infliacijai-nupi- 
ginimiri ,nes kuomet doleris yra 
nupiginamas, tai tuoj aus pa
kilo prekių kainos, bet algos 
pasilieka vietoj. Todėl nuo 
dolerio nupiginimo nukenčia 
darbininkai.

Green sake, kad Amerikos 
Darbo Federacija nepaliaus ko
vojus už 30 vai. darbo savaitę 
ir tuojaus pareikalaus patai
syti kodeksuos, dar labiau su
trumpinant darbo valandas ir 
pakeliant algas, kad tuo gali
ma butų pašalinti nedarbą.

Dabartiniai gi kodeksai ne
darbo negali pašalinti. Jie su
teikė darbo 3,000,000 darbinin
kų, bet vistiek visoje šalyje 
vis dar pasiliko apie 11,000,000 
bedarbių, kuriuos galės suimti

į darbą tik dar didesnis darbo 
valandų sutrumpinimas.

Konvencijai teks svarstyti 
daugelį svarbių klausimų. Ne
galės ji praeiti nepalietuos da
bar siaučiančios streikų ban
gos; negalės užtylėti ir Alitripaa f 
nio šalinimo darbininkų iš dar
bo už veikimą unijose, nors 
darbininkams yra pripažinta 
teisė organizuotis. Turės pasi
sakyti ir dėl kompanijų unijų, 
kurias kompanijos vistiek ne
paliauja organizuoti. Bus svars
tomas ir perdaug didelis ir 
greitas kainų kilimas, kutomet 
darbininkų algos ne taip spar
čiai kila.

Federacijos valdybos raportas 
labai daug kalba apie NRA ir 
pr i pažysta, kad tai yra svar
biausias kongreso išleistas į- 
statymas, kuris pripažysta dar
bininkams teises kolektyviai 
ginti savo reikalus. Bet nu
matoma ir trukumų tame ak
te, už kurių pašalinimą dar 
teks darbininkams sunkiai ir 
ilgai kovoti.

Konvencijos laiku bus ati
dengtas paminklas mirusiam 
Federacijos prezidentui, Samuel 
Gompers.
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Kairėj — Santjago Alvarez ir Ysmael Seijas, Kubos revoliucinės studentų sąjungos vadai. 
Sąjunga remia dabartinę valdžią ir yra pasiryžusi Kubos revoliuciją gimti ginklais, jei butų rei
kalas. Dešinėj viršuj — Užsidarę' hotely Kubos karininkai ruošiasi pietų. Apačioj — Ginkluoti 

Havanos studentai pasirengę ginklu ginti dabartinę revoliucinę valdžią.

Nauji potvyniai Tam 
pico; mirtis gręsia 

5,000 žmonių

FRANCIJA NEPASIDUOS IN
FLIACIJAI

50 žmonių užmušta 
mūšyje su Kubos 

karininkais
Valdžios kariuomenė pradėjo 

pulti kotelyje užsidariusius 
karininkus. 100 žmonių su
žeista

į savo pulkus, bet jie 
nepaliauja ignoruoti | 
įsakymus ir nuolatos 
ginkluotu sukilimu, 

kad dabartinis

Mūšio pažiūrėti susirinko 
daug pašaliečių, kurių daugelis 
persišaudyme nukentėjo.

Valdžia apskaito, kad persi
šaudyme apie 30 karininkų liko 
užmušta. Iš valdžios pupsės kri
to daugiau kaip 20 kareivių. 
Tuo budu užmuštų skaičius sie
kia apie 50 žmonių. Tarp už
muštųjų yra ir vienas ameri
kietis, Robert G. Lotspeich, 
Swift <& Co. pardavimų mana- 
žerio pagelbininkas, kuris bu
vo atėjęs pažiūrėti mūšio.

Apie 100 žmonių sužeista, 
daugelis jų yra pašaliečiai, ku
riuos pakliudė karininkų pa
klydusios kulkos.

Mušis prie hotelio dar tebe
sitęsia, kanuolėms ardant hote
lio sienas.

TAMPICO, Meksikoj, s. 
Išnaujo pakilus vandeni iri 
nuco upėj, liko užlieti nauji plo
tai ir sutrukdytas darbas gel
bėjimo tų, kurie nukentėjo 
uragane.

Pranešimai iš Tamesi upės 
apielinkės sako, kad padėtis yra 
desperatiška. Daugelis žmonių 
yra priversti gyventi vandeny. 
Daugelis nėra valgę jau visa 
savaitė laiko. Apie 5,000 žmo
nių yra pavojuje mirties.

Vakar visą apielinkę apskri
do lėktuvas, kuris mėtė maisto 
pakelius. Bet iš to mažai bu
vo naudos, kadangi dėl greitu
mo lėktuvo, pakeliai nukrisdavo 
toliau nuo žmonių, o žmonsė 
yra perdaug nusilpnėję, kad 
galėtų prie jų priplaukti.

Tampico mieste žemesnės vie
tos yra užlietos vandens ir 
biednuomene tiesiog yra pani
koj, kadangi vanduo juos jau 
antru kartu išvarė iš uragano 
apgriautų namų. Smarkus lie
tus tebesitęsia.

Pa-

Trys sudegė auto 
mobily

Prezidentas Lankėsi 
Chicagoje

Prezidentas Roose 
veltas kalbėjo Ame 

rikos Legiono 
konvencijai

Kvietė šalį prie vienybės ir 
miršti sekcionalizmą ir klases

UŽ"

gauti tik 
gauna ir 
piliečiai.

PARYŽIUS, s. 2. — Finansų 
ministeris Bonnet aficialiai pa
reiškė, kad Franci jos valdžia 
nepriims infliacijos. Esą žmo
nės yra griežtai .nusistatę prieš 
pinigų infliaciją, valdžia gi ži
no savo pareigą ir pildys žmo
nių

Žemės drebėjimas 
supurtė Los Ange
les; moteris mirė

valią.

80 žmonių prigėrė 
apvirtus laivui

KUMAMOTO, Japonijoj, s. 2. 
■v—Manoma, kad mažiausia 80 
žmonių prigėrė ties Misumi, 
audringoj juroj apvirtus nedi
deliam ekskursiniam laivui, ku
ris buvo perdaug perpildytas 
pasažieriais. Laivu plaukė 130 
pasažierių, iš kurių 50 liko 
išgelbėti.

Lietuvis užmuštas 
traukinioHAVANA, Kuboj, spalio 2. 

—Šiandie valdžios kariuomenė 
pradėjo puolimą National ko
telio, kuriame yra užsidarę 400 
karininkų, kurie vis dar atsi
sako pasiduoti valdžiai. Val
džia darė viską, kad karinin
kus priversti hotelj apleisti ir 
sugryšti 
vistiek 
valdžios 
grūmoja
reikalaudami, 
prezidentas Dr. Grau San Mar
tin pasitrauktų ir kad butų su
grąžinta Cespedes valdžia.

Kadangi karininkai yra ge
rai apsiginklavę, tai jie suda
rė nuolatinį pavojų valdžiai ii 
ginkluotų maištininkų buvimas 
pačioje sostinėje drumstė ra
mumą visoje Šalyje, tad valdžia 
nusitarė ginklu juos iš hotelio 
iškrapštyti. Bet mūšį pradėjo 
patys karininkai, paleisdami 
nuo stogo pirmą > šūvį j juos 
apgirtusią kariuomenę.

Karininkai pasidavė

HAVANA, Kuboj, s. 2. —Po 
11 valandų apšaudimo National 
hotelio, 475 armijos ir laivyno 
karininkai, kurie buvo tame ko
telyje užsidarę, 4:30 vai. po 
piet iškėlė baltą vėliavą ir pa
sidavė valdžiai be jokių sąlygų. 
Karininkai tapo uždaryti Ča
banas tvirtovėj.

PITTSTON, Pa., r. 2. —Dvi 
merginos ir vienas vyras žuvo 
liepsnosę ir trys žmonės liko su
žeisti užsidegus apvirtusiam 
ties Yatesville automobiliui.

LOS ANGELES, Cal., s. 2. 
—12 metų mergaitė Lorraine 
Bowman iš Glendale, gali ge
rai valdyti lėktuvus ir jau dau
gelį kartų yra pati viena skrai
džiusi.

Komunistai šaudo kareivius

Chicagai ir aplellnkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroj.

Saulė
30.

teka
r 1Hz i > ji 
5:48, leidžiasi 5

Nors karininkai ir pasidavė, 
bet šaucįymasis nepasiliatfja, 
nes dabar mūšį su valdžios ka
riuomene tęsia komunistai ir 
ABC revoliucinė organizacija, 
kuri susidėjo su dešiniasiais ir 
išėjo prieš valdžą. Pastaroji 
dar vakar įšmugeliavo (iaug 
ginklų ir amunicijos užsidariu
siems karininkams.

Karininkų sukilimas ir ban
dymas prasimušti iš hotelio ir 
buvo padarytas su susitarimu 
su ABC ir 
partijomis.

2 žmonės užmušti
CHICAGO.—Du žmonės 

Wheaton, III., liko užmušti 
du iš Vilią Park gal mirtinai 

Viliąsužeisti jų automobiliui 
Parke įvažiavus į troką.

ŠIANDIEN AMERIKOS
GIONO PARADAS

kitomis dešiniųjų

iš 
ir

LE-

CHICAGO.Šiandie visų die
nų vyks didelis Amerikos Le
giono paradas. Iš tos priešas 
ties veik viso vidurmiesčio gat
vės bus uždarytos automobi
liams.

CHIGAGO.—Pereigą sekma
dienį, spalio 1 d., Nikodimas 
Butkevičius, 43 m. amžiaus, 
gyvenęs Lemont, III., apie 8:- 
15 vai; vakare ėjo iš namų į 
krautuvę nusipirkti maisto. 
Reikėjo eiti skersai geležinkelio 
bėgius. Beeinant skersai bė
gius ant jo užvažiavo greitasis 
pasažierinis traukinys ir j j 
vietoj užmušė.

Jo kūnas pašarvotas yra taip- 
Chįcago ir yra pašarvotas J. F. 
Eudeikio koplyčioj, 4605 S. 
Hermitage Avė. Laidotuvės bus 
ketvirtadieny, spalio 5 d., 8/ vai. 
ryte iš koplyčios į šv. Kazimie
ro kapines.

Mirė ex-kareivis
•* Į

Pereitą sekmadienį Hines ka
ro veteranų ligoninėj, May- 
woode, pasimirė lietuvis, pa
saulinio karo veteranas, Pet
ras Karalius iš Detroit, Mich. 
Buvo vedęs, paliko žmoną, duk
terį ir giminių.
z Jo kūnas pašarvotas yra taip
jau J. F. Eudeikio koplyčioj, 
4605 S. Hermitage Avė. La*do 
tu vės bus Šiandie, 11 vai. ryte 
iš koplyčios į kapines.

LOS ANGELES, Cal., s. 2. — 
Smarkus, bet trumpas žemės 
drebėjimas, kuris tęsėsi 4 ar | 
5 sekundas supurtė 1:10 vai. 
naktį pietinę Californiją. Vie
na moteris, Mrs. Sophia Kana- 
/pow,r73/ttL;jpuolė j isteriją ir 
pasimirė už kelių minučių. Ke
turi kiti žmonės liko sužeisti. 
Nuostoliai nėra perdaug dideli.

žemės drebėjimas buvo tokis 
smarkus, kad Los Angeles mo
kyklų viršininkas Bouelle įsakė 
uždaryti visas mokyklas iki 
jas galės apžiūrėti inžinieriai ir 
pripažinti saugiomis.

Tik du namai liko labiau ap
griauti. Vienas yra senoji cen- 
tralinė policijos stotis, o kitas 
—turgavietė, Kiti namai nu
kentėjo mažiau.

žemės drebėjimas buvo jau
čiamas jki Santa Barbara šiau
rėje ir .iki San- Diego pietuo
se., Drebėjimas sukėlė paniką 
ir gyventojai vien naktiniitose 
rūbuose bėgo gatvėn. Drebėji
mas taipgi supurtė gaisrų ir 
vagių signalus, taip kad paskui 
veik visą naktį vien girdėjosi 
ugniagesių ir policijos sirenų 
švilpimas, bėgant į klaidingų 
pašaukimų vietas.

CHICAGO.—Prezidentas Roose- 
veltas vakar ryte atvyko į Chi
cago pasakyti kalbą atidarant 
Amerikos Legiono konvenciją 
ir kartu aplankyti Chicagos pa
saulinę parodą.

Prezidentas jau senai ruošė
si aplankyti Chicago ir kartu 
dalyvauti Am. Legiono konven
cijoj. Bet draugai bandė jį 

į nuo to žygio sulaikyti, prisi
bijodami nedraugingos prezi
dentui demonstracijos, nes le
gionieriai aštriai kritikuodavo 
prezidentą dėl sumažinimo pa- 
šėlpų karo veteranams, taipgi 
ir Chicagos demokratai nedrau
gingai žiuri į prezidentą, kadan
gi jie negavo užtektinai džia- 
bų ir negali gauti grafto prie 
valdžios vedamų viešųjų darbų. 
Todėl tik paskutinę minutę 
prezidentas nusisprendė vistiek 
važiuoti į Chicago.

TečiaUs Chicago pasitiko pre
zidentą # lajbai entuziastiškai, 
nemažiau entuziastiškai pasiti
ko jį ir M^hvetocija ir jokifrs 
nedraugiškos prezidentui de
monstracijos nebuvo.

Prezidentas savO| kalboj pa
lietęs dabartinius valdžios ir vi
sos šalies 
šalį prie 
keblumus 
jėgomis.

“Mes 
valdžia”,
“pirkliaujame vienas su kitu, 
mokame bendrus taksus, duo
dame ir gauname iš bendros ap
saugos valdžios”.

Karo laiku4 šalis‘veikė išvien. 
Bet tokia pat vienybė yra rei
kalinga ir taikos laiku. Nes jei 
šalis yra verta gyventi, tai vėr- 
ta ją ir ginti kiekvieną metų 
dieną.

Yra du priešai nacionalės 
Į vienybės, sakė prezidentas.
sekcionalizmas ir klasės, 
riuos ir reikia pašalinti, 
Amerikos žmonės nebėra
linkę toleruoti, kad viena žmo
nių grupė naudotųsi privilegi
jomis, už kurias turi sutnokėti 
kita žmonių grupė.

Kaslink kritikos, kad dabar
tine valdžia mažiau rūpinasi 
karo veteranais, tai prezidentas 
Rooseveltas atsakė, kad valdžia 
aprūpins visus karo veteranus, 
kurie tikrai nukentėjo kare. 
Bet karo veteranai, negali rei
kalauti sau didesnių privilegijų, 
negu turi visi piliečiai vien tik 
dėlto, kad jie . yra nešioję uni
formą. Nėgi jie negali gauti 
pensijų už sufcižeidimus, ku
riuos jie aplaikė išėję iš ka- deksas pradėjo veikti šiandie.

■.

riuomenės. Jie gali 
tokią paramą, kokią 
kiti bėdoje atsidūrę 
Bet tie, kurie liko sužeisti ka
re, jie ir jų šeimynos bus ir 
toliau valdžios globojami.

Pabaigoj kalbos prezidentas 
kvietė legionierius gelbėti val
džiai jos kovoje su depresija 
ir kooperuoti su* valdžia, kad 
ji galėtų tą kovą laimėti.

*

Prezidentas aplankė parodą
Po prakalbos Amerikos le

giono konvencijoj Chicago Sta- 
dium, prezidentas nuvyko ap
lankyti pasaulinę parodą, kur 
jis buvo pasitiktas 21 kanuolės 
šuviu. Kartu • su prezidentu 
lankėsi ir jo žmona. Juos ly
dėjo meras Kelly ir guberna
torius Horner.

Prezidentas aplanke ir nu
šautojo Chicagos mero Cermak 
kapą, kur sudėjo vainiką.
Rooseveltas apleido Čhicagą

Del daugybės 4 jį laukiančio 
darbo, prezidento Roosevelto 
lankymasis Chicagoje buvo vi
sai tjumpas. Jis 5 vai. vakare 
Chicago apleido, kad rytoj būti 
Washingtone.

Jo žmona išskrido į New Yor- 
ką pasažieriniu lėktuvu.

Kaip bus šelpiami bedarbiai
Ii* vykdamas Chicagon pre- 

ęidejįtas vifcę laįk< dirbo trau
kiny, ruošdamas planą šelpimui

vargus, kvietė visą 
vienybės, kad tuos 

nugalėti bendromis

gyvename
sakė

po bendra 
prezidentas.

bedarbių ateinačią žiemą.
Tikslesniam bedarbių šelpi

mui manoma suorganizuoti 
valdžios kontroliuojamą korpo
raciją, kurios viršininku btfs 
federalinio šelpimo administra
torius Hopkins. Ta korporacija 
supirkinės maistą, kurą ir dra
bužius ir paskui visą tai dalins 
bedarbiams. Tuo tikimąsi iš
pirkti ir visą ūkio produktų 
perviršį, kuris neduoda pakil
ti ūkio produktų kainoms.

Tikimąsi, kad visas šelpimo 
planas bus paruoštas už kelių 
dienų.

Kumštininkas Stribling su
žeistas

MACON, Ga., s. 2.— Garsus 
kumštininkas William L. 
(“Young”) Stribling, kuris sie
kėsi pasaulio čempionato, liko 
gal mirtinai sužeistas automo
biliui v užvažiavote ant jo mo- 
torcikletės. Jis randasi toj 
pačioj ligoninėj, kur yra ir jo 
žmona, dvi savaitės atgal pa
gimdžiusi sūnų.

PARYlžIUS, s. 2. — Vakar 
pradėjo veikti įstatymais, ei
nant kuriais tėvai, kurie dirba 
svarbesnėse industrijose, Jgaus 
extra atlyginimą už kiekvieną 
jų turimą vaiką, 
/ ■■ ■ ’ / ?. ;
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Tai 
ku- 
nes 
pa-

Johnson kviečią ang 
liakasius gryšti 

Į darbą
. WASHINGTON, s. 2. — In- 

dustrinis administratorius John
son pasiutote laišką angliakasių 
unijai, prašydamas prezidento 
autoritetu, kad unija primtų 
susitaikimą su Pennsylvanijos 
anglių kasyklomis ir paragintų 
savo narines tuoj aus gryšti į 
darbą.

Esą plieno kompanijos, ku
rios valdo tas kasyklas, sutiko 
tartis su unija visais darbinin
kus liečiančiais klausimais, be 
to angliakasiai gali apeliuoti į 
sudarytą jų interesų gynimui 
kasyklų darbo tarybą ir į in
dustrinį administratorių.

Minkštųjų anglių kasyklų ko-

— r—, * . i 1 ’ 'S i 'T i ui .. y ;

M “.S., S SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
nieriaus ' dviračių fabrikantu, 
liko nubausta $775 už bandymą 
apgauti muitinę ir įšmugeliuo- 
ti j Angliją brangmeną, nesu-ti j Angliją brangmeną, 
mokėjus už jas muito.

''

CARHOLTON, Ky„ s. 2. — 
Trys žmonės prigėrė Ohio upėj 
apvirtus valčiai. 4 kiti išsigel
bėjo/
■/'/‘-U.- , ' .<•■■ ■ .

Tiktai Doleriais
Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 

, Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikčs pažymčti prie
žastį dčl kurios pinigai siunčiami. '

Naujienų ofisas atdaraą nuo 8 vai. ryt° M 8 val» vak*
Nedėldięniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
Tek Canal 8500

i, _»

1739 SO. HALSTED ST

■ir''
■ ■ ■ ■ a; ■ ■'

■
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; . 'V. - V
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NAUJIENOS, Čhicago, 111. Antradienis, spalių 3, 1933

II Al/My Boy!'z
bu FRANCIS WALLACE
J AUTHOR OF "HUDDLE"

CHAPTER ONE
Tommy Randolph had always 

been different.
Būt his mother always thought 

he was grand.
Even from the very flrst he had 

• been different Uncle Louie had 
come to see him right after he was 
bom and had nodded hia head and 
said: “That kid has got a future; 
we’ve got to give him a good 
name.’*

Mom had thought she would likę 
to call him Harry after her father 
because Pete had been named after 
Pop’s father; būt Pop and Uncle 
Louie didn’t even look at her while 
they were arguing. They were both 

■ great Democrats and Uncle Louie 
. would have been postmaster ifj 

Bryan had ever been elected; sol 
Mom thought it was settled when 
Pop, who had marched in all the Į 
parades carrying colored umbrellasi 
and who loved to šit and argue| 
poli ties, pounded on the table with 
his fist and said:

“Weni call him William Jennings 
Bryan Randolph.”

Mom- was worried—one of those ! 
quick flashes which come over a 
person. It was an awful long name, 
although it sounded grand; būt the 
other kids would call him Bill and 
boys called Bill were abvays bad 
and hard to control.

“The full name,” Pop was insiat- 
Ing in his heavy voice. Pop had a 
big enough voice any time būt now 
it was louder because he was cele- 
brating the new arrival. Mom tried 
to catch Uncle Louie’s eye būt he 
was too busy thinking. Then he 
shook his head and said to Pop:

“No—we’ve got to go back fur- 
ther than that. Bryan ain’t never 
been elected and 1 doubt if the 
trusts wiil ever let him in. We’ve 
got to go clear back to the founder 
of Democracy, to a president of the 
United States and the framer of 
the Constitution, Thoir.as Jcfferson 
himself.”

It sounded grand the way Uncle 
Louie said it. likę he was making 
a speech, and Pop vvas satisfied to 
give up Bryan. Poor Bryan, Mom 
thought, somebody vvas ahvays put- 
ting his name up and then he vvas 
never elected; and she vvas glad 
her son wasn’t going to be named 
after anybody likę that būt after 
somebody who reali y amounted to 
something — a president of the 
United States. A sccret pride and 
ambition. vvas bom vvithin her at 
the thought and she ahvays went 
back to that moment when Tortimy 

, did something great. , »
After all, Lincoln vvas bornUA a 

worse place and this was a free 
country and Mom did not think the 
capitalists werc as bad as Pop said 
when he got to arguing, especially 
because when Pop got started he 
never knew where to stop and 
sometimes Mom thought he liked 
to hear the sound of his own voice. 
Pop, she sometimes thought, 
ought’ve been an actor instead of a 
glassvvorker; būt that’s the way 
things went. His pap was a presser 
so Pop had gone to learn his trade 
early.

Būt Tommy was different.
There was the first time Mom 

had ever taken him out in his new 
buggy. all drcssed up with a dress 
she had spent half the night on 
tucking and sewing insertion — a 

f dress for Tommy, it was, because 
Mom never botnered much about 
style <or herself. People all along 
stopped to pat him and say how 
bright he was for one so young and 
who he looked likę and all that; 
būt never orce did Tommy pay any 
attention to any of them. It was

He’s a brave young ’on," Ole Liz cackkd. ".. .. 1 put a wish on him 
it’s a good wish.”

likę he knew what they were say- 
ing and took it for granted, the 
eute little codger.

Then^ up the Street had come Ole 
Liz, the scraggly old colored wom- 
an some people thought was a 
witch. Mom remembered to this 
day how she had trembled because 
the old thing scared children just 
to look at her and she had even 
given one of her own daughters 
consumption by putting a wish on 
her. Mom was all beside herself. 
She was afraid Tommy might go 
into spasms if he saw the old hag 
būt she couldn’t go on the other 
side of the Street because they said 
Mrs. Davis did that once and Ole 
Liz put a wish on her and that was 
why her Benny wasn’t bright. So 
!)fom did all she could do which was 
to keep on going as though nothing 
was happening and keep on pray- 
ing to God that the devil couldn’t 

-buri her son. If this old witch did 
šViything to' hėr Tommy, Mom 
thought, she would kili her; the 
town would be well rid of her any- 
how with all the things she did, 
even helping to get rid of babies; 
būt the truth was, Mom was afraid 
of Ole Liz herself. x

She was stopping them; her 
teeth, or what was left of them, 
were likę tobacco stieks because she 
rubbed snuff and it was dripping 
down her mouth; and her face was 
likę a dried up cat’s and her eyes 
likę something Mom couldn’t think 
of.

She put her head down to the 
buggy and pointed her long claws 
at the baby. Mom just stood there 
stiff, sure that the old hardscrabble 
was putting the evil eye on her son.

.Her blood ran cold and she 
waited for Tommy to start crying; 
when he didn’t she thought, no wbn- 
der, he’s too scared to cry and 
that starta spasms; she brought 
heraelf to look.

Tommy was laughing!
Mom couldn’t believe her eyes. 

Tommy was noticing the old thing.

He even liked her. Mom didn’t, 
know what. to make of it except— 
the thought almost killed her—that 
the witch was putting a spell on 
Tommy so that he vvould likę her 
instead of his own mother. Mom 
was just going to tell her to. get 
away when the old woman tumed 
afid started to cackle; her face was 
more likę a hųman’s and her eyeš 
didn’t look likę the devil’s any 
mere. ?, Į' i

“He’s a brave young’un,” Ole Liz 
cackled and shook her head. ‘‘I’ put * 
a wish ori him.”

“No,” Mom called, terrificd,

Būt the old woman put her hand 
on Mom and said: “Don’t you 
vvorry, honey, it’s a good wish. He’s 
the fust vvhitfy baby e^er smile to 
Granny.”

And the way >hef£oo1&d?^hen, 
Mom could never fear her after 
thati If anybody had ever tohbMom 
sHef could have Ole Liz tc^CTF^her 
and live through it Mom 
have believed them; but .'tberė 8h® > 
was, pushing Tommy ’down 
Street as though nothing had hap- 
pened. Well, it wąs ą funpy vvorld: 
some people did say the old thing 
had a good heart if you didn’t cross 
her. ■ r ■

Būt Mom didn’t say ahythlng to 
anybody about the wish. Pop wp(ild 
be after her for it and be talking 
about killing the old vvoinari'bpt it 
vvould just be talk; and the neigh- 
bor ladies vvould never believe . lt 
vvas a good wish būt vvould svvedr 
it was a bad wish. • .

It wasn’t good for children peo
ple said Ole Liz had put a vvish on; 
peopla vvould vvatch them all their 
lives and alvvays expect something 
to happen to them. There vvas Davė 
Ayęrs, killed on the rdilroad. 
tvventy-tvvo years to the day after 
the old vvitcb had put a vvish on him* 
because his mother had called her 
what she vvas.

(To Be Contlnued) .1 
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Olive Pa<Helen ir
Angeles, nors dar

Dvynukės 
rish iš. Los 
neturi 21, m. amžiaus, bet jau; 
parodė didelių gabumų. Jau 15 
metų būdamos abi lanke- uni
versitetą, 17 m. buvo ’ pasižy
mėjusios reporterės ir gavo 
bakaliauro ir magistro laips
nius, o dfibaY šiėkiasi ’flJfosofijos 
daktaro laipsnių Southern Ca- 
lifornia universitete.;

į.''’. - ‘j 1 ■ r-; ‘

Signs On Local, Laundry
“Don’t kili your vCife; let us 

do the dirty work.”' ' į ;
“Flannels vvashed vvithout 

shrinking in the* rear.” ’

Wane,tta is out to learn more
i 7 ( ■ i

about th,e , nudists. So if any 
of. her friendA^miss hei: over 
Ihe week*ehdš, be not alarmed.. 
she’s only out for a tan... vvhich 
femifids offWie^įkis^Awho, 
each pį^ingf|^B^r’em^iiously 
greetsiihe'Sučle day. 1b į

existence . thė $pug, dihydro-

K RAF T
American Cheese

(packaged, pCtsteurized)

has full, natūrai 
f lava r!

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Rumšą and Rumšą, plcase 
no te: i

tenors echoed, “Čir Vir Bam’’. 
Būt, alus, Bruno (Wrong4*lace- 
Alla-Time) Brooks had led a 
few of the basses into the 
ansvver also. Amid a few 
grunts of dismay the piano

stopped ominously betwixt two 
chords and Mr. Stephens whirl 
ed to face the basses. “Not the 
men; just the tenors 
rasped. •

KOMIŠKOS OPERETĖS “GENEROLAS”
LOŠT. 1 edit. Sharps and 

- Flats during journey to proof- 
reader. Lib. rcw. 727 W. 21 st

glad to notc Safur-
Frank Jakavičlns

We were 
day that 
vvas up and about. Būt he is 
by no nieans well as yet. Mosi 
of the chorus and their 
friends attended the xbenefit 
dance to vvish him a speedy 
and complete reeovcry. Get 
wcll quick, Fraitk\ > Pirmyn 
needs you. .

—o—
Friday Inciderd

The new members, having 
srpckered a vvhile because 
of the silly words i n the Bong, 
“Čir Vir" Bam,” settled down 
into a near-silence. Mr. Steph- 
ens banged at the piano a 
vvhile, nodded> and ‘the giria 
bėga n, “Tuoj seklyčioj žalios 
durys, Čir Vir Bam,” and the

Vo- 
kieti jos armijų laike armijos manevrų Ulme. Dešinėj ™ karo 
ministeris gen. Von Blomberg. .

Kancleris Hitleris uniformoje vyriausio komanduotojo

LISTERINE
v ■

relieves
SORE THROAT

».

i. '

Listeiine beveik mome caliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais baktirhi 
jas! , Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudinfi. z; Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne-;

. , priteidime šalčio. Atsargus 
studijavimas; 102 žmonių lai
ke 2'¥a ŽieHios mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
grrklę su Listerine tiktai 
tesirgo ša|čbis<^ Virėjo % 
trumpesnius ir >4 .lengvesnius 
už ertos. kud,e £'nirsiplovė, 
Lambert Pbarmaca! Co., St. 
Lcuis, Mo. ( 1 .

' . ■. ■■■:• .■ J. 'ii--'-

Rędųcės COLDS

Indianos valstijos kalėjimas Michigan City, Ind., iš kurio šiomis dienomis pabėgo dešimts kali
nių, nuteistų ilgiems metams už bankų plėšimus. Kaliniai bėgdami pašovė du klerkus, sumušė 
kelis sargus ir pastvėrė Harrison pavieto šerifą, kuris buvo atvežęs kalinį, kuris irgi liko pa- 
liuosuotas. Pabėgę kaliniai tebėra nesugauti, nors juos gaudo šimtai policistų ir valstijos

i - milicija.

xyphenylethylmethylamine. No- poem, joke, that others may 
body., will care būt the type-^njoy reading. Just dust them
setter. More strenght to him.

Persoiin.1
W. TARUT. — 

fui. R. M.

Ads.
It vvas beauti-

Frank Adoiniaitis, a Boston, 
Mass. lad, is helping Joe Gura 
pass the time. in Rockford... 
Mr. Jokubauskas, our pres., 
promises to come to this vveek’s 
rehearsal also... If that vvas a 
bee flyįng about dųring re- 
hearšal who has the hives?.

Quote Dept.”
“Don’t take life too seriously. 

You cąri’t come oirt of it alive, 
any^yąy.,’’. — Vespasian.. .

Somevvhere in your serap- 
boofc ' Jyoii have' a tvise crack,

off and send ’em in.- New 
members are especially urged 
to eontribute, since the chorus 
vvould likę.to know how they 
likę being in ithe company of 
these Pijrmynites. Send all 
contribs to

Jacąues Grandmesnil^ 
727 W. 21 St.

P. S. Next vveek — a great 
big contest, suggested by

Oh, Aldona!
Hush, Aldona, 
Your wisdoms all
Likę treasures
Me appall.

To dust
Beneatli your oaken

I, broken fall

Cleo.

Your love fails 
Jn your breast. 
Uore is the 
Ręst.

pillow,

Būt ręst for
Hangs dead
Fnrit on a tall
Trec.

me 
likę

PROBAK-
suteikia

barzdaskutyklos ’
komfortų :
skutimos

Garsinkites “N-i

arbus
Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Muši} Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.



ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME
batai kalti

PARAŠYTAS KNYGAS

50c

(Bus daugiau)

NAUJA

SKALBYKLOS Chicago Factdry Distributor of Style Mart Clothes Skyrius

Boymtgą

TODAY

the^geevum girls

Garsinkitės “N-nose

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

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

kad taip 
auklėtų. 

Balčiūno

THOR n
Skalbykla
FREDERIK
MAYTAG .
ROTAREX

FRANCIS W ALT. ACE
Author o j HUDDLE

— tėte
aš labai nuste-
— kaip gražiai

tikėda- 
nes 

mus, 
good 

Bet, deja, 
nunešė ant 
aš savo vy- 
pasipuošiau 
ir šlifuoju 
ogi namo

lietuvių 
tai pasiryžimas Juo-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Mes turime didelį naują dirbtuvės suką ' 
ninių Skrybėlių $2.95 ir virš., kepurių ( 
Apatinių rūbų $1.00 ir virš. Kakralaišči 
už $1.00. n T nr

TOWAgpSHER! DlD SHE RAVE ANDTCAR 
HER.HAIR? WELL,\DuKNOW HUMAN NMUREl

Taipgi spalių 21 d. rengia “Susipažinimo 
Vakarą’’ Lietuvių Muzikalėj svetainėje

PHILADELPHIA, PA.— 
Dariaus-Girėno paliktasai tes
tamentas “šį savo skridimą au
kojame TAU, Jaunoji Lietuva”, 
matomai įvykdys jaunieji lie
tuviai. žuvusiųjų lakūnų tyras 
ir augštas pasiryžimas pasitar
nauti, kad ir gyvybę paauko
jant, lietuvių ir visos tautos 
garbei, įskiepijo gyvenančiuose 
lietuviuose tą tyrą ir augšitą 
supratimą, ir, kaip jau rodosi, 
jie pasiryžo pradėtąjį žuvusių 
lakūnų darbą baigti iki galo. 
Tik tokį įkvėpimo supratimą 
gavus, žmonės ir tautos pasie
kia viršūnių pasaulio šeimynų 
tarpe.

Nespėjom palaidoti žuvusių
jų, bažnyčiose dievobaimingi 
lietuviai ir lietuvės nepaliovė 
dar melstis už mirusiųjų sie
las, nuo estradų eulogiškos kal
bos dar nepasiliovė, spauda dar 
ir Šiandie apie žuvusius rašo, o 
nakties laiku sapnai neliauja 
mums vaizduoti tragišką žuvu
sių paveikslą, kaip jau nauji 
pasiryžimai lietuvių tarpe 
dygsta 
zo R. Janušausko-Jiames, gali 
ma sakyti Darius-Girėnas ant

Kviečia Širdingai visus daly
vauti

VILNIUI VADUOTI SĄJUN
GOS KOMITETAS 
Z. Jankauskas, rašt

1HANK-
tfEAVENS?

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

8 vai. ryte ir l:00 po piet. 
WAAF. 920 K.. 1:30 v.p.o.

KET VERGAI S: WHFC, 1420 K., 
7:30 valandą vakaro.

BJBHEY TEILASTORY ABOUT M0W 
m"&EEVUM HAD A TOOTHACHE AND^. 
PECIDED UPON *THIS METHOD OF CURINS IT

Kodėl Ligoninės 
Vartoja Skystą 

Liuosuotoją?

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

PHILADELPHIA RENGIA AVIACIJOS DIE 
M JAMES-JANUŠAUSKUI SPALIU 

22 D. VYTAUTO DARŽE

štai tau, boba, ir de- 
pamaniau sau... Iš- 

ilsėtis, 
tai, matote, kaip su musų 
‘‘good time” išėjo... Man be 
galo buvo gaila, kad p. Kruzin- 
taitį gal ir labai sutrukdėme, 
musų belaukiant, gi mums taip 
aplinkybės susidėjo, kad nei 
pranešti negalėjome. Mano 
vyras dar lankėsi S. L. A. Cen
tre (aš kaipo ligonis negalė-

ras, “LITUANICA ANTRAJA”, 
antru pasiryžimu be sustojimo 
pasiekti New York-Kaunas. Iš 
patikėtinų šaltinių sužinota, 
kad lakūnas Janušauskas-James 
prilygsta visu kuom lakūnams 
Dariui-Girėnui ir kaipo tokis, 
jis turėtų būti visų lietuvių 
partijų, sriovių ir įsitikinimų 
indorsuotas ir jo ryžymasis vi
somis jėgomis remiamas.
Užgyrė J. R. James-Janušausko 

žygį
Vilniui Vaduoti Sąjungos, su

sidarąs iš draugijų atstovų ir 
pavienių, komitetas, laikytame 
savo posėdy šią rugsėjo-Sept. 
28 d., 1933, Liet. Muzikalėj sve
tainėj, nuodugniai apkalbėjęs 
“Antro Lietuvių Skridimo per 
Atlantiką, New York-Kaunas, 
1934”, reikalą, UŽGYRĖ JUO
ZO R. JANUŠAUSKO-JAMES 
pasiryžimą užbaigti a. a. Da
riaus-Girėno pradėtąjį žygį ir 
visomis jėgomis jį remti. Tuo 
reikalu padaryta jau susiraši
nėjimai su komitetu Chicagoj 
ir nutarta surengti naujam la
kūnui “Vakaras Susipažinimui” 
ir “Lietuvių Aviacijos Dieną”

Skiria visą pelną James-Janušausko skridimui 
į Lietuvą

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

CHICAGO. ILL.
Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Boulevard 8167

gjME SAT NERVOUSLY FOR TMREE
HOURS WA1TIN.G FOR HER SISTER.yVHO 
BY OPENING THB„DpOR. NOULp EK7RMT

kai kalbėti. Iš video matyt, 
kad pp. Balčiūnai paeina iš 
šeimos gerų lietuvių.

Alsi prašome
Vieną gražų pavakarį, fttsi- 

lankėm “Vienybės” redėkcijo-, 
je, norėdami pasimatyti su 
mums gerai pažįstamu p. Kru- 
žintaičiu, antruoju “V.” redak
torium. Kadangi jau buvo po 
darbo valandų, tai p. Kruzin- 
taičio neradome, bet p. Pau
ža, kuris tuo laiku ten buvo, 
nurodė m^ms labai trumpą 
kelią ligi jo gyvenimos vietos. 
Ir nors jis buvo pasiruošęs va
žiuoti gorfo lošti, vistiek dar 
pasisekė sučiupti jį namuose. 
Trumpai šnekėjome, 
miesi pamatyti kitą dieną, 
p. Kružintaitis užkvietė 
pažadėdamas duoti 
time” New Yorke. 
musų “g. t.” šuo 
uodegos. Matote, 
ro pakurstyta, 
naujais bateliais 
Brooklyno gatves;
parėjusi ir batus nusiuvusi 
priskaiČiau apie tuziną vande
ninių pūslių aplink kojų pė
das 
vintinės 
tiesusi kojas turėjau

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS » 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
ąrti St. Louii Avė. Tel. Kedzie 8902 t

Vanos. lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool. . 

Rusiška Ir turkiška pirtis moterims 
‘ ■ Mredomis iki 7 v, v.

THE OFFENDING MEMBER. FlNALlY, 
SiSTERfŠ FOOT6TEPS VVERE HEARD

37.50 
29.00 
•39.00

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

Ji kitaip nemoka, — susi
laukiau atsakymo. Manau, 
kad tai didelė retenybė tarp 
lietuvių amerikiečių, 
patriotiškai vaikus 
Toronte gyvena p.
brolis, kuris yra vedęs svetim
tautę ir per keletą metų jo 
vedybinio gyvenimo, jis savo 
žmoną išmokė gerai lietuviš-

nes prisikrovę įvairių šiurkš
čių vaizdų, tikrai gali blogai 
pasijausti. Beje, dar matėme 
keletą baisiosios inkvizicijos 
vaizdų.

Tikra lietuvaite ■
Kadangi p. *Bukšnys yra 

“Varpo” dunokepyklos tarnau
tojas, duonos išvežiotojas, tai 
prie progos pasistengė apro
dyti visą kepyklą ir supažin
dino su kepyklos savininku p. 
Balčiūnu.

P-s Balčiūnas labai malonus 
žmogus; prakalbėjome gan il
gą valandėlę, o išsiskiriant jis 
mane apdovanojo didžiausiu 
kepalu plikytos, tikros lietu
viškos duonos. Mums besiski- 
riant, prie p. Balčiūno pribė
go mažytė, kokių 4 metų mer
gaitė iŠ grynai lietuvišku ak
centu sušuko: — tėte, aš no
riu valgyti! - 
bau ir sakau 
jūsų mergaitė lietuviškai kai

(Tąsa) x
Keisti eksponatai 

žmogžudžiai ir žmogvagiai 
vaizduojami jų prasikaltimo 
arba bausmės vietose.

Yra begalo šiurkščių scenų, 
k. t. galvažudys su kirviu ker
ta savo auką, kitas smaugia ir 
t. Visos tos figūros taip pui
kiai padarytos^ kad sunku ti
kėti, jog tai ne tie patys kū
nai, o tik gipso padarai. IŠ 
vėliausių prasižengėlių bene 
bus Zangara. Jis sėdi elek
tros kėdėj, giliai į tolį įbedęs 
akis. Prie jo kojų, rankų ir 
sprando prijungtos elektros 
vielos. Sale jo stovi kunigas 
ir kalėjimo koks tai tarnauto
jas, ir antras prie elektros 
spaustuko. Šiurpu darosi, pa
mačius tokį vaizdą ir drauge 
keista, kaip tie kunigai turi 
drąsos artintis ir lįst j akis 
tokiam nusikaltėliui, kuris pri
pažintas nevertu gyventi ir pa
šalinamas iš šio pasaulio, ku
riuo, taip sakant, nusikrato- 
ma. Rodos, reiktų turėti gė
dos ir nors tą paskutinį jo gy
venimo momentą leisti užbaig
ti. Yra prasikaltėlių, kurie 
patys šaukiasi kunigo; to
kiems, be abejo, kunigai turi 
patarnauti, bet juk Zangara, 
pamatęs kunigą, pasiuntė jį į 
peklą.

Silpnesnių nervų žmonėms 
beveik neužsimoka ten eiti,

NAUJIENOS
LITHUANIAN DAILY NEWS

Barbora Ubryka arba KlioŠtorius ir Jėzuitai .......
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ...........
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ............ ............. ...............
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ..............
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ...........................................
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi.............
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ..................... $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

Jus Galite Sutaupyti
PAMATYKITE MUS PIRMIAU Dėl Statų,'Toį- 
kautų, Overkąutų. Visi grynų Vilnų. Garantuoti. 
Dirbtuves Kainomis. 2-jų porų kelnių Siutai dėl vyrų, jaunų 
Vyrų ................. .................... .....u............... $18.50 iki $28.50.
Berniukams 2-jų porų Kelnių Siutai .......... $8.75 iki $14.50

SUSTOKITE IR NUSIPIRKITE
visose spalvose ir visų sai?ų Rude- 
95c ir virš., Marškinių 95c ir virš, 
ių 2 už $1.00. škarpetkų 4 poros

A great football povei.», the career of Tommy 
Randblph, whose brąwpąpd elusive hips placed 
him upon the pedestąl jreserved for America’s 
greatest football Kerpes, Romance, too—young 
love under the ancient elms of the campus. And 
a great pieture of a mother’s staunęh faith in 
the boy who had to change himself from a foot
ball god into a reąl mapf Pon’t iniss the heart- 

bumping thrills, action 
»nd color of this great 
gridiron story.

Marija F. JoJcubyniene

Iš mano kelionės įspūdžių 
Jungtinėse Valstijose

MY

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

Ligoninės ir gydytojai visuomet vaito
jo skystus liuosuotojus. Ir žmonės greit 
grįžta prie skystų liuosuotojų. Ar jus 
žinote kodėl?

Skystą liuosuotoją labai lengva yra | 
nųmieruoti. Jo veikimas gali būt kon-1 
troliuojamas. Prie jo ne priprasite: | 
Jums nereikia imti “dvigubą kiekį“ die
na ar dvi vėliau. Ir šoe/nųs skystas liuo- 
supto jas ne ir it uos jūsų inkstus.

Tinkamas skystas liuosuotojas gerai 
išvalys jūsų vidurius be Jokių nesma
gumų laikę išėjimo arba vėliaus.

> * Netinkami liuosuotojai laikys jūsų 
vidurius užkietėjusiais iki jus juos var
tosime J Ir priprastas būdas vartoti iri- 
tuojąnčias druskas, arba kitus tvirtus ir 
stiprius vaistus formoje piliulės arba 
tabletkos gali padaryti daug žalos.

'Tiktai savaitė su 'tinkamai prireng
to skystaus liuosuotojo panašaus į Dr. 
Ca|dweH’s Syrup Pepsin pasakys jums 
labai daug. Keletą savaičių laiko ir jūsų 
viduriai gali būt “taip reguliariški kaip 
ląikrodys’“ Dr. Caldwell’s Syrup Pep- 

rį užlaiko kiekviena vaistinyčia priren
gtą vartojimui. Jis padaro ideališką

1 visos šeimos; veikia ant 
visokio amžiaus žmonių ir galima duo
ti jauniausiam kūdikiui. Narys N.R.A.

WISSIG,
Specialistas B 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ1R MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo lig.ss pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. f 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jie jums gali 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: F " ‘
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Philadelphijoje.
šie du iškilmingi ir syąrbųs 

pokyliai musų kolonijoje atsi
bus spalio-October 21—22 dd., 
1933. “Vakaras Susipažinimui” 
su nauju drąsuoliu JUOZU R. 
JANUŠAUSKU-JAMES atsibus 
spalio-October 21 d., pradžia 
kaip 8 vai. vakare (sharp),! 
Lietuvių Muzikalėj svetainėj; 
“Lietuvių Aviacijos Diepa” špa- 
lių-Oct. 22 d., “Vytauto Parke”, 
kur pereitą metą. rugsėjo-Sępt. 
11 d., 1932, a. a. Darius-Girė- 
nas mus aplankė ir daugumą 
saugiai oru pavežiojo. Pradžia 
kaip 10 vai. ryto. Dabar Čia, 
lietuviai turės progą pamaty
ti naujus, kūną šiurpuliais ve
riančius, erdvėse daromus pa
vojingus šposus. Suaugusiems 
už pavežiojimą oru $2; vai
kams iki 10 metų $1. Visas 
pelnas, atmokėjus išlaidas, yra 
skiriamas antram lietuvių skri
dimui per Atlantiką New York- 
Kaunas, 1934.

Todėl šiuo prašome vietos 
lietuvių draugijų, organizacijų 
ir kuopų tas dienas nieko ne
rengti, bet prisidėti ir paremti 
VVS. minėtus parengimus. Bus 
mėginama gauti paskelbimus »>n yra', užgims skystas liuosuoto’jas kū 

daryti šių didžių parengimų < r ? 
per radio, apie ką vėliaus bus liuosuotoją dėl 

pranešta

Antradienis, spalių 3, 1933
......   1 " " *1 "* "**' ........... — 1 'ir—....................

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOO1 )

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

J.iga kiti 
_ 1 padaryti, 

įer daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
----------- D0S: K„di< nno 10 „^dos ryto iki 1
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AMERIKOS MIESTŲ SKOLOS

Depresija ypač skaudžiai palietė nejudinamą nuo
savybę, — žemės ir namų vertę.’ Kartu su tuo pasireiš
kė ir miestų finansiniai sunkumai. Taip vadinamais ge
rais laikais municipalitetai vis labiau ir labiau brido į 
skolas, kurių šiandien jie nebepajėgia atmokėti. Saky
sime, Floridos valstijoje kai kurie miestai turi tiek 
skolų, kiek tų miestų turtas yra vertas. Kitais žodžiais 
sakant, pardavus tuos miestus tebūtų galima gauti tik 
tiek pinigų, kad atmokėti užtrauktas skolas.

Bendrai imant, apskaičiuojama, jog Amerikos 
miestų skolos siekia $18,500>000,000. Tą milžinišką su
mą miestai žymiame laipsnyje sukėlė pardavinėdami 
savo bonus, šiandien daugelio miestų bpnai pasidarė 
“defaulted”, t. y. nebemoka nuošimčių. O todėl, kad 
miestų įplaukos labai sumažėjo. Namų savininkai tie
siog nepajėgia mokėti mokesčius ir reikalauja, kad tie 
mokesčiai butų sumažinti, kadangi jie buvo uždėti tuo 
laiku, kada nuosavybių vertė kur kas buvo didesnė, ne
gu dabar. '

Padarinyje daugelyje miestų šiandien siaučia tie
siog finansinis chaosas. Mokytojams, policmonams ir 
kitiems tarnautojams algos užvelkama po kelis mėne
sius. Miestų padėtį pablogina ir įsivyravusi korupcija. 
Štai kodėl pastaruoju laiku vis labiau ir labiau pradėjo 
pasireikšti nuomonė, kad Amerikos miestų tvarkymas 
turėtų būti pakeistas iš pat pagrindų, nes kitaip dau
gelis miestų turės nusibankrutyti.

PERDAUG PROFESIONALŲ

1814 m. Francijoje buvo priskaitoma tik 4,000 stu
dentų, sako S. Laužanne. 1869 m. studentų skaičius pa
siekė 9,000, o 1896 m. — 27,000. Dabar Francijos uni
versitetuose ir kolegijose mokosi 82,000 studentų, iš 
kurių 66,000 yra francuzai.

Kur pasidės baigusieji universitetus jauni žmonės? 
Šiandien Francijoje priskaitoma apie 4,500 advokatų ir 
maždaug 25,000 daktarų, iš kurių 5,000 praktikuoja 
Paryžiuje.

Intelektuale kultūra, sako Lauzanne, yra stebėti
nas dalykas. Bet, rodosi, mes daėjome ligi to taško, kad 
tas stebėtinas dalykas gali iš penkių žmonių pramaitinti 
tik vieną.

Tas pat pasireiškia ir kitose šalyse. Ispanijoje pri
imta patvarkymas aprubežiuoti studentų skaičių. Vo
kietijoje apie 150,000 aukštesnius mokslus baigusiųjų 
žmonių neturi užsiėmimą. Vengrijoje advokatai deda 
pastangas pravesti patvarkymą, kad tik tam tikram 
skaičiui žmonių tebūtų leidžiama verstis advokatūra.

Tolimoje Indijoje 1916 m. studentų biivo 55,000, o 
dabar jų skaičius pašoko ligi 93,000. Sirijoje baigusieji 
universitetus daktarai priversti yra tarnauti krautu
vėse kaipo pardavėjai.

Amerikoje su profesionalais gal yra dar blogiau, 
negu kituose kraštuose. Pavyzdžiui, prieš kelis mėne- 

' sius garsusis inžinierius Walter N. Polakov pareiškė, 
jog tik apie pusė studentų, kurie baigia inžinierystės 
mpkslus, tegali tikėtis gauti darbą savo specialybės ša
kose.

Kas reikia įdaryti? — klausia Lauzanne. Kaip pa
sielgs valstybė, kuri šiais laikais mėgsta į viską kištis? 
Gal būt, kiekvieną pilietį privers bent kartą per metus 
bylinėtis ir kreiptis į daktarą kas trys mėnesiai? O gal 
— priduria jis juokais — McDonald to klausimo iš
sprendimui sušauks pasaulinę konferenciją...

Dr. H. Rudy

Psichologijos, nepripažįstančios sielos
(Tąsa)

Šis taip vienašališkai sukon
struotas psichologinis metodas 
nemažai paskatina nurodyti 
silpnumus, nukrypimus ir rei
kalingumą baigti šią tikrai 
amerikonišką sistemą. Betgi 
IfcJbavieriZmo naudai tenka pa- 
br«U. W jb yra ««- 
4ia«i«|a« ir, *»tytį vieninteli*!

aiuose ir galim objektyviai nu
statyti metodus, instinktus ir 
mokymo budus. Betgi Čia- nie
kas negali betarpiškai įgyti 
psichologinio pažinimo bei su
pratimo, nes mes negalim jaus
ti taip, kaip gyvuliai kad jau
čia, o jei kur ir galim, tai tik 
labai retais atvejais. Visai ki
taip yra žmonių psichologijos 
Srity, čia introspekcija (savis- 
taba) mes gnilm betarpiškai 
įgyti gana gerai psichologinio 
pažinimo, todėl vengimas ar at
sisakymas introspekcijos butų 
tolygus tam, ką sako žinomas 
H. Driescho pavyzdys apie nau
dojimąsi veidrodžiu ten, kur 
mes betarpiškai galim žiūrėti 
į daiktus. Behavioristai nema
to, koks yra didelis musų per
gyvenamųjų dalykų tuleriopu- 
mas. Net jei jų tvirtinimai bu
tų tikri, kad vienintele sąmo
ningų objektų grupė yra pojū
čiai, tai ir tada visa tai gerįau 
butų prieinama per introspek
ciją. Kuriai grupei dalykų pri
klauso pagaliau tas tiesos tvir
tinimas, kad nieko nėra be po
jūčių, jaudų ir reakcijų? Ar 
ši tiesa, yra pojūtis ar jaudas? 
Vargu ar tai norėtų behavibris- 
tai tvirtinti.

Negalima numatyt, kaip vyks 
'tolimesnis behaviorizmo plėto
jimasis; bet reiktų tikėtis, kad 
jis pašalins savo kartais para- 
doksališkai skambančių princi
pų trukumus ir savo mokslą 
taip formuluos, kad viena in
trospekcija niekad neaprėps šie- i 
los gyvenimo visumos. Beha- 
viorizmas bendrai psichologi- ; 
jai tada butų daug vaisinges
nis ir vertingesnis, nes be abe
jonės jame yra stiprus gyve- 
nimiškumo, artimo prie . gyve
nimo bruožas ir tūlas linkimas 
prie praktiškų psichologijos ir 
žmonių pažinimo uždavinių.

Dabar pereisim prie antros 
psichologinės teorijos, kuri, 
kaip ir behaviorizmas, yra 
“psichologija, nepripažįstanti 
sielos”, refleksologija. Ji buvo 
sukurta rusų fiziologo I. P. Pav
lovo ir, kaip jos vardas sako; 
verčiasi įvairiausių formų re
fleksais. įdomu čia konstatuoti, 
kad Pavlovo “reflekso” sąvoka 
yra identiška behaviorizmo “in
stinkto” sąvokai.

žodį “refleksas” pradžioj var
tojo optikos sąvokai reikšti, ir 
apie jį nėra, reikalo čia kalbėti; 
paskui jį ėmė vartoti perkelta 
prasme tam tikriems reagavi
mo judėjimams reikšti, kurie 
pasireiškia žmogui ir apskritai 
stuburiniams gyvuliams, čia 
turima galvoj jaudai, kurie 
prasideda kūno periferijoj ir 
jutimo nervų takais nueina li
gi nugarkaulio smegenų, kad iš 
ten jau motoriniais (judėjimo) 
keliais “atspindėtų” kūno peri
ferijoj, kur jie pasireiškia rau
menų judesiais, šitų refleksų 
nereikia painioti su jaudais, 
kurių kelias eina pro gąlvos 
smegenis ir dar pro tokias jų 
dalis, kurių veikimas yra susi
jęs su sąmonės pasireiškimais. 
Kad reflekso procese negali bū
ti nė kalbos apie bet kokį są
monės komponentą, bus dar 
ryškiau matyti iš to, jei mes 
drauge su Pavlovu “reflekso” 
sąvoką išplėsim ir nestuburinių 
reakcijoms ir net * organiz
mams, neturintiems nervų, 
šiandien bendra biologine pras
me refleksu laiko grynai kū
nišką reakciją, kurio nors vir- 
šinio ar vidujinio jaudo apsprę
sta (ar sukelta). Todėl šiuos 
refleksus, priešingai “hešąlygi- 
niartls”, t. y. paprastiems^ tvir
tai susidariusiems refleksams, 
vadina dar “lygtiniais’1, reflek
sais. Lygtiniai refleksai stovi 
centre refleksų veikimo tyrinė
jimų; tyrinėjama, kaip galima 
tūtų numatyti šio veiksmo są
saja, jo priklausomybė nuo 
tam tikro Viršinio faktoriaus 
it nuo tam tikro fiziologinio 
veikimo.

Pavlovo, kurį rusa/šiandien 
laiko “rusų mokslo pasididžia
vimu”, ypačiai . kruppščjąi išty
rusiu lygtinius refleksų^ tyri?

tikslingus gyvulių psichologijos 
tyrinėjimo principus. Gyvulių 
“sielos” gyvenimas yra iš pa
grindų išstudijuotas behavioris- 
tų Jennigo, Thorndike* lerkes 
ir Watsono. Jų tyrinėjimų dė
ka mes matom ir skiriam šian
dien daug griežčiau kaip anks^ 
čiąu įgimtus ir j individualiai 
įgytus momentus gyvuihl Alge* objektu buvo šuns šdir

Chkago, Iii,
■ ■ . - ■ ■ • '.............-...... - ~

aužęs Newark, N. J., didelis pasažierinis Curtiss Condor lėktuvas. TėčiaUs juo skridę
pasažierių išliko veik nesužeisti. Susižeidė tik dii lakūnai.

visiškai neigia, taigi jos yra 
psichologijos, nepripažįstančios 
sielos.

Šituo, žinoma, niekas nė ne
mano tvirtinti, kad šitie du 
mokslai yra aprėpę tą begalinę 
gausybę psichinių procesų bei 
jutimų ir visa tai išaiškinę. 
Daug to, kas jų pasiekta, taps 
pastovia vertybe ir gaus ati
tinkamą vietą bendroj psicho
logijoj. Bet dar ilgai galios iš
mintingai seno Heraklito pasa
kyti žodžiai: “Sielos ribų Tu 
niekad nerasi, nors visus
liūs Tu išvaikščiotum; per gili 
yra jos būtybė!” [“K-ra”]

ke-

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

lės liaukų veikimas. Jis visų 
pirma parodė, kad seilių liau
kos sekretorinį refleksą galima 
veikti iš didžiųjų smegenų, kad 
tarp galvos bei nugaros sme
genų ir autonominių centrų or
ganuose yra tam tikrų nervų 
palaikomas nervinis sąryšis. 
Kramtymo, rijimo ir labai kom
plikuoti išsituštinimo refleksai 
esti galvos ir nugafos smege
nų atliekami ir mes jų atžvil
giu, nors ir be smulkmenų, 
esam sąmoningi. Seilių liaukos 
žūsta nuplovus iš šalies atei
nančius nervus. Ėmus jaudinti 
kurį nors pojūčių organą, pav., 
akį, ausį ar odą ir tuo pačiu 
laiku veikti įgimtu (nelygtiniu, 
“nesąlyginiu”) refleksu per bur
nos odą seilės liaukas ir visa 
tai (ir kurio nors organo ir 
seilės liaukų jaudinimą) visad 
kartu daug sykių pakartojus, 
tarp tų organų jaudų ir seilės 
refleksų, didžiojom smegenim 
tarpininkaujant, susidaro tam 
tikras santykis. Po to galima 
burnos odos jau nebejaudinti, 
pakanka sujaudinti aną įpras
tą viršinį organą jr geiles liau
kų sekrecija ima veikti tuo pat 
smarkumu ir budu, kaip ir ta-' 
da, kai buvo burnos oda jaudi
nama, f • x

Šitie lygtiniai, —arba sąlygi
niai, refleksai Pavlovui ir jo 
bendradarbiams leido atlikti 
objektyvius šuns jutimo orga
nų ir smegenų stebėjimus 
sai kitu budu, negu tai ligi 
būdavo daroma. Ligi’ tol 
flekso veikimo baigiamuoju 
ganu, darant bandymus su 
nlm, būdavo tik motoriniai rau
menys. Pavlovo bandymai šion 
sritin įvedė naują organą — 
seilių liaukas; šituo daug laL 
mėta, nes gerai yra žinoma, 
kad seilių sekrecija negali būti 
laisvu noru sužadinta. Per sa
vo eksperimentus vienos seilių 
liaukos sekretą 
seiles) leido oran ir tokiu bu
du galėjo matyti pačią tą sei
lių sekreciją. Vėlesni tyrinėji
mai leido konstatuoti, kad taip 
pat ir skilvio sultis bei skilvio 
judesius galima veikti lygi
niais refleksais. Skilvis ima 
leisti sultis tuoj, kai tik už
girsti kalbant apie kokį nors 
labai skanų valgį, arba kai sė
di už gūsiai ir skaniai paruoš
to stalo. Taigi, viena tik min
tis apie gerą ir skanų maistą 
sukelia seilių ir skilvio liaukų 
sekreciją. Taip pat hipnozu ir 
sugestija (įtaiga) galima žmo
gui lengva) sužadinti Skilvio 
liaukų veikimą ir dargi tokį 
kiekybinį veikimą, kuris kaip 
tik yra reikalingas įteigiamam 
maistui virškinti, šlapumo jus
lės ir storosios žarnos išsitušiti- 

mimas daugeliu atvejų pareina 
nuo lygtinių refleksų; šis išsi
tuštinimas didžiųjų smegenų 
gali būti • sukeltas i ’ arba sulai
kytas, užgniaužtas. Labai reikš- 
mihgi yra laiko diktuojamieji, 
arba laiko apspręstieji, reflek
sai, kurie žmonėms didelį vaid
menį vaidina, pav,, alkio paju
timas, kai tik ateina įpmW.

M. valgo-

masis momentas, tą patį galima 
pasakyti ir apie išsituštinimą 
ryto metu ir kt. Taip pat ir 
lytinių santykių srity didelę 
reikšmę vaidina komplikuotas 
ir laiko reguliuojamas reflek
sas; čia centrai gludi strienų 
smegenyse, bet lytinio akto 
mtetu prie lyties lytėjimo pojū
čių didžiai prisideda iš didžių
jų sinegenų einą suerzinimai 
arba sujaudinimai. Lytinio ak
to metu jutimo Organuose ky
la specifinis geidulio, aistros 
pajutimas, kuris stiprumo at
žvilgiu nenori nusileisti nei al
kio, nei troškulio pajutimams 
bei reikalavimams.

vi- 
tol 
re- 
or- 
šu-.

Lygtinius refleksus betyrinė
damas Pavlovas priėjo labai 
įdomius rezbltatus, liečiančius 
lygtinių refleksų prigimtį. PaV., 
jie gali vieni kitus stabdyti ir 
susidariusius stabdžius atpalai
duoti. Pav., nustačius šuniui 
skambučiu lygtinį refleksą, šis 
refleksas (jo pasireiškimas) 
gali būti sustabdytas, ėmus 
kartu su /'skambinimu, pav., 
raudona šviesa veikti regėjimą* 
Bet šį stabdį bematant galima 
pašalinti, ėmus kartu su anais 
jaudinimais jaudinti šuns odą, 
pav., kasyti jį. Taip pat čia 
yra įdomu ‘ ir tai, kad seilių 
sekrecija gali būti sustabdyta 
tik tuo atžvilgiu, kad ji ne tuo
jau po paerzinimo pasireiškia, 
bet po kokios minutės laiko, po 
to, kai pats jaudinimas buvo 
sustabdytas. Vadinas, didžiosios

smegenys, jaudo veikiamos, ga
li tuojau ir nereaguoti, Čia di
delės svarbos yra stebėjimas 
laiko nujautimui it atsiminimo 
nujėgumui išaiškinti; Todėl Vi
sai shpraiitama, kad per šiuos 
bandymus, šunes užmiega, nes 
didžiųjų smegenų funkcijų su
stabdymas yra bdtifia sąlyga 
norint ką užmigdyti.

Tokiu budu Pavlovas priėjo 
apskritai visišką psichologijos 
neigimą, jos atmetimą, .o apie 
pačios sielos ar sąmonės buvi
mą čia negali būti nė kalbos. 
Psichologiją, kaip mokslą apie 
subjektyvias sąmones būsenas, 
jis laiko esant visiškai beviltiš
ką,, nieko bežadančią teoriją ir 
ją jis nori pakeisti refleksologi- 
ja. Reflekšologija svarbesniuo
se; dalykuose visiškai sutinka 
su behaVįorizmu, su amerikie
čių “elgesių psichologija”. Ru
sų psichiatras VI. Bėchterevas 
refleksologijai suteikė toli sie- 
kiahčių užsimojimų. Reflekso- 
logija jis vadina “mokslu, ob
jektyviai Ir biosociališkai tyri
nėjančių * žmogaus * asmenybę 
jos fiziškai kosminėj ir sociali
nėj aplinkumoj”, ir čia jis ma
to vienintelį kelią objektyviam 
žmogaus asmenybės tyrinėji
mui. 4

Iš to viso Bebelio bokšto, 
apie kurį kalbą Kardlis Buhle- 
ris, mes pažvelgėm dvi to bokš
to dalis, kurios tiek bendra tu
ri, kad jos tikro psichologijos 
objekto .— sielos

KULTŪRA No. 4 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir {domiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.

BOSTONIEČIŲ ATYOAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont SL, 
Boston, Mass.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant biie kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnautu Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina ir labai pagcl- 
binga knygeli tiems, ku
rie nori tapti žios Šalie* 
piliečiais. Pamokinimai 

. apie žios žalia tvarki, 
apie jos viršininkų rin- 

r kinius ir viekų ka* teika- 

meno mite šiol knygeli] 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SI

CHICAGO, ILL.
Siųskite monty orderį arba krato* 

ženklelio*.
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Gar sinkitės “N-nose

Lietuves Akušerės

Advokatai

Tel. BOULEVARD 9199>it!persięiltrinrkit*.
T«l. REPUBLIC 3100pažįstami esat nuoširdžiai

Dunham naujas III 
Emergency Relief 

Co. pirmininkas

išsirin- 
pirmi- 

buvo 
užimti

Full Pack V 
No Slack Fili

vaikų, 
triukš- 
kkibas 
susiži-

ir taip 
vakarų 
nepap-

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

Anglų kalbos pamo 
kos suaugusiems 

Gage Parko 
svetainėje

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane

Vai. — 9 
Ketvergais 4

Doublep^b/eAcfiol>.

Valandos:
viena

HaUttd Sttėėt 
ILL.

CHICAGO, ILL

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aw. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rockutett St. 
Tel. Repnblk 972)

Ofiso Tel. Boulevard 5914

San Carlo Opera 
Company turi pasi

sekimo Chicagoje

756 W. 35th St
(Cor. of 35tb B Halsted Su.) 

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

Viri Telefonai YARDS 1741—1742

rasi Chicagoje 
nemėgtų 

t ne-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

ir nebrangus to* 
kad neturime s iš- 
užlaikymui skyrių.

Persikėliau

3325
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 Iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Pereito birželio mėnesį prie 
panašių darbų dirbo 8,604, o 
rugsėjo mėn., tas skaičius pa
šoko iki 35,000.

6 iki 8:30 vaL kiek' 
i ketvergę 
12 ryto.

2422 IV. 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 ir 

nedėliotais pagal eusitarimą.

756 W. 35th St 
(Cm. <rf J5<b V H.lmd Su.)' 

Gyvenimo vieta 6004 S. Taiman Avė.
Tel. Republic 3093 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldieniais ragai sutarti.

CHICAGOS
ŽINIOS

• Gal iš pradžių tai bus nepa
togu ir nesmagu, bet turėsime 
priprasti. . Sako, kurie naujo 
)atvarkymo nepildys gali būti 
nibausti. .

Raštininkas J. Balchunas.-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ŠAME PRICEfe&r 
AS42 YEARSAGO

25 ou neės fbr25<

Apie 35,000 bedarbių buvo 
paskirti į įvairius darbus 

prie- valdžios.

Illinois Emergency Relief 
ConYmission praneša, kad dir
bant iš vien su Cook County 
Bureau of Public Welfare> jai 
pasisekė parūpinti darbus prie 
valdžios įstaigų ir viešu dar
bų 35,000 bedarbių, ir kad lai
ke to mėnesio jiems buvo iš
mokėta $1,008,746 algomis.

Bedarbiai didžiumoje dirbo 
kaipo sargai mokyklose, prie 
gatvių valymo, prie parkų 
prižiūrėjimo; gatvių taisymo,

j GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

1145 AfUtOdok** Avenue 
Valandas: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakar* uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Apribos biznio valandas, kaip 
nutarė Lietuvių Bučerių 

Sąjunga.

VALANDOS: 
nuo 

i nuo

Vakar pradėjo trečią sayaibį 
Auditorium teatre; 'opera 
tari sutraukusi daug žymių 
dainininkų.

Daktaras V. A. Šimkus 
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

Išmokėjo bedarbiam 
$1,008,746 už darbus 

rugsėjo mėn.

BRIDGEPORT. — Lietuviai 
bučeriai prisilaikys N. R. A. 
patvarkymų ir apribos darbo 
valandas, pradedant spalių 
15 d., kaip buvo nutarta susi
rinkime, įvykusiame Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, nigs. 
18 d.

Lietuvių Bučerių Sąjunga, 
nelaikiusi susirinkimų per vi
są vasarą, susirinko pirmu 
kartu ir apsvarstė eilę bėgan
čių reikalų.

Pasvarstę N. R. A. dalyką, 
susirinkusieji nutarė laikyti 
savo krautuves atdaras nuo 6 
ryto iki 6-ių vakaro, o sek
madieniais laikyti jas uždary
tas per visą dieną.

Lietuviai bučeriai 
Bridgeporte prisi
laikys N.R.A rekla

mavimą

Joniškiečių klubo 
atbalsiai

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearbom St.,Room 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta
3323''South Halsted Steni 

Tel. Boulevard 1310 
nuo 

vakarų, išsk1 
Nedėlioj nuo 9 i

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. Cdlifornia Avi.

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Tamošius A. Stencel
Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 1 d. 9:30 vai. va

karo 1933 m., sulaukęs 27 metų amžiaus; gimęs Sheboy- 
gan, Wis. Paliko dideliame nubudime moterį Stanislavą, 
po tėvais Aridralaitę, dukterį Marijoną 5 metų, motiną 
Marijoną, patėvį Vincentą Winslow, 2 brolius Albertą ir 
Kazimierą ir švogerką Lucillę, seserj Barborą ir švogerj 
'Pranciškų Ausrus ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 
1903> Buble St. .

Laidotuvės jvyks ketverge, spalio 5 d. 8:30 vai, ryto 
iš namų i Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus -gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapines. z

Visi ą. a. Tamošiaus Ąt Stencelio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai Kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, Duktė, Motina, Patėvis; 
Broliai, Sesuo* švegeris, švogerką ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Rodžius, tel. 
Canal 6174.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisai i 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 it nuo 6 jkt 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso TeL: Boulevard 7820 -* 
Namų Tel.: Prospect 1930,

DR. C. KASPUTIS
- denTistas

Grįžo ii Europos it vii praktikuoju 
senojoj vietoj.

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

• dieniais pagal susitarimų.

Ofiso: . TeL Victory 6893 
Rez. Tel. DrezeI 9191 

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialiam odos figą it veneciškų lipų 

(Misas 3102 So. Halsted St
Kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7 
Nedėliomis ir Šventadieniais 10—12 v ♦

Bage Park svetainėje (Field 
House), 55th ir Western kiek
vieną ketvirtadienį yra duoda
mos anglų kalbos pamokos su
augusiems ir jauniems, kurie 
nelanko viešų mokyklų. Pamo
kos nuo 1:30 iki 3 po pietų 
kiekvieną ketvirtadienį. Moky
toja yra Elsie M. Tichy.

PEOPLES RADI O PRO 
GRAMAS.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct 
Cicero 3724. Koplyčia dykai

Seniausi lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius beveik 30 
metų. — Vienintelis Lietui vis Graborius vartojantis modernišką, elektros 
varomų, karabohą Su šoninčm durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau
pumu laidotuvėse, — pažlukite

REPUBLIC 834

Ros. 6600 South Arteeian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P* Z. ZALA'LOR-IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 
CHICAGO,

Musų lietuviškas pasaulis 
su didžiausiais pulkais ir ar
mijomis, kurios susirinkdavo 
giriose — daržuose, užbaigę 
vasaros laikotarpį, grįžta at
gal į svetaines nuo kasdieni
nių darbų-klapatų nors trum
pą liuoslaikį pFaleisti, tai klau 
sydamies dainų muzikos, tai 
vaidinant teatrą ir t. p. Subru
zdo visokios draugijos-rate- 
liai bei chorai, kad duoti ką 
tokio nepaprasto-naujo lan
kančiai publikai.

Joniškiečių klubas 
pat žada suteikti jo 
lankytojams ką tokio 
rasto. Jų vakaras, kuris įvyks 
spalių 29 d. ištikto bus 
naujas ir įdomus. Naujos mu-

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
motetą ir'Vąikų pagal naujausius me- 
ąodps X-iUy kitokius, elektros prie
taisas.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. Wth St., netoli Morgan Su 

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

Ttl. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 at Central 7464

Šiandien nuo 7 iki ‘ 8 vai. 
vakare iš stoties W. G. E. S. 
1360' kilocycles, įvyks nuola
tinis antradienio radio pro
gramas, leidžiamas lėšomis 
Peoples Furniturc Company.

Teko patirti, kad užpildyme 
Šio programo, dalyvaus žymus 
dainininkai, kaip tai K. Sabo
nis, A. Ančiute, S. Saboniutė, 
A. Čiapas, Peoples Radio 
{vartotas ir Duetas. Kalbės 
)r. Lauraitis, DDS., dalyvaus 
Čalis Kepurė ir kiti. Bus nau- 
. os ir gražios muzikos ir ki- 
tokiij gražių bei įdomių daly
tų kiekvienam pasiklausyti. 
Todėl malonėkite nepamirštir

5340 So. Kedzie Ate.
Visi telefonai: RĘPUBLIC S340 

(Neturime sąrylių su firma tuo pačiu vardu)

J. F; RADZIUS
Incorpofated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Modemiška koplyčia dykai.
66$ 18th St. TeL Canal 6174

CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lam?. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
( CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

........ Nariai.

zikalės spėkos išpildys muzi
kali programą, po vadovyste 
dramos tėvo B. Vaitekūno. 
Bus sulošta labai juokinga 
vieno akto komedija, šokiam 
rėš Jurgio Steponavičiaus or
kestras, 
tokį žmogų, kuris 
Steponavičiaus muzikos 
butų ja patenkintas.

Krenčiaus svetainė, kuri I 
randasi Town of Lake apy
linkėj, 4606 S. Wood st. yra 
netjk švari, bet ir puikiai iš
puošta vieta. Tiesa, netelpa' 
joje tūkstantis ar du tūkstan
čiai. Galima ją pripildyti ir 
su 4 šimtais žmonių, bet Jo
niškiečiams šiuo kartu užteks 
ir tiek.

Beje dar turiu priminti Jo
niškiečių L. K. klubo geras 
narys Jonas Gurskis, kuris 
sunkiai sirgo jau pasveiko. 
Girdėjau, jo namuose, 4523 S. 
Taiman avė., Brighton Parke, 
jam jo draugų būrelis surengė 
siurprize parę ir įteikė dova
nėlę ir palinkėjo drūtos svei
katos, daugiau niekados nebe- 
sirgti. ....—R. S.

4729

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryu, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedel. nuo 10 iki 12 V. 6wnų 

Phont Midaray 2880

<Jrašo 
prieš triukšmaujančius vai 
kus paduoti skundai.

Nors paprastai sakoma, kati 
opera Chicagoje negali gyvuo
ti, San Carlo Opera Company 
pasisekimas liudija visai prie
šingai.’ ši organizacija, vado
vaujama Fortune Galio, su 
vakar diena pradėjo trečią sa
vaitę Auditorium teatre ir 
mano pasilikti dar ilgą laiką.

Opera turi sutraukusi į savo 
sąstatą eilę Žymių dainininkų 
ir dainininkių, tarp kurių yra 
Bourskaya, Rosalinda Mormi, 
Onofrci, kiti ir Oukrainsky 
baletas. Į artistų tarpą trum
pį laiką atgal įėjo Bianca Sa- 
roya, Amerikoje gimusi ir iš
silavinusi dainininkė.

Repertuaras 
yra sekamas: 
Traviata 
kaya, 
Curci 
“La Tosca

Rugsėjo 29 d., įvykusiame 
susirinkime Illinois Emergen
cy Relief Comniission 
ko Robert J. Dunham 
ninku. R. J. Dunham 
paskirtas į Komisiją 
vietą Edward J. Ryerson, Jr., 
buvusio pirmininko, kuris- 
trumpą laiką atgal rezignavo.

DOMICĖLĖ MAROZAS 
po tėvais šakunkaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug
sėjo 30 dieną. 10?30 va!, ryte 
193 3 m., sulaukus 48 metų am
žiaus. gimus Žigaičių parap., 
Draudelių kaime.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Juozapą. 2 dukteris Domicėlę 
ir Oną Pet rus ieną it Stanislovas, 
žentas, sūnų Juozapą ir seserį 
Oną Gudjonienę. pusbrolį Joną 
Baltutį, pusseserę Marijoną Tam- 
kevičienę. o Lietuvoj tėvą, 2 bro
lius ir 2 seseris ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 4412 
So. Maplewood Avė.

Laidotuvės įvyks spalio 4 die
ną, 8:30 vai. ryto iš namų į 
Nekalto Pras. Pan. šv. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos »ž velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Domicėlės Marozienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras. Dukterys, Žentas

> ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius J. J. Bagdonas, Tel. Repub- 
lic 3100.

Moterims ir merginoms 
tinis mokestis yra 25c., c 
riškiams — 50c. Vajus pasi
baigs spalių 15 d., kuomet 
klubas rengia šokių vakarą ir 
vakarienę paminėjimui 8-ių 
metų sukaktuvių. Bankictas 
Įvyks parapijos svetainėje ir 
prasidės 7:30 v. v.

Klubo re p.

Mr$. ANELIA K. JARUSH 
Physkal Tberapy 

B Midwife 
6109 South Albany 

* Avenue 
Phone 

• Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, electric treat- 
ment ir magnetic 
blankets it t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do- 

- vanai.

MARQUETTE PARK—Mar- 
ąuette Parko Lietuvių Piliečių 
klubas savo susirinkime, ku
ris įvyko rūgs. 24 d., svarstė 
daug svarbių ir bėgančių rei
kalų, tarp jų nuo piliečių gau
tus skundus su sąrašu 
eurie naktimis kelia 
mą. Dalyką aptaręs, 
bavedė savcF advokatui 
noti su vietos aldermonu ir 
policija, kad pasikartoj an- 
tiems triukšmams užbėgti ke-

Tėl. Yards 1829 .

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

EI į Pritaiko Akinius 
Kreivas Aki* 

'g : “ Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wėst 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki .1 

Nedėliomis pagal sutartį.

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.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutapį.

9 iki 11 valandai ryte: 
6 iki 8 valandai vakare. 

apart Iventadienio it ketvirtadienio.

Tel. Republic 0098

DR. A. J. MA.NIKAS
Valandos: Nuo 3 iki 5 vąl. dieną 

7 iki 8 vai. vak-

Tel. Ciceru 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

koplyčia pykai 
4830 West 15th St 

CICERO. ILL.

šiai savaitei 
antradienį — 

su Saroya, Bours- 
Lindi, Valle, Kravitt, 
ir baletu; trečiadienį— 

su Mine Mori- 
ni; ketvirtadienį — “Car- 
men” — su Bourskaya, Onof- 
rei, Caupolican; penktadienį 
—“Lohengrin” su Mmes Pe- 
terson, Barron, Rothier, Cer- 
vi; šeštadienį po pietų —“Ma- 
dame Butterfly” — su Koyke, 
Schalker, Ruffino; šeštadienį 
vakare “Rigoletto”. Kainos 
nuo 25 centų iki dolerio.

Klubas dabar turi apie 600 
narių, į kuriuos įeina vyrai, 
moterys, mergaitės ir jaunuo
liai, bet tuo nepasitenkinda
mas, yra pasiryžęs padidinti 
narių skaičių iki 1,200 — 
dvigubinti, ir dabar varo

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marquette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todŠl gali pigiau patarnauti.

• ' - i

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

Puikiausios, moderniškai {rengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nuliūdima valandoje, pašaukite Šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
lietuvių graborius

DIDYSIS OFISAS
4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.

CHICAGO, IU,

r. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395 
, — 9 —12xryto, Antradieniais ir

V- --—8 vak. Trečiadieniais ir 
šetadieniais sąulig sutarties.

tfarąuette Parko 
organizacija perser- 

gsti kai kuriuos 
tėvus

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdintu 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS)

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI. 
Td. Cicero 5927

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

• Tel. Kenwood 5107

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet «ti sąži
ningas 
dėl, 
laidų

Ofiso teL Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas getas, ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Montoe 3377

L Graboriai
v Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinb Patarnavimas 
?ilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGBIO
PRANEŠIMAS 

ir patogesnę vietą 

alsted St.

. Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aehland Avenue 

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

7 iki 8 vai. NedėL ano 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Lietuyiai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 TV. Madison St.

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

Namų telefonas Brunsvick 0597

MILLIONS OF POUNDS USED 
BY OtIR COVERHMENT
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JANUŠAUSKAS, KALBĖTOJAI, CHORAS, 
SOLISTAI PIRMOSE A.LT.A.S.S.

PRAKALBOSE, SPALIU 9 D.

NAUJAMTlžSIĖMIME

James-Janušausko skridimo organizacija 
rengia iškilmingą koncertą-prakal- 

bas Chi. Liet Auditorijoje
Paminės du svarbiu . Lietuvių Tautos įvykiu 

kalbės J. James-Janušauskas
Choras, vokaliai ir instru- 

mentaliai solistai, žymus kal
bėtojai, tarp jų lakūnas Juo
zas R. James-Janušauskas da
lyvaus iškilmingose Amerikos 
Lietuvių Trantzatlantinio Skri
dimo Sųjungos prakalbose ir 
koncerte, kuris įvyks spalių 9 
d., Chicagos Lietuvių Audito
rijoje.

Tai bus pirmos ATLASS 
prakalbos nevien Chicagoje 
bet ir visoje Amerikoje, todėl 
rengėjai stengiasi jas padaryti 
kuo įspūdingiausias ir įdo
mias, kad atžymėti ypatingu 
būdu pirmų pasirodymų vi
suomenėje ir kad jis negreit 
išdiltų iš atsilankiusių atmin
ties/

James - Janušauskas, kuris 
sekantį pavasarį skrendu per 
Atlantikų, į Lietuvų savo drau
go kap. S. Dariaus ir lak. Gi
rėno atminčiai, kartu su ki
tais kalbėtojais nušvies atsi
lankiusiems keikia bus “LITU- 
ANICOS ANTROSIOS” žygio 
reikšmė, kaip ketinama tas 
žygis įvykinti ir kas dirbama 
ir jau atlikta jo realizavimui.

O šen ir ten tarp kalbų iš
mėtyti muzikos numeriai, dai
nos, jungs viso vakaro pro
gramų į įspūdingų ir iškilmin
gų dviejų reikšmingų Lietuvos 
gyvenimo įvykių. Nes —

Spalių 9tų Lietuvių tauta 
mini Vilniaus užgrobimo su
kaktuves. Lietuviai dar gerai 
atsimena tų skaudų' momentų, 
kuomet lenkų geperolas Žeįi- 
gowski neva sukilėlio . rolėje 
su savo būriais užklupo Vil
nių ir atskyrė jį nuo Lietuvos 
krašto, tuo atimdami nuo lie
tuvių atsiminimais, istoriniu 
atžvilgiu, taipgi kulturiniu ir 
ekonominiu atžvilgiu brangių 
krašto dalį.

Nors sunku tikėti, bet ir Vil
nius ir naujas Janušausko 
skridimas turės ateityje daug 
bendro, nes lakūnas planuoja, 
jei jo kelionė iš New Yorko j 
Kaunu bus pasekminga, aplan
kyti su “LITUANICA II” ir po 
lenkų letenų prispaustus Vil
niaus lietuvius. Jis tai gali 
padaryti, būdamas Amerikos 
pilietis ir — tikime, kad gra
žų planų įvykdins ir atgai
vins prislėgtųjų Vilnijos kraš
to lietuvių energijų ūpų — nu
plasnodamas 
ir Neries ir 
tęs, kur tie 
viai gyvena.

Įžanga į ATLASS prakalbas 
ir koncertų 15c. Visas pelnas 
skiriamas tranzatlantinio skri
dimo naudai.

šiaip lietuvių Chicagoje, kaip 
girdėti iš pačių suinteresuotų 
žmonių lupų. Visi su optimiz
mu žiuri į James-Janušauskų 
ir j jo žygį su LITUANICA 
ANTRAJA sekantį pavasarį.

Lakūnas Juozas R. 
James-Janušauskas 
išvažiavo į Detroitą

Važiuos ir į kitas lietuvių ko
lonijas sutvarkyti prisiruoši
mus '.prie Lietuvių Aviaci
jos Dienų.

Lakūnas Juozas R. James- 
Janušauskas, kuris ateinantį 
pavasarį ruošiasi skristi į Lie- 
tuyų, kad baigti Dariaus ir Gi
rėno kelionę ir tuo pastatyti 
šiems žuvusiems didvyriams 
gyvų paminklų ,anksti šįryt iš
važiavo į Detroit, Mich., pasi
tarti dėl rengiamos ten Lietu
vių Aviacijos Dienos, atlikti 
niekuriuos priruošiamuosius 
darbus ir sutvarkyti tos die
nos programų.

Kartu su lakunu išvažiavo 
r Amerikos Lietuvių Tranz- 
antinio Skridimo Sųjungos se- 
cretorius A Vaivada.

Iš ten lakūnas važiuos ir į 
niekurias kitas lietuvių kolo
nijas rytinėse valstijose. Spa- 
io 5 d. tikisi būti Shenau- 

doal^, Pa. Paskui lankys ki
tas artimesnes kolonijas — 
Wilkes Barre,, Scrapton, Ma- 
lanoy City, Pa. ir Bingham- w r *

Visose šiose vietose, kaip ir 
daugely kitų didesnių lietuvių 
kolonijų jau yra ruošiamųsi 
prie rengimo Lietuvių Aviaci
jos Dienų, kad paremti ant
rų lietuvių tranzatlantinį skri
dimų. Visose tose dienose da- 
yvaus ir lakūnas James-Janu- 

šauskas. Jis tad ir vyksta į 
kolonijas, kad asmeniškai pa
sitarti su tų vietų lietuvių vei
kėjais ir priruošti programus, 
kurie užtikrintų pilnų tų dier 
nų pasisekimų.

Lakūnas sugryš į Chicago 
spalio 9 d., kad dalyvauti Lie
tuvių Auditorijoje rengiamuo
se prakalbose.

į Gedimino Pilį 
Vilnelės pakran- 
pavergtieji lietu-

Dr. A. J. Bertašius 
paaukavo $25.00 

James-Janušausko 
skridimui

Entuziastiškus apie antrą 
tranzatlantinį žygį Lietuvon.

Muzikas, “Pirmyn” choro 
vedėjas, kuris yra menadže
rium “Ramova Gardens” įstai
gos Bridgeporte.

Muzikas K. Stepona
vičius Ramova Gar- 
dens menadžerium

Vakar* pereme žinomo Brid
geporte “alaus*daržo” ve

dimą.

BRIDGEPORT — žinomas 
muzikas ir “Pirmyn” f cho
ro vedėjas Kazys Steponavi
čius vakar perėmė Bridgepor- 
to “Ramova Gardens” mena* 
džeriaviinų ir dabar ves ne 
tik muzikalę įstaigos dalį, bet 
ir bizniškų. Ramova Gar
dens įstaigoje Steponavičiai 
nuo kurio laiko parūpindavo 
muzikų atsilankiusiems ir pub
lika jau yra gerai su jais' str-' 
sipažinusi. 1

K. Steponavičius tiki, kad; 
. is kuo pasekmingiausiai biznį 
ves ir padarys Ramova Gar
dens vienų iš populiariškinti- 
sių vietų Bridgeporte. Jis ir 
toliau vadovaus “Pirmyn” 
chorui ir Chicagos Lietuvių 
Simfonijos orkestrui, kurio 
repeticijos dabar įvyksta kiek
vienų antradienį, Gage Wfk 
svetainėje. TikiUj kHd muzi
kos draugai karts nuo karto 
<. Steponavičių aplahkys naū- 
oj vietoj ir — nuė davęs lin- 
du — pasisekimo. 1 Jot.

Meno dausose pa
buvus

iš

Operacija padaryta 
p. Walantinienei iš 

Mt. Greenwood

Dr. Antanas J. Bertašius 
Bertash 756 1^4 35th; St.’ per 
ALTASS pirmininkų A. Kar- 
tanų paaukavo lakūno Juozo 
R. James-Janušausko transat
lantiniam žygiui į Lietuvų se

nkantį pavasarį $25.00. Dakta
ras entuziastiškai žiuri | antrų 
bandymų sujungti Jungtines 
Valstijas, nauja lietuvių tėvy
ne »U '

Dr. Beriųsbkv pa vyzdžiu, pa
seks daugelis kitų lietuvių 
profesionalų ir . biąnierių ir |

MT. GREEWOOD 
sėjo mėnesio 
Englewood ligoninę, 
Green st., vienas blokas į va
karus nuo Halsted, buvo iš
vežta Barbora Walantinienė 
ir jai padaryta sunki opera
cija. Ji guli kambaryj 306, 
trečiame aukšte. Lankymo va
landos yra nuę 2-4 po pietų, 
ir 7-9 vakare.

Gerbiami draugai, klubų ir 
draugijų, kuriems laikas pa
vėlina prašom aplankyti ligo
nę. Jai tas padės kovoti su Ii- 
ga.

Musų kolonijos visuomenė, 
plačiai žinomas tautos dar
buotojas SLA 178 kp. pirmi
ninkas p. B. Walantinas šiuo 
laiku nuliūdęs dėl žmonos li
gos. Taipgi visi SLA. 178 kp. 
nariai labai apgailestauja. 
Reiškiame didžiausių užuo
jautų musų draugei Barborai 
Walantinienei.

1/ Draugas. f
SLA. 178 kuopoj.

Rug- 
papaibogje į 

60th ( ir

Babravičiaus koncerto, 
sekmadienį, spalių 1 d., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje

Rašo NORA '
Chicagos Lietuvių muzikos 

sezono ratas pradėjo suktis su 
atidarymu, praeitų sekmadienį,- 
p. Juozo/Babravičiaus koncerto 
Lietuvių Auditorijoje. Per pa
staruosius dešimts metų Ame*- 
riko j e, p. Babravičius daug pri
sidėjo -prie gyvybės ir sielos 
musų muzikos sezonų. Būda
mas simpatišku koncertantu, 
kuris turi tobuliai išlavintų 
balsų, o pirmiausia gyvai įvai
ruojantį tembrų, parode mums, 
ypatingai sekmadięnip kpneer- 
te, kad muzika, geriausiam su
pratime, nereikalauja nepaprašo, 
to-ne, ko senesnė ji yra, ir ko 
daugiaus mes pripratę prie jos, 
tuo didesnis jos efektas. Jis 
parodė mums, kad daina, kuri 
nuneša mus prie tylaus atsimi
nimų krantų, kuri nupiešia 
mums malonius vaizdus, atgai
vina brangias mintis, negali 
mirti ir negali būti sunaikinta.

Taip, dainos : reikšmė eina 
giliau Kaų gali apibudinti ko
kį efektų muzika turi ant mus? 
“Kokią tai neaišl^įą^šątĮątąo 
jama kalba, kuri priveda mus 
prie kranto begalybės ir duoda 
mums momentų pažvelgt į jų...” 
“Muzika sujaudina mus, mes 
nežinop delko,—mes jaučiame 
ašaras, bet negalime susekti 
jų versmės. Ar tai gali būti 
kalba kitos viešpatystės, gimus 
iŠ atsiminimų... Nes, kas gali 
atbudinti sielos stiprų instink
tų kitoje viešpatystėje, kaip kad 
muzika...”

šios yra tik kelios mintys,

RATJIENOS, UI?
kurios perbėgo. Šių Žodžių rašy
tojos vaidentyyėj besiklausant 
ilgo ir įvairaus^ p. Babravičiau’s 
pęogramo praeito sekmadienio 
coącerte, kuriame jis išpildė 
Lietuvių, Rusų, Vokiečių ir Ita
lų kurinius, kaip tai arijas iš 
operų Traviatos, Verdi; Euge
ne Onegin—Tchaikovski; Rigo- 
letto— Verdi; taipgi Neesu 
Pranašu ir Sala Rachmaninov; 
Vestuves—Dargomirski; Melio- 
dija—Balakirev; Kazbek—Ma
tu'^; Norėčiau Mirti—Tosti; ir 
ietuvių kompozitorių— Mano 
Meile—Kačanausko; Pilu Stik- 
elį—Šimkaus; Graži čia giružė 

—Aleksio; Godelės —Vanagai
čio ir Tykiai Nemunėlis Teka 
—Petrausko.

Be puikių įgimtų balso savy
bių, p. Babravičius yra įsigyjęs 
ir rimtų erudicijų. Jis visuo
met parodo, kad moka naudo
tis savo balsu iki augščiaušioj 
išraiškos laipsnio.

Kiekvienam koncerte būna! 
vienas artistas, kuris atkreipia! 
ypatingų publikoj dėmesį, šįat 
me .Hoųcerte tą laimė puolė 
chičagietęi dainininkai, p, ^(Ge
novaitei šidišlęiuteį-Giedrąittfę-! 
nei. Ęonia Giedraitiepė yra sa
vininkė gerai išlavinto, tyro, iri 
skaistaus koloratūrinio sopra- Į 
no. Kiti jos atributai yra mu- 
zikališkumas, tobuli dikcija ir 
gerą interpretacija, taip paėmus 
viską krūvon, nėra nuostabu, 
kad ji sukėlė didelio entuziaz
mo sudainavus Tylėdama Ken- 
čiu<—-Bleichman ir labai komp^ 
likuotų arijų iš operos Sevilijos 
Kirpėjas—Rossini. Po šios ari
jos p-niai Giedraitienei, buvo į- 
teiktas gražių gėlių bukietas, 
ir, publikai reikalaujant, ji dar 
sudainavo Ausk Močiute Dro
belėj a musųl vietinio kompozito« 
riaus, p. Antano Pocįaute, ku- 
rinj. •U ' i ’l- L ! J '•

Trečias asmuo asistuojantis 
p. BabMvičįaiiš pro^tan^e buvo 
p. Stasys Rimkus,, populiarus 
baritonas, kuris - išpildė, savo 
ypatingam ątyliuje, i Ilgėjimas 
Ri?binstein ir. Du Gjranadieru— 
Šchuman.

Ąk.ompanavo ponas Jonas 
Byąnskąs tikraii ( maestriškai. 
Taiki kįiij įajėįų fpajėg*ti.!,tįk an
kštų kvalifikacijų muzikas.
,! I,-. ...1,^ —u r

Lietuvaitė E m m a 
Shemąitis 1 a i m e j o 
plaukimo lenktynės
Mylių nuplaukė į penkidikų 

minučių ir 42 sekundes

kestis tiktai 10 centų mėnesiui. 
Moterys iš visų kolonijų kvie
čiamos atsilankyti.-r-Z.

Socialistai rengia 
bankieta Eugene 
Debs pagerbimui

Norman Thomas, Morris Hill- 
quit ir kiti žymus asmenys 
kalbės bankiete spalių 29 d.

J. V., socialistų partija ren 
gia
Diiiner — bankietų žinomo so
cialisto Eugene Debs pagerbi
mui. .»

Bankietas įvyks Tower Town 
Clube, 111 East Pęarson St. Į 
kalbėtojų sąstatų įeis Norman 
Thomas, Morris^ Hilląuit, Leo 

i Krzycki, Amalgamated Cloth- 
ing Workers organizatorius ir 
Theodore Debs. Vakarų pamar
gins muzikalia programas.

r \ . JI 1 ■ ■■

’■ Socialistų kandidatas į pre
zidentus paskutiniuose rinki 
muose N. Thomąs kalbės tema, 
“The New Deal — 
Fascism or Socialiam”.

Rengimo komitetas dabar už
mezga ryšius su partijos loka- 
lais, kad pritraukti kuo didžiau, 
sį skaičių draugų ' dalyvauti 
bankiete. Bilietai $1.25 asme
niui. Juos galima gauti parti
jos centre, 549 W. Randolph st.

Debs Commenoration

Toward

Lietuvių Jaunimo 
Draugija

. J t . J * Jį •

Pereitų savaitę jau buvo ra
šyta, kad susiorganizavo Lietu
vių Jaunimo Draugija, kurios 
tikslas bu’s susipažinti su lietu
vių istorija ir . menu. Draugi 
jos susirinkimai yra laikomi 
pas p-lę ■ Elenų Dambrauskaitę, 

1817.W. 34 st., kas antradienį. 
Taigi toks susirinkimas įvyks 
ir šiandien vakare. Bruno Ma- 
tijošaitis pradės laikyti šeri j į 
paskaitų iš Lietuvos istorijos.

Turiu dar priminti, kad šeš
tadienį, spalių. 7-d., Universa 
kliube (812 W. 33 st.) įvyks 

Ijaumtolių draugijos vakarėlis 
su gražiu programų ir Šokiais 
Butų labai pageidaujama, kac 
atsilankytų musų veikėjai. Ta 
priduos jaunuoliams daugiai 

I energijos veikti. Jaunuolin 
yra ‘pasiryžę veikti visais gali
mais budais, kad p. James-Ja 
nušausko sumanymas skrist 
Lietuvon pasisektų.

■—Vytautas Beliajus, pirm

žymi lietuvaitė plaukikė Em- 
mą Shemąitis, priklausanti prie 
Lake 'Shore Athlętic Club, sek- 
madienį laimėjo vienos myliožI /tpaji/Vd. Chtago^LktuvT/‘au 
plaukimo lenktynes, kurias ditorium, 3133 So. Halsted St„ 7:3< 
kartu su’ kitomis lenktynėmis įaV vakare’ ptaJąu pribūti ”at“į 

trr. .. « i i , bus svarbus susirinkimas. Raportas i
surengė Wįlliąm Randolph apskričio suvažiavimo, k 
Hęarstas, laikraščių sindikato \ -J. Baičiunas raštininkas,

sąvininkas. Ir f.’* Šiandie įvyksta Chit, Datb. Komitet
Emma nuniaukė mvlia Pašau d 63 localo susirinkimas, Universal Klii U- L « be 812 Wt 33 Su Chicago, III., 8-1

hnes Parodos šiaurinėje įagu- Va|. vakare. /: ................................
no j e j ,15 minusiu ir 42 sęfyun- &»«* daiyvuti. 
dės, p antros vietos laimėjęs 1 ( _
Mąrly'ą Lapįn laikas buvo.n.', 16 r sla. 226 
min^ų ir S^.sekundes. Emma | iaii^va’k.“aSJot ‘hoom, ’jiio 

_, 1_________________ 5 Visi nariai male 
f"“'"________________y j-c’ B | pribūti ant susirinkimo, nes daug
gavo po lenktynių nuo Homer Į bjų tarjmų turėsime, kaip tai si 
Guck, Hearsto laikraščio Herald 
and Examiner leidėjo.

' ...;...—— ;
Moterys pilietes ir 

nepilietės

PRANEŠIMAI

Visi 63 localo nariai ky 

M. Kemeiis, sekt, 

i kuopos > susirinkin

. . ......... .. . . . ........ ..... House, 2150 k 
Shemąitis laimėjo trofėjų, kurįįNorth Avė. Visi nariai malonėk 
j-

Guck, Hearsto laikraščio Herald konstitucijos klausimas, kuris pradėj 
spausdinti Tėvynėj ir naujų kandidat 
rinkimas į Pild. Taryb., nes jau lai 
kas.' Daug ir kitų dalykų turėsime ap 
tarti organizacijos gerovėj, rengkiti 
draugai į darbą, nes jau laikas.

s B. Alusas, užr. rašt.

Lietuvių Moterų Draugijos “Apš\ 
tos” mėnesinis susirinkimas įvyksta a 
radieny spalio 3 d. 8 Vai, vakare. S;

__ ,i, v. ,idaros svetainėje, 814 W. 33rd St.-Vi 
Nepiiiečių moterų padėtis yra narės esatie prašomos susirinkti skaitl 

rimta, ypač tų, , kibios dirbamai, „nes turim* daug reikalų ąpt; 

dirbtuvėse. Jau daugelyje vie- darbininkės sekančiam draugijos va 
tu darbdaviui pilie- J$>it iryles spalio 28 diena. _
tybės. Neturint’pppierų palei- į______ 9 retoee
džia iš darbų. Norinčios gauti Dfaugystit Satdiidusibs Širdies 
dart>ą 'npolat mJdųria su tuo ’pT.
klausimu. Moterys,. liėiuvBs, Mį chiego. Lietuvių Auditori. 
ssate kviečiamos , .atsilankyti j™ Sk’
Lietuvių Moterų piliečių Lygos n«8 bus svarstoma daug svarbiu d:

annKu a 4d draugijos labo ir bus rinksi susirinkimų seęeaoj,, spalių 3 darbininkų ant ateinančio teatro ir 
d., 7:80 V. V. Fęlb^ship House, liaus, kuris 'atsibus lapkričio 5 d, B 
B31 W. SSrd Plą«, • >» su- ^-3^ 
teitos visos informacijos vėl-1---------——.—      —

tiųt, taipgi greitų taftų PTasMčĮ Skelbimai Naujienose 
pamokos. Nėra skirtumo parsiduoda naudo dėlto, 
tijų nei pažiūrų. Susirinkimai kad pačios Naujienos 
yra:vedami.lietuvių krtboi. Mp-'yra naudingos^

' ' '
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Antradienis, spalių 3, 1933
Ii priežasties Daktarų rengiamų pas- 
itų Liet. Moterų Pil. Lygos susirin- 
nas perkeltas ant spalio 4 d. 1933 
llowship House, 831 W. 33 Place, 
3p v. v. Moteris iŠ visų kolionijų 
it kviečiamos dalyvauti ir susipažinti 
Lietuvių Moterų piliečių Lygos tiks- 

s. Visi patarimai ir pamokos tei- 
»mos veltui. Bus mass mitingo ta
rtai, apie užvardijimą gatvės atmin- 
ii Dariaus ir Girėno, ir kiti reikalai.

• Valdyba.

Seredoj, spalio 4 d., 7:30 vak. Įvyk- 
visų Universal bankos namo Gold 

nų savininkų susirinkimas pas Mrs.
Zaksas, 3322 So. Wąllace St. Visi 

>ld Bonų savininkai prašomi atsilan* 
ti. Komitetas.

2 Oto Wrdo Liet. Pol. ir Pai. Ktiubo 
lirinkimas įvyks spalio 4 d., 1933, 
30 vai. vak. O. Bagdonienės svet., 
50 S. Union Avė. Visi nariai my
lėkit dalyvauti, nes yra daug svarbių 
lykų dėl aptarimo. Taipgi nepa- 
rškit atsivesti naujų narių.

Valdyba.

Gerbiami Delegatai Lietuvių Republi- 
nų Centralinės organizacijos, teikitės 
ilankyti į musų susirinkimą, kuris 
’ks 5 d. spalio ketverge, 8 vai. vak. 
trąšu 2608 W. 47tb St., Chicago,

Ant šito susirinkimo bus renkama 
Idyba ir kiti svarbus klausimai bus 
amt dėl organizacijos naudos.
Taipgi kviečiame tuos kliubus kurie 
r nėra centro nariais, kad atsiustu- 
it įgaliotus delegatus, kurie jums pra- 
s Lietuvių veikimą politikoj.

Paul P. Rarsheack sek r.

CLASSIFIED ADS
---------------------- --------------------  _ ,

Business Service
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

* Mes padarome ezperto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
“down spots” ir visokį blekės darbą. 

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

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Petkraustome ant vietos 

Nuvežam* it į tolemias vieta* 
Supakavimas. Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
3358 So. Halsted S t. Chicago. I1L

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

BARO PIKČERIAI padirbama su
lig užsakymu pigiai; cash arba išmo
kėjimais; taipgi stalai, krėslai ir zasla- 
nai. 4704-6 So. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

[R. TONY & AGNĖS
DEDONIS

UŽLAIKO VALGYKLĄ 
MARKETUOSB

si Chicagos bučeriai, kurie patys at- 
Huoja į marketus visuomet užeina 
s pp. Dedonius pusryčių pasivalgyti, 
valgyklą ir aludė randasi po antrašu

217 N. Peoria Slt.
Gražios mergaitės suteiks lietuvišką
' patarnavimą jutus.

MERGINA tarp 22 ir 35 dėl abel- 
Turi būt patyrus su 

Geri namai 
Atsineškite 

Independence

no namų 'darbo, 
kūdikiais ir mokėti virti, 
turi gyventi ant vietos, 
liudijimus. E. Levy, 704 
Blvd.

—O—

—IOH-

MERGINA arba moteris pridaboti 2 
metų kūdikį, turi būt ant vietos, ge
rai kad gyventų šioj apielinkėj. Sol. 
Bodin. 3214 Haddon Avė.

ii ii i -.............................. ■ ................—' ■     

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

OKSAS EXPBESS
austau Rakandus, Pianus ir pristatau 
glis už pigiausias kainas: Black Band 
.50; . Hacking $8.00; Millers Creek 
.75. Pašaukit LAFayette 8980.

REIKALINGI 5 vyrai dirbti prie 
Insurance Co.

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

J. VILKIMUS, 
3512 So. Union Avė.

1 Fiat

2649 West 43rd Street REIKALINGAS patyręs bučerys. ne- 
pijokas, nęsenas, su gerom rekomendaci
joms. 828 W. 31 St.

REIKALINGAS mokinys bučernėje 
su mažu patyrimu. Turi kalbėti ang
liškai. 2024 So. Leavitt St.

NORTGAGE BANKERS Situation Wanted
Darbo Ieško

Bizni* i

INSURANi 
PERKAM 
SIUNČIAM

TEL

L ESTATE
imatuotas teisingumu

E, NOTARY PUBLIC 
lETUVIŠKUS BONUS 
PINIGUS I LIETUVĄ 
►RČIŲ AGENTŪRA

1 musų spulką

YETTE 1083

it 47th St.

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj 
S023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Re*. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

CLASSIFIED APS ]
Business Service 
Biznio Patarnavimu

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
įsų biuras suteiks patarimus namų sa- 
inkams reikale nesusipratimų su Ku
lniukais. Maža narinė mokestis. Ezper- 
patarimas visose namų savininkų ii 

dauninkų reikalais. Męs neturime eky« 
. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryto 
piet. {žymus namai originalio ir yie- 

itelio namų savininkų biuro Chicagoji.

V.NDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952

• esame jau Šiuo adresu virti 40 metų

JAUNA mergaitė, 19 metų amžiaus 
ieško darbo už veiterką į valgyklą. 
8350 S. Morgan St. Tel. Stewart 
5277.

For Rent
RENDON 6 kambarių flatas, garu 

šildomas, janitoriaus patarnavimas, nau
jai išdekoruotas. renda $30 mėnesiui. 

3252 Ogden Avė.

Furnished Rooms
REIKALINGAS kambarys dėl mergi

nos South Sidės apielinkėj, apie' Brigb- 
ton Parką. Geistina, kad butų gali
ma pasigaminti valgį.

Tel. Boulevard 1144

Business Chances 
Pardavimui' Bizniai 

»*Wta***»*R*^**l*R<R^U*R^*Ri*R*Rl^uRWR*R***l****^^

PARSIDUODA arba pasirenduoja 
valgyklos pikčeriai, išdirbtas biznis per 
daug metų. Pardavimo priežastis, sa
vininkas turi du biznius.

901 W. 35 St.

' TIKRAS BARGENAS. Bučemė ir 
grosernė, t»bai geroj vietoj, kampinis 
Storas, nėrk kompeticijos. Su mainais 
neatsišaukite

4357 Wentworth Avė.

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 80 akerių geros že
mės su trioboms, 30 mylių nuo Cbi- 
cagos, labai pigiai. F. Kumpik, 
Plainfield, III.

Real Estate For Sale 
Namaj-Žcmg Pardavimui

BARGENAS $2000, 2 augštų 6 ir 6 
kambariai, ant Canalport Avė., lengvais 
išmokėjimas. Pašaukite Hyde Park 
7958. v .

1 1 —“—■m

KO JUS LAUKIATE?
<•

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 neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai žemos.

! ' I *

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE

lį CANAL 8500




