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Dideli Darbininku Streikai Rytinėse Valstijose
Streikuoja Angliakasiai, Lie- 
jiklu, Automobiliu Darbininkai
Dauguma minkštųjų anglių kasyklų Penn- 
sylvanijoj uždarytos. Prasideda streikai 

plieno liejiklose. Desėtkai tūkstančių 
streikuoja kitose valstijose

150,000 angliakasių streikuoja
Apskaitoma, kad šiuo laiku 

įvairiose pramonėse visoje 
Amerikoje streikuoja apie 150,- 
000 darbininkų.

Kad užbėgti už akių tolimes
niems streikams, NRA n u4 tarė 
visus streikus ištirti ir ban
dyti juos sutaikinti. Tirti, ir 
kur galima, taikinti streikus 
paskirti angliakasių unijos pre
zidentas John L. Lewis ir Ge
neral Electric Co. prezidentes 
Gerard Swope.

Angliakasių

valstijose, o India- 
prigrumojimą pa- 

streikierius valsti- 
Desėtkai tukstan-

CHICAGO. 
plieno ir automobilių darbinin
kų streikai plečiasi rytinėse ir 
centralinėse 
nbj iššaukė 
siųsti prieš 
jos miliciją,
čių kitų pramonių darbininkų 
streikuoja kitose valstijose. 
Didžiuma streikų yra dėl algų 
ir darbo valandų.

Desėtkai tūkstančių minkš
tųjų angliakasių streikas vaka
rinėj Pennsylvanijoj privertė 
užsidaryti visas anglių kasyk
las šešiuose pavietuose ir daug 
kasyklų likusiuose keturiuose 
pavietuose.

Trys VVeirton Steel Co. ge
ležies liejiklos, Weirton, W. Va., 
Stuebenville, O. ir Clarksburg. 
W. Va., užsidarė sustreikavus 
13,000 darbininkų? C *

Visos kasyklos Frick Coke 
Co., kuri priklauso plieno trus- 
tui, užsidarė.

Princeton, Ind., buvo riaušių, 
unistams angliakasiams iš Fran- 
cisco ir Sommerville kasyklų 
buk puolus neimistų butus. Gu
bernatorius McNutt prigrūmo
jo Į tą apielinkę pasiųsti vals
tijos miliciją.

1,200 streikuojančių Chester, 
Pa., Fordo darbininkų nuėjo į 
Edgevvater, N. J., kad prikal
banti streikuoti ir* to miesto 
Fordo darbininkus. Streikieriai 
skelbia, kad prie jų prisidėjo 
600 Edgewater darbininkų, bet 
kompanija tvirtina, 
jos darbininkai
Dideli streikai

Philadelphijoj
jų puolimų streikierių, nes ten 
policija visuomet labai nuož
miai puola streikierius prie 
menkiausias progos. O, ten 
streikuoja odų darbininkai, ku
rie buk kelią “riaušes”. Taip
jau4 sustreikavo Pennsylvania 
vSugar Co. darbininkai. Strei
kuoja ir duonos išvežiotojai. Po
licija gelbsti streiklaužiams 
pristatinėti duoną.

Streikuoja čeverykų darbi
ninkai

tool meikerių automobilių dirb
tuvėse Detroite, Flint ir Pon- 
tiac, Mich. Streikieriai reika
lauja pakelti algas ir pripažin
ti uniją.
Streikai plečiasi automobilių 

pramonėj
DETROIT, Mich., r. 27. “Nau

jienų” Korespondencija). — 
Streikai automobilių pramonėje 
plečiasi. Šįryt, 11:45 vai. ry
te sustreikavo Murrag Corp. pf 
America darbininkai, reikalau
dami, kad kompanija pripažintų 
uniją ir neatleidinetų darbinin
kų. Didelė dalis šios kompani
jos darbininkų susirašė į I. W. 
W. Metai and Machinery Work- 
ers lokalą 440. ši Unija ir 
vadovauja streikui.

Lietuviai darbininkai prašomi 
neiti dirbti tai kompanijai, beį 
paremti streikierius, kad jie 
streiką laimėtų.—V. G.

3,000,000 bedarbių 
atgavo darbą, sako 

Wm. Green
WASHINGTON, r. 28. - 

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green apskai- 

užėmus 
kovo 
žmo- 
dirba

to, kad Rooseveltui 
prezidento vietą pereitą 
mėn., jau* apie 3,000,000 
nių sugryžo j darbą ir 
pilną laiką.

Daugiausia bedarbių 
kovo mėn. Tada bedarbių
čius siekė 13,689,000, kurių 26.6 
nuoš. buvo unistai. Rūgs. 1 d. 
buvo 11,001,000 bedarbių, ku
rių 23.7 nuoš. buvo unistai.

buvo 
skai-

Tankai saugo Swifto 
skerdyklas ^Kanadoj

Fordas gryšta prie 40 vai. 
savaitės

kad visi 
pasiliko dirbti.

Philadelphijoj
laukiama nau-

DETROIT, Mich., r. 28. — 
Fordas, kuris paskelbė, kad per 
6 savaites jo dirbtuvės dirbs 32 
vai. j savaitę, dabar pamaži 
gryšta prie 40 vai. savaitės, dar
bininkams ėmus nerimauti, ka
dangi jie tegali uždirbti tik $16 
savaitėj. O su tiek algos ne
galima pragyventi. Dabar vėl 
bus dirbama 5 dienas savaitėje 
po 8 vai. į dieną.

Kad prisitaikinti prie auto
mobilių kodekso, kurį jis mano 
pildyti, jis uždarysiąs dirbtu
ves dviem ar trim dienoms kas 
keturi mėnesiai.

STRATFORD, Ont., r. 28.— 
Penki mažieji tankai atvyko iš 
London, ,Ont., saugoti Swifto 
skerdyklas, kurių darbininkai 
striekuoja. Taipjau prisiųsta 
ir 70 kareivių.

Taipjau čia streikuoja ir pen
kių rakandų dirbtuvių darbi
ninkai. Dirbtuvės paskelbė, 
kad jos atsidarysiančios ir ban
dysiančios operuoti su streik
laužiais, kuriems bus suteikta 
užtektina policijos ir kariuo
menės apsauga.

Lietuvis Stepas Ko 
zelis užmuštas 

automobilio

Streikuojantys automobilių 
darbininkai paruošė 

reikalavimus

Brockton, Mass., sustreikavo 
6,000 čeverykų darbininkų.

Springfield, Mass., striekuo
ja 3,000 VVestinghouse Electric 
Co. darbininkų dėl kompanijos 
laužymo NRA kodekso.

Detroite eina derybos dėl 
sutaikymo streiko 10,000 die ir

Chicagai ir aplelinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia giedra, biskj šal
čiau.

Saulė teka 5:44, leidžiasi 5- 
57.

DETROIT, Mich., r. 28. — 
Streikuojantys die ir tool mei- 
keriai automobilių dirbtuvėse 
Detroit, Flint ir Pontiac pa
ruošė savo reikalavimus. Jie 
reikalauti a pakelti algas 25 nuoš. 
ir mokėti $1 ir 90c į vai., 40 
vai. darbo savaitės ir kad kom
panijos prisižadėtų nepersekio
ti drirbininkų už streiką. Tie 
reikalavimai bus perduoti Det
roito NRA tarybai, kuri bando 
streiką sutaikinti.
Streikuoja 70,000 angliakasių

PITTSBURGH, Pa., r. 28. — 
r. 28.—šiuo laiku vakarinėj 
Pennsylvanijoj streikuoja apie 
70,000 angliakasių.

Valdžia bandys streikus taikinti

WASHINGiTON, r. 28. —Su 
dideliu spartumu besiplečiantys 
darbininkų streikai teikia nau
ją rupesnį NRA administraci
jai, kurios uždaviniu yra tai
kinti darbą su kapitalu (r ne
prileisti 
kenktų 
bui. '

streikų ,kad jie nepą- 
šalies jatgaivinimo dar

u

THtS PLANT

Streikuojantys Westinghouse Corporation, Springfield, Mass., 
darbininkai klausosi Centralinės Darbininkų Unijos prezidento 
John Gatelce kalbos, kurioj jis ragino streikierius šalintis ko
munistų. Streikieriai kaltina, kad kompanija laužo NRA ko
deksą.

CHICAGO.—Trečiadienio 
kare prie 43 ir Western Avė. 
gatvių • liko automobilio suva
žinėtas ir užmuštas lietuvis 
Steponas Kozelis, 33 metų, gy
venęs 4319 S. Mapplewood Av.

Vienas mačiusių nelaimę* pa
ėmė automobilio laisnįo nume- 
i*į, sulig kurio tapo areštuotas 
Victor Freeden, 3212 W. 53 
'St. Tečiaus suimtasis tvirtina, 
kad ne jo automobilis užgavo 
Kozelį. Jis nuvažiavęs,, kai 
pamatęs, kad žmogus guli prie
šais Harry Muhlenkord auto
mobilių, manydamas, kad tasis 
automobilius ir užmušęs Kozelį.

va-

Pakilo lėktuvu 45,264 pėdas

Jack Sharkey vėl 
pralaimėjo kumš

tynes
PHILADELPHIA, Pa., r. 28. 

—Vakar buvęs pasaulio* Čempio
nas Jack Sharkey kumščiavosi 
su Tommy Loughran, “light 
ieavyweight” čempionu, kurį 
keli metai atgal buvo sumu
šęs į tris raundus. Tečiaus šios 
kumštynės išėjo kitaip. Lough
ran, kuris kumščiuojasi labai 
gerai, bet neturi smarkaus 
kumščio, mušė Sharkey visus 15 
roundų ir laimėjo kumštynes 
įeisėjų nuosprendžiu. Sharkey 
menkai kumščiavosi ir po kumš
tynių, pasiėmęs garantuotus 
am $25,000, tuoj aus išvąžiavo 

automobiliu j Bostoną, pas savo 
šeimyną.

Kadangi kumštynių pažiūrė
ti atėjo tik apie 10,000 žmonių, 
tai laimėtojas ' Loughran už 
kumštynes nieko negaus.

Manoma, kad po šių kumš
tynių Sharkey karjera liko už
baigta ir jis daugiau jokiose 
kumštynėse nebedalyvaus.

PARYŽIUS, r. 28. — Civilis 
lakūnas Gustave Le Moine sa
kosi buvo pakilęs į orą 45,264 
pėdas,' tuo sumušdamas rekordą 
anglo kapt. Unwin, kuris per
nai buvo pasikėlęs 43,97& pČ- 
das.

. 1 ■ ■■ ■■ '

CHICAGO.— IŠ nusiminimo, 
kad jis neteko valstijos inves- 
tigatoriaus darbo, Benjamih 
Beadel, 69 m., 6957 Indiana 
Avė., i

Vokietija gerinasi 
Rusijai; uždarė 

rusų Rond
Vokie-BERLYNAS, r< 28 

tija šiandie’ uždarė n^sų-•'pabė
gėlių organizaciją “Rond”, ku
ri buvo susidėjusi su naziais ir 
bendrai kovojo prieš komunis
tus. '

šis “Rondo” uždarymas yra 
aiškus VokietijcĮs gerinimasis 
Rusijai. Vokietija yra izoliuo
jama viso pasaulio, blogėja san- 
tikiai ir su Rusija, kuri dėl 
suėmimo Leipzige dviejų rusų 
korespondentų, pašalino iš Ru
sijos visus vokiečių korespon
dentus ir atšaukė iš Vokietijos 
savuosius korespondentus. Susi
daro juokinga padėtis: Vokie
tija gerina§i Rusijos komunis
tams, tuo tarpu nuožmiausia 
persekioja komunistus pačioje 
Vokietijoje.,

Reikalauja $1,200, 
000 už pavadini

mą melagiu

Japonija siūlo Rusi-1 Austrijos socialistai 
jai naujas pre
kybos derybas

kovos diktatoriaus

Komunistai išžudę 
17,000 chiniečių

NANKING, Chinijoj, r. 28. 
—Pusiau oficialė žinia iš Fu- 
chow sako, kad 17,000 žmonių, 
jų tarpe didelis skaičius stu
dentų liko užmušta komunis
tams įsiveržus j Fukien provin
ciją. žinia priduria, kad Val
džios kariuomenė išnaikino 3,- 
000 komunistų bandą.

Kokia bus Lietuvos- 
Latvijos sutartis

RYGA.—Ryšium su laukia
momis lietuvių latvių derybo
mis, latvių spauda praneša, kad 
ligšiolinė sutartis, nuo kurios 
Lietuva atsisakė, principe be
veik nebus pakeista. Esą, Lie
tuvos vyriausybė nusistačiusi 
ir naujoje sutartyje7 išlaikyti 
senus tarifus. Prieš pradedant 
derybas, Lietuva < norinti, kad 
abi Salys pasikeistų prekių są 
rašais, kurie bus nuodugniai . .. .....

MASKVA, r. 28. — Kuomet 
Japonijos valdoma Manchukuo 
valstybės laipsniškai ateminėjn 
iš rusų Chinijos Rytų geležin
kelį, tai tufo pačiu laiku Japo
nija siūlo . Rusijai pradėti de
rybas dėl naujos prekybos su
tarties.

Japoniją siūlo Rusijai 'maši
nas ir elektros aparatus, o už 
tą nori gauti’ kviečių, medvil
nės, aliejaus ir kitų žalių me
džiagų. Japonija buk sutin
kanti duoti Rusijai ir kreditų.

Potvyniai vis dar di 
deja Tampico 

apielinkėj
28.

užmačias
*askelbs generalinį streiką, jei 

Dollfuss bandys pasmaugti 
socialistus ir darbininkų uni
jas

TAMPICO, Meksikoj, r. 
—Nuo didelių liūčių vanduo 
Panuco ir Tamesi upėse nepa
liauja kilęs ir toliau tęsdamas 
naikinimo darbą mieste, kutris 
yra labai nukentėjęs nuo per
eito sekmadienio uragano. Oro 
biuras sako, kad tropinės liū
tys gali tęstis iki spalio 10 d.

Valdžia deda visas pastangas, 
kad gyventojus aprūpinti mais
tu, vaistais ir vandeniu. "Nesi
tikima, kad vandęns pęrvąd^ 
bus galima ątsteigti per atei- ’ 
nančias 6 dienas.

Maisto išteklius irgi labai 
mažėja. Traukiniai su maistu 
ir vaistais labai vėluojasi ir 
jeigu jie neįstengs per potvy
nius 
JUS 
spės

privažiuoti, tai maistas 
gabenamas lėktuvais iki 
atplaukti laivai.

Prigirdė moterį 
kopūstuose

konferenci- 
jei Dollfuss 
visas parti- 
savo Tėvy-

VIENNA, r. 28. — Stipri 
Austrijos socialistų partija 
prabilo pirmą kartą nuo to lai
to, kaip kancleris Dollfuss pa
skelbė, kad jis steigsiąs fašis
tinę valstybę, kurioj nebus vie
tos kitoms partijoms.

Atsakymą kancleriui davė 
Julius Deutsch, respublikos gy
nėjų Schutzbund vadas. Schutz- 
bund nors ir yra ofiiealiai už
darytas, bet gyvuoja slapta ir 
tebeturi ginklus.

Deutsch presos 
joje pareiškė, kad 
bandys pasmaugti 
jas, paliekant tik
nės Frontą, tai socialistai stver
sis reikiamų žingsnių. Genera
linis streikas bus paskelbtas, 
jei Dollfuss bandytų uždaryti 
socialistų partiją, ar darbinin
kų unijas, ar bandytų pašalinti 
Vienuos ar kitų miestų socia
listines valdžias. ‘

Fašistinis Heimwehro dideliu 
mišiniu mitingu “likvidavosi”, 
kad užleisti savo vietą Dollfus- 
so “Tėvynės Frontui”. Fašis
tai kviečia ir klerikalus, kri
kščionių socialus, tą patį pada
ryti ir geruoju savo partiją 
likviduoti.

DINDSOR, Ont., Kanadoj
28.—Peter Senko rado savo mo
terį prigėrusią kopūstų statinėj 
savo namų rūsyje. Taipgi jis 
pasigedo $700, kuriuos jis lai
to dėžutėj po anglimis tame 
pačiame rūsyje.

Sąryšy su žmogžudyste tapo 
areštuotas Harry Hucinski iš 
East Windsor.

LOS ANGELES, Cal., r. 28. 
—Richard L. Hargreaves, bu
vęs viršininkas užsidariusio Be- 
verly Hills nacionalio banko ir 
vyras aktorės Helen Ferguson, 
užvedė naują bylą, reikalauda
mas $1,200,000 atlyginimo iš 
šešių buvusių to banko virši
ninkų, nes jie išvadinę jį me
lagiu, sukčium ir netinkančiu 
būti banko viršinhiku.

Pirmesnėj byloj pireš tuos 
pačius žmones jis reikalauja iš 
jų $750,000 atlyginimo, kadan
gi jis del jų ‘“šmeižtų” prara
dęs konservatoriaus darbą Wa- 
shingtone ir buvo tyrinėjamas 
teisingumo departamento agen
tų.

Mažoji entente prieš 
nusiginklavimą

Marconi Amerikoj
CHICAGO.— Garsus radio 

išradėjas ir tyrinėtojas Gugli- 
elmo Marconi ir jo žmona at
vyko iš Italijos j New Yorka 
ir vyksta į Chicago aplankyti 
pasaulinę parodų ir kartu da
lyvauti Amerikos Legiono kon
vencijoj, kad pakviesti Legio
ną laikyti 1937 m. konvenciją 
Ryme, kaip kad.Legionas 1927 
m. laikė konvenciją Paryžiuje!.

Du senatoriai Mask 
voje

Apiplėšė pašto šiuri 
" tinius

BOSTON, Mass., r. 28. — 
Keturi plėšikai užpuolė N. Y., 
N. H. <fc H. geležinkelio stotį ir 
pastvėrė tris maišus registruo
tų siuntinių, kurie buvo iŠ sto
ties gabenami į traukinį. Plė
šikai taip greitai apsidirbo, kad 
jiems nereikėjo nė revolverių 
išsitraukti ir niekas plėšimo 
nepastebėjo, ar bent nesupra
to. Plėšimas truko ne 
minutės laiko. Plėšikai 
tik $5,000, pražiopsoję 
su $100,000.

ilgiau 
pelne 
maišų

MASKVA, r. 28. — Senato
riai McAdoo iš Los Angeles ir 
Reynolds iš Ashville, N. C., at
vyko į Maskvą ir apsigyveno 
tame pačiame hotelyje, kur yra 
apsistoję Jr lakūnas Lindbergh 
su žmona.

Abtf senatoriai sako, kad jų 
apsilankymas yra grynai asme
niškas ir yra atvykę Rusijon tik 
trumpam laikui. Abu jie da
lyvavo bankiete, kurį valdžia 
surengė Lindberghams.

Senatorius McAdoo, buv. 
prezidento Wilsono žentas yra 
buvęs iždo sekretorius prez. 
Wilsono laikais.

...................   ..................................................... III ■    .... ..................... l—.l H —
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nuėjo pas savo draugą apsvarstyti. Todėl, esąs gkli- 
graborių Ludlow, 6110 Cotage mas daiktas, kad derybos pra- 
Grove Avė. ir ten nusišovė, sidėsiančios kiek vėliau.

, Ar:

S •

'/ v;- i-
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SIANALA, Rumunijoj, r. 28. 
—Mažoji entente (Jugoslavija. 
Rumunija ir čbchoslovakija) 
savė konferencijoj nusprendė, 
kad dar neatėjo tinkamas lai
kas pradėti nusiginklavimą.

1- i'

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. TeL Canal 8500

ismįr.
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MARGUMYNAI
Protestai prieš hitlerizmą

įrcng

jokių perse

kito

NAUJA

vie

Padarome Visiems Greitai

L. Radio klubo balius

nas
Ceųtrpi

kliubo
Bro-

esan- 
imo

ko tikėtis 
ir negalima

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

Thousands 
prefer it to 
mayonnaise!

taip kaip jos vedamos, su 
kaisaht^Mąi&

IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

’• ./suskilo. į dyi dalis, 
Kimus,<laimėJĄ rępųbį

Bet tai vistiek niė- 
jos sūnūs ir

kandi- 
kon- 
kitus

šokėjai valso prizą. Įžanga 
sai pigi, tik 25 centai.

Buvo nutarta surengti pra
kalbas su pamarginimais ląp-1 
kričio 26 d. LMD. svetaipęję 
ir imti įžangos tik 10 centų, o 
visą pelną skirti į Našlių ir. 
Našlaičių Fondą. Nutarta suJ

Pittsburghe. 
kelione labai 

pataria kitiems 
pasaulinėj paro-

policijos stoti n ir 
jog prieš 5-kius 

Carmine

Redaktqęius‘. P* DĄRGJS,-
43 Strauss Street, N? S, Pittsburghj Pfu Tek F®irfax 0498

PITTSBURGHO 
MIESTO BALSA- 
VIMO PASEKMĖS

Seklių 1 d, 2 kpopk turės sa 
v<^ndį$^sinį> sti^mKl?nU/-U vi*

D R A-U G I J O M S:
Atsišaukimus-
Lapelius
Korteles
Programus 
Tikiėtua

NAUJIENOS
1739 So. HalstedStreet 

CHICAGO, ILLINOIS.

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms.? Laiškai 
Sužieduotuvėms .
Kortėlęs
Pasveikinimai, . etc.

lūs ir kad 
valstybėje 
klojimų.

Žinoma, 
Hitlerio atstovo

Rugsėjo 19 d. įvyko,. Pitts 
burgho miesto rinkimai — 
nominacijos (primary), 
riose buvo nominuoti 
datai į miesto majorus, 
suimantis, teisėjus ir į 
visus urėdus.

Prieš rinkimus buvo 
ma karšta kampanija

Rugsėjo 25 d. policijos teis
me1 bbvo teisiami 5 vaikiščiai 
už-vagystę. - Jie buvo policijos 
sugaudyti ir jtarti dėl vogimo 
įrankių iš * Brau n Baking Co. 
Teisme? vaikiščiai prisipažino 
prie kaltės. Vienam pasisa
kius, kad jis vogęs, jo motiną 
Mrs. Mary Marvij, 2317 West 
Magnolia St., sumušė savo sū
nų tėistpe 
ko negelbėjo, 
kiti 4 vaikikščiai buvo apkal
tinti ' ir atiduoti į kriminalį 
teismą. — Jūsų Reporteris.

Kun. Valadka Pittsburghe.
šeštadienį kun. Valadka, 

Tautinės parapijos Lawrencc, 
Mass., klebonas, vykdamas iš 
Pasaulinės Parodos namų link 
buvo sustojęs 
Kun. Valadka 
patenkintas 
apsilankyti

Per daugelį metų Pittsburg- 
ho miesto administr^ęįj^je sė
di republikobai irf yjęa susida
riusi repid^ikoniškri?, mašina, 
kurią, kontroliuoja Mellon ir 
Grundey? Randasi geras nuo
šimtis republikonų, kurie yra 
nepatenkinti partijos vadovy
be 'ir? 
opozįci 
todėl r

tėtd sąiyjjfesS ■ 
daryba taika, tąi. pfpva gal' 
j»UR ątnau]|0t^ .Ipįlių 3- ar 3 
Sk 7mwWortcri8 Pasi8ten8s 
prirašyti sekančiame “Pitts
burgho Naujienų” 

" 'naujausias

rengt| - Jaūnuoliiį Balių gruo
džio 28 d. Lietuvos Sūnų sve- 
tąipėje, North Side.

Reikia pasakyti, kad šiame 
Bčio apskrities komiteto posė
dyje nesimatė J tokio- gyvumo, 
■koks i turėtų būti, ypač tarpe 
nekuriu’/ parengimo; ’ komisijos 
nariui kurie užimdami* vietds 
buvo daug žadėję veikti, bet 
darbuose neparodė to žadėto 
gyvumo.

Gal, da vis atsiliepia vasa
ros karščiai? Butų gerai, kad 
kbmisijos ir komiteto nariai 
pasidarbuotų ir tuos du nutar
tus parengimus tinkamai su
rengtų.

Pirmasis šį sezoną Radio 
klubo balius įvyksta spajių- 
Oct. 5 dieną, 8 vai. vakaro, 
Lietuvių Piliečių Svetainėje, 
1721 Jane st. S. S. Šiame ba
liuje grieš L. Radio orkestras 
įvairiausius, šokinu, pradedant 
polkomis, baigiant žemaitiš
kais ^‘kadriliais.”

,Rengėjai yra‘‘užsakę gard
žių valgių ir Šalto putojančio 
alučio. Be to, viso atsilankiu
sieji gaus įžangos laimėjimus 
t. y. “door prize”. O geriausi

Bilas
Biznio Korteles 
Laiškus į ir Konvertus
Plakatus .

Kas 
galutinuose balsavi- 

kurie įvyks lapkričio 
tai kol kas sunku pasa- 

Yra prisibijoma, kad 
kartais demokratai gali. būti 
laimėtojais ir gali pasikartoti 
Chicagos miesto rinkimų isto
rija. Nors Pittsburgho demo- 
ratai nėra tiek stiprus, kaip kad 
Chicagos demokratai buvo, bet 
yra manoma, kad Roosevelto 
sentimentas daug gali paveik
ti balsuotojų masėse.

Trumpa?1 ateitis parodys, 
kris bus musų Pittsburgho šei
mininkai — demokratei ar re- 
publikonai. Tiek vieni, tiek 
antri daug ko gero nepada
rys dėl darbininkų, politikierių 
virinusias tikslas yra tai šiltos 
viejos ir politiški, “džiabai”.

Bankas atsidarė.
Johnstown, Pa. Pittsburgho 

apylinkes miestely, U. S. Na
tional bankas, kuris buvo už
darytas nuo bankinės šventės 
(Bank holiday) šeštadienį, 
rugsėjo 23 d. atsidarė. Mieste
lyje gyventojai iš džiaugsmo 
pakėlė tikrą šventę.

Pitts- 
numeryje 

y įsas naujausias naujienas
apie Aj^LALČenfrą ir 2 kuopą,

audos Darbus

Prieš karinė delegacija į 
N e iv Y orką.

55 delegatai, reprezentuoją 
15ką Pittsburgho kultūrinių 
studentų ir įvairių liberalinių 
organizacijų, išvyksta New 
Yorkan į pirmąjį U. S. prieš
karinį kongresą, kuris įvyksta 
rugsėjo 29, 30 ir spalių 1 d. 
Henry Barbussc, autorius 
“Under Fire” bus principalis 
kalbėtojas, atidarant pirmąją 
sesiją.

surinko labai daug balsų. Še
rifas Gollmar irgi laimėjo 
nominacijas republikonų ti- 
kietu ir surinko 100,058 balsus 
prieš opozicijos 67,000 balsus, 
pasidalinusius tarpe 2-jų kan
didatų. šerifas Gollmar irgi 
bando palaikyti draugiškus 
ryšius, kad šiais metais rin
kimuose žymią rolę lošė atei
vių kilmės balsuotojai 
laimės 
muose, 
7 d

duntį' tm^jo p0p|ęriųiai? brilp- 
friit Kai1 kur1 mriširios gerai 
veikė per visą dieną.

Dėl gedimo balsavimo maši
nų; kilo; skandąlriš; CoUntey

A KIUFT-PIIENK PRODUCT

Tarptautinio darbininkų ap
sigynimo amalgameitų unijos 
ir kitų organizacijų atstovai 
atsilankė prie Vokietijos kon
sulo John Ė. Loibl Pittsburg-* 
he pareikšdami protestą prieš 
Hitlerio persekiojimą ir žu
dymą dąrbo žmonių, pabrėž
dami, jog jie griežtai kovosią 
prieš Hitlerio žudynes.

Konsulas pareiškė, jog de
legatai neturį jokios teisės kiš
tis (kaipo svetimos valstybės 
piliečiai) į Vokietijos reika- 

Hitlerio valdomoje 
nesą

Soho moterų parengiiųas,
Sekmadienį rugsėjo ’ (Sept.) 

24 d; Soho moterys turėjo 
“Card party” L. M. D. svet. 
Publikos susirinko daug, tiki-j 
masi turėti pelno, kuris ski-' 
riamas Pittsburgho Universi
tete lietuvių kambariui

SIJA. Ąčias Apskritys pradėjo 
Rengtis

Rugsėjų 25 d? jūsų; Rejpcųie- 
rią užkliuvo?1 Soho 1 L’MEK sve- 
lainėn ir užtiko SLA. apskri
ties komiteto susirinkimąr Su
sirinkime dalyvavo pirm? J, 
<. Mažiukna, vice-pirm. J. Ga- 
taveckas, turto rašt. B. Sūba- 
iauskaitė, iždininkas K. Šim
kūnas, organizatorius S. Ba
kenas, turto kontrolieriai A 
Vainorius ir J. Mileris, paren
gimų komisijos nariai J? Ki 
žas, J. Kuizinas ir V. Burdu

Atostogauja.
Antrasis L. Radio 

anouncerift inžinierius 
nius Blažaitis išvyko atosto
gom į Chicago. Išvažiuodamas, 
Bronius pareiškė, jog jis su
grįš ateinančią savaitę. Lauk
sime .Broniaus, o drauge ir jo 
įspūdžių iš Pasaulinės Paro-

varo- 
kaip 

republikonų, taip ir demokra
tų. Republikonų partija buvo 
suskilusi net į 3 dalis ir Jiuvo 
atkakli kova tarpe republiko* 
nų politikierių. Demokratai 
kurie mažai reikšmės turėjo 
Pittsburgho politikoje iki, šio 
Įniko; buvo suskilę į dvi dalis. 
Socialistų partija irgi turėjo 
savus kandidatus išstačius 
įvairius urędųs, bet tąrp so- 
ęiąlįstų nęhųyo , jokių varžyjn 
nių. Apie komunistus, tai ..vi
jai nieko ir^ girdėt nebuvo, 
ttors per prezidento rinkimus' 
Jfe * Šidk tiek patriukšmavo. 
Laike šių rinkimų išrodė, kad' 
komunistų visai nėra Pitts- 
burghe.

nonu- 
dauguma 

tiek

mirimi kandidritrii sU mažais 
išėmimui^. dėniOkrritų, parti- 
. oje irgi laiinėjo, pąrtijps; va
dovybėj remiūini kįndidątai.'

Republikonų partijri1 surim 
ko 121,2241 balsus, kurie pitsi*’ 
dalino sekančiai: dabartinis 
majoras John Herronas ga-1 
vo • 65,008? bajrius, opozicijos 
kandidatai J; MaCkrtellr3V 
112; ’ ir P? J? McArdle 25J04- 
Demokratų ; partija! surinkb 
23,109 balsus, kurie pasidalino 
sekančiai: A. McNair gavo
20,381 ir J. W. Henry 2,728 
balsus,

konsuhhanų 5-kias vietas 
aiųiėjo republikonų partija: 

English, Duggan, Little, Magee 
r Oliver; demokratų partijoj 
aiipėjo: Hustoiiį GaUaghbr 

Kanc, Evans ir Demmler.
Teisėjų nominacijose,, kur 

jalsavo ne vien Pittsburgho 
piliečiai; bet ir visas Allengh- 
eny pavietas,, daugiausiai, bai
sų surinko ateivių kilifies tei
sėjai, kaip tai: M. A. Musnia- 
nno, kuris kandidatavo į 
Common Pleas korto teisėjus 
ir kuris neturėjo paramos nė 
republikonų, nė demokratų 
partijų vadovybių. '. Vienok, 
jis buvo nuoširdžiai remia
mas visų ateivių ir abelnai 
visų piliečių dėl jft^l^^ų li
beralinių.. pažinį,4it.Apasižy- 
mėjimo darbininkų judėjime, 
kaip tai — angliakasių strei
ke ir kitose darbininkų orga
nizacijose. Jis buvo 
nuotas didžiausia 
balsų tiek republikonų, 
demokratų. Musmanno 
italų tautistės ir kilęs iš 
prastų darbininkų, r

County korto 2 teisėjų 
tas užpildė republikonų tikie- 
to Frank Piekarskis, kuris yra 
lenkų tautystės ir Lencher,

Jūsų Reporterių , praeitame 
“Pittsburgho Naujienų” nume
ryje žadėjo jup^....aprašyti
apie A. P. L. Centro “provą” 
su 2 kuopa? Ta’proya turėjo 
prasidėti rugsėjo r 20 , d. Conj- 
mon Picas Court prie teisėją 
McNaugher, ' ir jūsų Reporte
ris buvo prisirengęs visą bylos 
bėgį kuo , plačiausiai aprašyti.

šiuomi tūriu, pranešti, kad 
lauktoji byla dar neprasidėjo, 
o todėl neprasidėjo, kad 
APLA. Centro Komitetas, nu
jausdamas, jog per teismą 
vargiai galės daug ką pešti iš 
2 kuopos. Nors byla dar toli, 
gražu greit nęsi^aigą4 o jau 
yra iškaščių padarytą gana 
daug ne tik . APįA. Centrui, 
bet ir 2 kuopai. Tas bylinčjb 
masis nieko gera nelemia nė 
APLA., nė 2 kuopai.

Teko patirti, ,kad APLA. 
Centro Komitetas pradėjęs ieš
koti “pakaros”. O kadangi 
kuopa irgi nenori bylinėtis, 
tai sutiko eit į darybas su! 
Centro Komitetu dėl padary
mo “pabajaųs”. Jau kelios 
dienos kaip /eina derybos tarp 
iš abiejų pusių parinktų ko
misijų. Tačiau d.riT ■ kol. kris 
neprieinamą prie jokių kon
krečių susitarimm Daroma pa ! 
siūlymai iš vienos- pusės ir iš 
aųty9§» tik- kol kas tie pasiųly-, 
irtai nę vięnos, .nė, antros pu
sės nėra priimrimi. ‘ Vis, mat, 
norinra pųsidęrėtį ar išsiderėti 
geresnes sąlygas.

, Jūsų Reporteris,, kiek yra 
girdėjęs apie vir^nin'ėtas tąiP^ 
kos derybas, yra !|o,kiof, suprą-' 
tipip,. kaiį ApLAi., KomHotris 
esąs, prą^adęs; visas viltis 2

Įengimp tų

Koncerto rėmėjai.
Pereitame Vaizbos Buto su* 

sirinkime paaiškėjo, kad vis 
daugiau ir daugiau šios apy
linkės žmonės įdomaujasi 
Mickunaitės koncertu, kuris į- 
vyks lapkričių 5 d. Yra jau 
nemažas skaičius asmenų, ku
rie darbuojasii kad patraukti 
šią pasižymėjusią dainininkę 
į Pittsburghą.. 4 Tarpe ?remėjiį 
randame visus stambiuosius 
musų biznierius ir profesiona
lus, kaip tai: J. Chubis, A. 
Marčiulaitis, J. Grėbliunas, A. 
Sutkaitis, K. P. Vasiliauskas, 
p. Pivaronas, J. Naujokas, p. 
Grajauskas, V. Kraužlis, Wo- 
shner Bros., F. Gcdrem, J. 
Švetkis, A. Jankaitis, K. Šim
kūnas, p. Kižis, A. Katilius, 
M. Vitartas, A. Urbonas.

Nariai susirinkime pasiėmė 
bilietų praplatinimui, gi ki
tiems nariams nutarta bilietų 
pasiųsti. Norima, kad Pitts
burgho lietuviai visi gautų 
progą susipažinti su šia nepa
prasta dainininke, kurią did
žiuojasi net svetimtaučiai ir 
kuri pereitą žiemą dainavo ant 
radio per National Broadcast- 
ing Company tinklą. — K.

Prisipažino prie žmogžudystės
Pilietis Sebastian Bucola, 38 

metų amžiaus, gyvenantis 
1609 Colvvell st., Hill District 
Pittsburghe sekmadienio rytą 
atsilankė 
prisipažino 
metus jis nužudęs
Gagliano, 45 metų vyrą, kuris 
išžaginęs jo žmoną ir moterį. 
Nors žmogžudystės pėdsakus 
niekas nesusekęs, tačiau jį 
(žmogžudį) kankinus sąžinė 
ir todėl jis atėjęs prisipažinti 
prie žmogužudystės. P. D.

Pramoga baigėsi mirtinu.
Septyni jaunuoliai, iš jų 4 

mergaitės Washington town- 
ship moksleiviai, visi susėdę 
į mažiuką automobilį išvyko 
pasižiūrėti savos mokyklos 
futbolo rungtynių. Visi links
mai, dainuodami paleido au
tomobilių visu smarkumu ir 
taip įsibėgėjusiu automobiliu 
įvažiavo į pravažiuojantį - gat- 
vekarį. Įvyko - baisus trenks
mas, pasekmėj dvi mergaitės 
tapo vietoje užmuštos, kiti vi
si sunkiai sužaloti.

Adnd^stratariust STASYS BĄKANAS
2404 Charles St., N. S. Pllttbtirgh; Pa: Tfet LaiffAs’ 3710

Molina ’ sumušė sūnų, kuris 
prisipažino vogęs

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos; K 
Musų Specialybė. Padaroin jas ant specialio užsakymo 

?. ?: ;specialSm‘linij0i^;^

kyt|nri suHhiri pbliti- 
lęięrijL^; dėlnešinų, giJiUVimo. 
Ji# sako btifc' nutšįnbs biivo ty
čia pjągaclib<0s» kĄdrgavų^ bai
sa virtio ' popĮeriųius; brijdtus ir 
tūO? bųdų ižiigviririV blttiį; bal- 
ąus suvOgtĮį Mūšlųtį, pitiešai 
ginčina< kad nirišinori 
čitis netinkamos dvi bkįslay 
ir žmones nėnoyi jų?
■j ęountėy? komiBį^Jnieriaiį pa- 
skyrė1 speclril^; kbmisiją tyri
nėti' niąšmiįy griovimo prieža
stis ir ieškoti sąbotrižhinkų. 
GubernatorįUs irgi paskyrė 
panašią * komisiją; Pithburgho 
miesto konšulųianąį taiprpat.
T Reiškiu net? ti*ysį komi|sijos 
ieškos priežasčių.mašinų. griu
viam ir pana
šiai kaip ir Rusijoje: Komisi
jomis yra įsakyta surasti; kur 
tie, tikrieji;, “sabotažnbikai” 
randasi, ar dirbtuvėje, ar 
tarp balsuotojų.. Ir jei tik bus 
surasti “salmtažninkai”, tai 
PittsbUrgh’as tuijės;laimės ma
nyti “sabotąžpinkų” garsią by; 
lą, kaip kad Rusijoje dažnai 
įvyksta “sabotažninkų” bylos 
su sušaudyniais.,

Bus įdoirtu matuti, kokią 
bausmę gaus Pittsburgho bal
savimo mašinų fe’abotažninkai.

I ' ^^^Pdlitikas.

TTSBŪRGH’O
......      m   ,      tlĮjĮ .ipį.

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOO1 )

ĮSIGYKITE TUO JAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

........".1.1.,",=

V#" K#

1739-South Halsted Street,šia^,,, ijiętais. per .rinkimus 
ėittsburgh$ii4>ilie^ai turėjo lai- 
m2s išbpndyti balsavimo maši
nas. Vietoj rašymo kryžučio 

i®lofs»t buvo 
sBaiutoni bąisjvimp mašinos 
fflttij^čiui. Mašiną ne tik už-

w.į„,r ,į- . -r.K i.į ....Rssį.y,

už pasirinktą kandidatą, bei 
khrtu suskįiįtcL’balsus. Dau
gelyje viftdįį brilsąvunp,riinriši'
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SPCĄUJ 
WHAT 4

deito, 
aujienos

dppear in these co- 
begining Tuesday Oct

Skelbimai Naujienose 
duoda naud 
kad pačios 1 
yra naudingos

“Pirmyn” rengia va
karą sužeisto Prano 
Jakavičiaus naudai

tus prie “Pirmyn” choro. Todėl 
pilnai užsitarnavo pagelbos nuo 
musų.

Taigi prašome visų neatsi
sakyti nito šio vakaro Janky-

millionai* 
not this 

made happy 
to you than 
heronne you

onsi
elephone /I 
Franklinu

Story of Gridiron, 
“That’s My Boy”, to 

Run in “N-os”

what a tackle!...Wait 
hurt...

šio šeštadienio vakare, rūgs. 
30, 1933, Meldažio salėj e įvyks 
benefisas, koncertas ir balius.

Your Attention 
Please!!!

$2.00
Turime * ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy- 
kite klausdami katalogo.

P-lė (Peggy Ann London, 16 
m., duktė Kansas gubernato
riaus Alf M. Landon, kurią 
žmogvagiai tarėsi išvogti, kad 
išgauti paliuosavimą niekurių 
kalėjime esančių gangsterių. Ji 
dabar yra laikoma po stipria 
sargyba.

COAL-COKE-1CI 
BUILDING MATERIA

mo, o mes užtikrinam, 
rai laiką praleisite.

Chicagos Lietuvių
Choras.

Aldona Valiulis

ŠALTAS ORAS ateis į keletą dau
giau dienų! Kodėl prie jų neprisi
rengti jau DABAR ir patelefonuoti 
mums ir mes prisiusime jums virš 
vienos liodės GARANTUOTŲ ANG
LIŲ ARBA KOKSO?
Jus gausite greitą ir mandagų pa
tarnavimą, geriausią rųšj kuro ir 
garantuojame, kad pilnai busite pa
tenkinti kiekvienu pristatymu.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS m® 

3514-16 W. ROOSEVELT 
arti St. Loui> Avė. Tel. Kedzie 8902

Vauoi, lietaus ir druskos vanos. 
8wimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

[OH».-y0O MEN ARt 
[ SOCH JOLUEgSlJ

Pelnas šio parengimo skiria
mas musų solistui Pranui Ja- 
kavičiui, kuris per nelaimę ta
po sunkiai sužeistas ir randa
si ligoninėj. Tikime greit pa
sveiks. Kadangi Pranas netu
ri jokios kitos pašalpos, nei In
surance, tai choras matydamas 
jo sunkią padėtį, rengia šį va
karą jo naudai.

Jis dalyvavo prie lietuvių 
menp nuo pat jaunų dienų ir 
per paskutinius ketverius me-

Barbora Ubryka arba KlioŠtoriuš ir Jėzuitai ........ 
j 118 pUsl. ,

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorimn .............
32 pusi.

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

Kas yra Taip, O Kas ne t&ip ? (vertimas) ..............
264 pusi.

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

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

parašyti. 174 pusi, (sų viršeliais) .. ..........

w-wUY,what i wantto 
ASK,I$,- VYILl you r~ 
INIRODUCE ME TO 
YOUR SlSTEfclr—-J

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST 

Chicago, III. j

Whether or not you know 
anything about football, you 
will enjoy “That’s My Boy”, 
the šeriai which begins Tues- 
day Oct. 3rd in Naujienos. 
Written by Francis Wallace, 
the author of “Huddle”, which 
was an outstanding success as 
a novel and as a photoplay, 
“That’s My Boy” is a fast- 
moving, heart-bumping story 
of bigtime football, campus 
romance, and a niother’s 
staunch faith in a lad who 
had to change himself from a 
football demigod to a real 
man.

The career of Tomjmy Ran
dolph will take you ount into 
the great stadium ,with its 
cheering crowds...it will bring 
you down on the field where 
brawn and speed strive for

once one
and
you
ings
Oct.

mes pasižadame bendromis 
spėkomis energingesnių darbu 
užpildyti tą spragą visuomeni
niai partinio darbo srityje, 
kuria padarė d. Miliaus mir-

Jeigu kiti n«- 
penitikrinkite ką ji* jum* gali padaryti 

per daugelį metų ir išgydė tukatančius ligonių. Patarimaa 
'ISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandoa ryto iki 1 

nuo 11 ryto iki 1 vai. 
Tel. Crawford 5573

“Boy, 
a minute...Somebody* 
It’s Tommy Randolph!” Cheer
ing in the great Stadium 
fades to silence as doctor and 
trainer run out onto the field. 
And f ar away in an Indiana 
mill town, dread fear fastens 
itself in thle heart of the little 
woman who had worked her 
fingers to the bone for Tom
my Randolph. The broadcas- 
fer’s staccato voice continues 
with the fatefull announce- 
ment: “He’s štili down. They 
don’t seem to be able to bring 
him to...”

“Lietsekretoriaus studentų 
vardu Komisija.”

Taip, mirė Milius, nes jis 
negalėjo gyventi su perplauta 
gerkle. Bet tą jo mirties prie
žastis nėra aiški komunis
tams, kurie mano, kad Sovie
tų Rusijoje darbininkams di
džiausias perteklius. O tuo 
tarpu jų drg. Milius nusižudė 
dėl stokos maisto.

Dėl maisto stokos mirė jau
nas lietuvis ir dėl to miršta 
milionai žmonių Sovietų Ru
sijoj.

of the most exsiting 
the most touching stories 
have ever read. It beg- 
in Naujienos, Tuesday, 
3rd. . ■

Už kiek laiko po to A. Mi
lius gulėdamas lovoje, persi
pjovė gerklę su britva ir mirė 
“Eupatorijoj” džiovininkų.

Tada Maskvos Lietuvių Dar
bininkų kliubo revoliucionie
riai atliko rolę graboriaus ir 
jį tenai palaidojo. Bet kad 
paslėpt tą jo negarbingą sau- 
žudystės mirtį, Maskvos spau
da ir komunistų leidžiamas 
žurnalas “Priekalas” atspaus
dino straipsnį po antgalviu 
“Mirė drg. Antanas Milius”.

“Drg. Milius sirgo iš senai 
vidurių džiova kas laikotarpis 
jį atitraukdavo nuo mokslo* ir 
visuomeninio veikimo, šiemet 
pavasarį d. Milius buvo pasių
stas Kriman gydytis universi
teto lėšomis. Bet pasveikti 
jam nepavyko: d. Milius pasi
mirė Eupotorijoj džiovininkų 
sanatorijoj ir tenai liko pa
laidotas. D. Milius buvo ko
munistų universiteto studentas 
ir savo veiklumu ir aktyvumu 
užsitarnavo iš musų visų gi
lios pagarbos* Netekę draugo,

Famous Francis Wallace šeriai 
* tvill 
lums 
3rd.

Žmonės vėl grįžta prie vartojimo skys
tų liuosuotojų. Žmonės suprato, jog 
tinkamai prirengti skystus liuosuotojai 
išvalys vidurius be jokių nesmagumų 
laike išėjimo arba vėliaus.

Kiekis skystaus liuosuotojo gali būt 
pamainomas žiūrint pagal atskyro as
mens reikalo. Jo veikimas tuo budu gali 
būt reguliuojamas. Kūdikiui lengva nu
statyti tinkamą dožą. Ir švelnus, skysti 
liuosuotojai ne įrituoja inkstus.

Gydytojai abelnai pripažino, jog šen* 
na yra geriausias liuosuotojas dėl kiek
vieno. Sėtina yra natūralia kas liuosuoto
jas. Jisai ne džiovina systemos, kaip, 
kad kiti liuosuotojai, ir padaro jus iš
troškusiais. Dr. Caldwell’s Syrup Pep- 
sin yra skystas liuosuotojas, kuris atsi- 
deda ant senna kaipo veikiančio liup- 
suotojo. Jisai sureguliuoja žarnas vienos 
savaitės laiįęu ir jos veikia taip regulia
riai kaip laikrodis. ,

Jus visuomet galite gauti Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin byle kurioj vaisty- 
nyčioj prirengtą vartojimui. Narys N. 
R. A.

TIKTAI DAR KELETĄ DAUGIAU 
DIENŲ!

MlSSCEEVUM, THERE lGSOMETHlN(> 
l’VE WANTED TO ASK YOU A J
LONG. bONG TIME!

glory in the annual Fall car- 
nival. Francis Wallace knows 
football not only as a news- 
paper sports expert būt as 
one who served on Notre 

Dame sąuads under Rockne.
“That’s My Boy” has rom* 

ance, too — young campus 
love in which a stalwart hero 
strives on the field of battle 
for his beautiful lady love. 
And back of it all is the story 
of Tommy’s mother who had 
sacrificed all her life to send 
her boy to the big Eastern 
college “with the 
res”. Whether 
mother’s heart is 
will mean inore 
the fate of any 
have ever met.

Don’t miss “That’s My Boy”. 
Its thrills are all mixed up with 
heartthrobs. You’ll find it at

Pirkinekite ir Taupykite
“MIDWEST STORES” SANKROVOSE 

štai yra tikros vertybės. Nauji šviežus produk
tai, geriausios rųšies—žemiausiomis kainomis.

Išpardavimas! PfiTNYčIOJ IR SUBATOJ, RŪGS. 29 ir 30

Watch for important 
nouncement to appear 
“NAUJIENOS” įtomorrow. 
tvill bring to you an innova- 
tion in Lithuanian ■ press 
midely discussed, būt hereto- 
fore not put' into effect. 
tvill interest you, it tvill 
prise youl

STORES
NKIGHBOKHOOD rruSSS

Kodėl nusižudė A 
Milius?

WISSIG
Specialiau* iš 

Ruiijoa

ŽO SORfcY you HAVE TO 
SO, MR. McLUKE • - 
YOUQ HAT’ i------------ -n------H

Daktaras 
I ’ i .

Kapitonai , 
Paiauliniame , kai*

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo Ilgis pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užouodijimą krau
jo, odos, ligas,' žaizda*, nnmatizmą, gaivos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skar.dėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgyti, ateikite čia 
Praktiku^ 
dykai, 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis 
4200 Węst 26 St. kampa* Keeler Avė.

Antanas Milius gimė 
m. Lietuvoje valstiečio šeimi- 
noje. 1911 metais Milius at-' 
važiavo Amerikon ir čia 16 
metų dirbo įvairiose dirbtu
vėse. Kurį laiką buvo apsi
gyvenęs Detroite. 1919 m. jis 
įstojo į komunistų partiją. 
Būdamas drąsus, kupinas 
energijos vaikinas, organizavo 
ir stiprino komunistų, partiją. 
Jis buvo specialis partijos ra
jono organizatorius.

1927 m. birželio mėn. Mi
lius išvažiavo į Sovietų Rusi
ją ir apsigyveno Nikolajevo 
mieste, kur lietuvių koopera
tyvas turi įsteigęs plytų įmo
nę. Nikolajave jis aktyviai 
veikia statybos darbe; organi
zuoja darbininkus į komunis
tų partiją, platina komunistų 
literatūrą, griežtai kovojo 
prieš kiekvieną, kuris kalba 
apie komunistų partijos klai
dingumą.

Nuo sunkaus darbo ir neda- 
tekliaus Milius apsirgo vidu
rių džiovt. 1928 m. jis išva
žiavo Maskvon gydytis. Kiek 
pasigydžius liga apsimalšina. 
Tada jis įstoja į Vakarų Eu
ropos ^Komunistų Universietą, 
kad prisirengti dėl atlikimo 
didesnių darbų ir būti nau
dingu žmogum komunistų 
partijai.

Kiek laiko pasimokinęs, jį 
vėl pradėjo ta sunki liga 
kankinti. Tuomet jį įsiuntė 
į Krymo sanatoriją gydytis. 
Bet ir čia pasekmės buvo la
bai menkos. Tad jį parvežė 
į Maskvą ir patalpino ligoni
nėje.

Kada A. Milius gulėjo ligo
ninėje, tai nei vienas revoliu
cionierių Maskvos Darbininkų 
kliubo neaplankę savo drau
gą, kuris juos organizavo ir 
tiek daug veikė dėl jų gero
vės. Tik viena Agota Zdra- A 
ihančienė ir jos vyras, kurie 
pažino Milių gyvendami Detr 
roite, stengėsi jį gelbėti, ati
duodami' jam paskutinį kąsnį 
duonos ar obuolį kad badu 
nenumirtų ligoninėje.

Bet Maskvos revoliucionie
riai Kapsukas, Daubaras, An- 
garietis neatėjo nei kartą į 
ligoninę atlankyti savo ben
dradarbį.

Milius ne kartą skundėsi 
Zdramartčienei apie jo drau
gų šaltą atsinešimą. Aiškino 
jiems, kiek jis daug yra pasi
darbavęs komunistų partijai 
prie namų statybos, organi
zuodamas valstiečius, rašyda
mas straipsnius žurnale “Ko
lektyvas”, platindamas komu
nistų literatūrą. O dabar tie 
jo draugai, dėl kurių gerovės 
jis tiek daug veikė, uždarė jį 
ligoninėje ir marina badu.

• Tie jo nusiskundimai tie
siog buvo desperatiški. Bet, de
ja; komunistai neturėjo pro
gos ilgai kankinti savo drau-

*BUYTAT’THB

MIDWEST
. 300 iffbttrKNDBNT

PASTABA — Dauguma "Miduiest Storai” turi ir mėtos tkgriut, kur jut 
galite pirkti gerą mėtą, paukštieną irti. už žemiausias kainai!

MILTAI “Midvvest” Puikiausios 
Kokybės 24% sv.MM*J| _

5„i23c Mai,-3oC

UAUA “Midwe*t” PuikiHA V A Golden Santos O qv
Šviežiai Spraginta t*
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maišelis 52c 1 O C

M i 11/ □ 0 “Borden’s” Q AugŠti (į p IV! Ii lt U U EvaP°ruo,as Kenai |^įj
• /

PATCIIP “Snider’s” DidelėLAidUl Maža Bonka Bonka | v C**

SRIUBA 3 19c
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KOPŪSTAI Puikus Didelės Galvos .............. Svaras 3c

VIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1 ..................... 5 sv. 17c
SALDŽIOS BULVĖS “Nancy Hali” ....... ....... 3 sv. 11c
“Midwest” DE LUXE KAVA Geriausios rųšies Sv. kn. 26c 
'•Midwest” TYRI VYŠNIŲ PRESERVAI Sv. džiaras 15c 
“Midwest” TYRAS GRAPE JAM ?......20 unc. džiaras 17c
“Paul Schulze” PARADISE CRACKERS Sv. pakelis 17c 

D7IAR AI SAMC0 PAINT£S T“2 59cLFMrlll/il SUPER SEAL KVORTOS Toz. gQę
WHEAT POPS ......   Pakelis 9c
DŽIARŲ ROBERIAI “Midwest” .... 12 pakelyje 3 pak. 10c 
BĄKED MEAT LOAF “Drexel Farms” Pimento Sv. 19c 
SALAMI DEŠRA Minkšta “Cudahy’s” .................  Sv. 21c

“SEMINOLE” 7ės 25c
«AVVUni ” $10,000 koiitestas. Sv. pak. vAIUvlL 488 cąsh prizai 2 maži 17c

“SUNBRITE” CleanSer 3 kenai 13c
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
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NACIONALIZMAS IR PASAULIO TAIKA

Senatvė ir Pajaunmimas pradeda

ir dantys žandikaiv

itaip pat

Garsinki tęs “Nnosetinka

PAGELBA SKĘSTANČIAM

NACIAI RENGIASI KARUI

įvairių kūno

Kinį Syndi

s mes kiėkvieiias

šieji; sensta ir nyksta 
tamsėja, pagelsta. Bei

jauno ž:
lengvai ‘ atskiriame. Mat, 'sen’s*- 
tap<io žmogaus kūnas atrodo 
žygiai kitaip, negu jauno, ųę- 
senabpradėjusio gyventi žmo-

■■ -.ŽS-:

Iš viso to Libby daro išvadų, kad be paliovos skie 
pijamas visose šalyse nacionalizmas 
politinis 
gimdytų pasaulyje didžiausį chaosą ir sunaikintų kul 
turą. 4, t ; y;

1V t><<i A

Turtingas aliejaus miestas Tampico, Meksikoj, kuris pereitą sekmadienį tapo sugriautas labai smarkaus uragano. Tiiks 
itančiai žmonių užmušta ir sužeista. Desėtkai tūkstančių Žmonių liko be pastogės.

$7.00
8.50
1.75
1.25

nykti. Todėl nyksta ir kūno 
raumenys. Oda kunui pasidaro 
lyg Per didele
raukšlėtis. Ypač žymus raume
nų nykimas yra ant veido. Se
natvė^ sulaukusio žmogaus ven
do oda ypatingai raukšlėta* Be 
to, oda lyg išdžiūsta, netenka 
pirmykščio savo švelnumo ir 
tamprumo. Ji darosi kietesne, 
lyg suragūja (sudžiūsta- ląste
lės). Suprantama, kad taip-pa
sikeitusi, kūno oda ir t savo pa
reigų'tinkamai atlikti nebegali: 
ji jau tinkamai nebepajėgia nei 
kūno prakaito ■ išgarinti, nei 
temperatūros tinkamai pajausti 
(seni žhjbnės labai dažnai gali 
persišaldyti). ; -

. Pradeda liirli dantys. Kol 
žmogus jauhas, tai jo dantys 
tvirtai draikosi žandikaulio duo- I I t • , ■
biitėsė’ apsupti raumenų, žmo>- 
gui senstant raumens silpnėja, 
nyksta
ly vis menkiau ir iperikiau be
laikomi. Dantys žandikauly vis 
daugiau pradeda judėti, kol, il
gainiui, visai išsijudina ir iš
krenta. Iškritus dantims, labiau 
įdumba ir skruostai.

Senatvėje pasįkeičia ir kau
gių ^sudėtis: jie lengvėja ir ma
žėja. Be to, kai kurie kaulai 
riečiasi. iPav., beveik kiekvieno 
seniuko kojos yra sulinkusios; 
tai priklauso nuo* to, kad su
linkta šlaunies kaulas ir ke
lių sąnariai. Senatvėj stubur
kauliu taip pat sulinksta, todėl 
beveik visi seniukai yra susi-

•

< -i -

' '• , /į /į/i*

“International Notės” įdėjo gana Įdomų straipsnį 
apie nacionalizmą. To straipsnio autorius, F. J. Libby, 
chskusnoja klausimą, ar nacionalistai gali būti geri kai
mynai. Pasiremdamas istorijos daviniais; jis prieina iš
vadą, jog palaikyti taiką nacionalistai negali.

Nacionalistai, sako jis, galėtų būti geri kaimynai, 
jeigu jie to norėtų. Tačiau faktai rodo, jog jiems tie
siog nėra galima palaikyti draugiškus kaimynystės ry
šius. Visa žmonijos istorija aiškiai parodo, jog nacio
nalistai

$8.00
4.00
2.00
1.50

ekonominis ir 
gali privesti tik prie naujo karo, kuris pa-

senatvės amžių. Jaunatvė pasi
lieka tolimoj praeity.

Kita organizmo senėjimo 
priežastis yra kenksmingosios 
medžiagos, kurias organizmas 
nuolat gamina.. Kiekvienas au
dinys, net kiekviena ląstelė, ga
mindama gyvybinėms organiz
mo jėgoms reikalingų medžia
gų, kartu pagamina ir tam tik
rų kenksmingų medžiagų, ku
rios yra nuodingos pačioms 
ląstelėms ir audiniams. Jos 
moksle vadinamos histolizatais. 
Kuomet tų kenksmingų me
džiagų yra nedaug, jos yra su
skaidomos ir paverčiamos ne
kenksmingomis medžiagomis. 
Pastebėta, kad jei tų kenks
mingų medžiagą (histolizatų) 
yra nedaug, tai jos net bend
rai organizmui yra naudingos, 
nes sužadina stipriau veikti 
ląsteles. Bet jei tų kenksmin
gų medžiagų pasigamina per
daug, tai ląsteles ; nebepajėgia 
jų pašalinti ir jos ima ląsteles 
naikinti. Susilpnėjusios ląstelės 
kaip tik ir pradeda pagaminti 
perdaug tų kenksmingų me
džiagų, kurių pašalinti nebe
pajėgia ir kurios pradeda joms 
pačioms kenkti. Vadinasi, gau
name lyg dvigubą ląstelių iri
mą: nuo senatvės ir nuo kenks
mingųjų medžiagų per didelio 
kiekio.

Taip šiandien nusakomos pa
grindinės žmogaus senėjimo 
priežastys. Kitos visos priežas
tys taip pat galėtų būti atves
tos prie ląstelių irimo eigos 
(proceso). Sakysim, bevykstąs 
smegenų pakitėjimas, kuris taip 
pat žymiai prisideda prie orga
nizmo susenėjimo, taip pat gar 
lėtų būti paaiškintas smegenų 
ląstelių ir audinių veikimo su
menkėjimu. Panašiai yra ir su 
lyties liaukomis, kurios orga
nizmo senėjimui turi ypatingos 
reikšmes. Pastebėta, kad žmo
gui senstant lyties liaukos ne
bepajėgia pagaminti tiek vad. 
hormonų (tam -tikros lyties 
Jiaukų sultys), kiek jų reika
linga gyvybinėms organizmo 
jėgoms. Lyties liaukos savo pa
reigas dar pajėgia eiti tinkamai 
iki 40 metų. Vėliau jų veiki
mas apsilpsta ir nyksta — ir 
žmogus smarkiai senstu.

Vadinasi, viso organizmo se
natvės priežastis yra ne kas ki
ta, kaip sudėtinių jo dalyčių, 
Įąštelių senatvė 
organų ląstelės ir audiniai pa
vargsta, v apsilpsta ir nebepajė
gia tinkąmai atlikti savo parei
gų _ ir visas organizmas sens- 
ta’ ir nyksta.

Pirmieji senatvės ženklai

kuprinę. Ir juo kuris senesnis, 
tuo jo stuburkaulis daugiau su
linkęs, tu© jis daugiau susikūp
rinęs.

Kadangi senatvėj sunyksta 
raumenys, tai, aišku, sumenkė
ja ir jėgos, Paprastai senatvėj 
žmogus nebeturi ne dešimtos 
dalies tų jėgų, kurių jis turėjo 
jaunatvės laikais.

Judesiai ir eisena taip pat 
atsihtaino. Pasenęs žmogus vos 
gali vaikščioti, o apie bėgioji
mą nė pamanyti nebegali.

žymių atmainų įvyksta ir 
vidaus organų veikime: širdies, 
smegenų,, plaučių, jaknų ir tt. 
Paliegsta širdies vožtuvėliai, 
nebe taip tinkamai atsidarinėja 
ir užsidarinėja. Kraujo indai 
taip pat silpniau beveikia, 
kraujo, vis mažiau benuteka į 
galūnes, todėl Šios dažnai ima 
ir negaluoti: nutirpsta rankos, 
kojos,, dažnai jaučiamas kojų 
šaltis ir t. t. Plaučiai nebepa
jėgia pilnai tvarkyti kvėpavi
mo: ne visą įkvėptą orą bepa
jėgia išstumti laukan,, jp dalis 
lieka . plaučių pūslelėse, dėl ko 
dažnai kyla kosėjimas. Smege
nų veikimas taip pat atsimaino. 
Bet ypač ryškus yra lyties liau
kų atsimainymas: jos nebepa
jėgia užtektinai gaminti gyvy
binėms* organįzme jėgoms rei
kalingų hormonų.

Tokia yra senatvė.
Kova su senatve; Bet ar nė

ra jokių priemonių1 kovoti su 
senatve, kovoti su organizmo 
menkėjimu ir pabėgimu? Ko
voti su. senatve, su organizmo 
sumenkimu žmonės bandė jau 
gilioj senovėj. Yra žinoma, kad 
graikai, norėdami senesnius 
žmones sustiprinti, įpildavo 
jiems jaunesnių žmonių krau
jo. Graikai manė, kad svarbiau
sias žmogaus gyvybes- palaiky
tojas yra kraujas. Kai kraujas 
pradeda nusilpti, tai žmogus ir 
senstąs (žinoma, kraujo nusil
pimas taip pat prisideda prie 
žmonių senatvės artėjimo). To
dėl graikai manydavo, kad žmo
gų esą galima sustiprinti, taip 
sakant, jauninti" stipraus,’ 
jauno žmogaus krauju, kuris 
dar nėra nusilpęs. Daugiausiai 
kraujui gauti būdavo panaudo
jami vergai. Bet toks pasijau- 
ninimas būdavo labai retas ir 
platesnėse masėse nebuvo pri
gijęs.

(Bus daugiau)

Entered as Seeond Class Matter 
March. 7th 1914 at the Poat Office 
of Chicagot III tinder the act of 
March tad 1879.
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Audiniai ųebepajčgia tinka
mai atsistatyti, ir jie pradeda]

Greitai pasenti niekas neno
ri. Beveik visi norėtų kuo il
giausiai būti jauni, sveiki, stip
rus, patvarus. Senatvė visiems 
vaidinasi kaip kokia baisi šmėk
la, kurios, deja, šiandien nie
kas negali išvengti. O ta se
natvė, rodos, taip greitai atei
na: žiūrėk, dar čia visai jau
nas žmogus buvai, pilnas ener
gijos, stiprus, o čia, žiūrėk, jau 
ir senatvė besirodanti. žiūrėk, 
plaukai paausiuose jau pradeda 
žilti, jėgos sekti, menkuti, nu
gara sulinkti. Senatvė yra jau 
čia pat ir ją reikia pasitikti.

Ląstelių veiklia

ar ta! buvo egiptiečiai, persai, graikai, ro
mėnai ir t. t. — puolė svetimus kraštus tuo tikslu, kad 
juos pavergti ir dominuoti. Senovės užkariautojai gal
vojo tik apie tai, kad kiek galima daugiau užgriebti 
svetimų teritorijų, įgyti daugiau vergų ir aukso. Ir 
kiekvienas užkariautojas bei nacionalis herojus buvo 
pasirengęs paaukoti tūkstančius gyvasčių, kad tik at
siekti savo tikslą.

Dabartinės valstybės tuo atžvilgiu mažai kuo te
siskiria, nes ir jos yra egoistinio nacionalizmo įtakoje. 
Libby nurodo į Amerikos santykius su lotynų respubli
komis. Lotynų Amerika, sako jis, su nepasitikėjimu 
žiuri į Jungtines Valstijas, kurių imperialistiniai sie
kiai dar nėra užmiršti. Roosėvelto užsienių politika nei 
kiek nesiskiria nuo tos, kurios laikėsi Hooveris^ Loty
nų šalys toli-gražu neužmiršo to, kas atsitiko su Pana
ma. Jos taip pat neužmiršo Amerikos-Meksikos karo. 
Po viso to, ar Amerika gali būti geras kaimynas? Ma
žai tėra užtikrinimo, o ypač dabar, kuomet neramumai 
Kuboje vis dar nesibaigia.

Amerikos muitų politika taip pat negali būti pa
vyzdžiu gero kaimyno. Tarifų sienos tiek aukštos, kad 
jos atskiria Ameriką nuo likusio pasaulio. Libby visai 
teisingai pastebi, jog Amerika domisi tik savo gerbū
viu, visai nesiskaitydama su tuo, kas dedasi kituose 
kraštuose. Ir tai nežiūrint to fakto, jog ekonominis 
pablogėjimas kitose šalyse neišvengiamai atsiliepia ir 
į Amerikos žmonių gerovę.

Amerika nuolat stiprina laivyną. Į tai nelabai pa
lankiai žiuri kaimynai, o ypač Japonija. Naujais ka
riškais laivais ir aeroplanais labai sunku yrą, įtikinti 
kitas šalis, kad Amerika yra nusistačiusi būti “geru 
kaimynu”. ‘ . . / '

Pas dabartinius Vokietijos valdovus nėra mažiau
sios abejonės, kad trumpoje ateityje turės įvykti karas, 
prie kurio jie nori tinkamai prisiruošti. Šiais mokslo 
metais visuose universitetuose bus dėstoma militariš- e
kas mokslas. Londono laikraščiai praneša, jog jau išė
jo iš spaudos ir rankvedis “Wehrwissenschaft” (Milita- 
riškas Mokslas). To rankvedžio autorius, prof. Banse, 
sako, jog tik per karą Vokietija tegalės visiškai pasi- 
liuosuoti. Girdi, Versalės sutartis buvo jėgos pagelba 
antmesta, todėl vokiečiai turės stvertis jėgos, kad nuo 
tos sutarties atsikratyti.

Prof. Banse įspėja jaunuolius, kad jie neįsivaiz
duotų, jog karas yra tik savo rųšies paradas su muzi
ka ir vėliavomis. Karas, sako jis, reiškia baišiausį krau
jo praliejimą, badą, šalies fiubiednėjimą, šlykščiausių 
melų skiedimą ir visokias ligas. Ir tik ta tauta Visa 
tai galį atlaikyti, kurios kiekvienas narys gerai žino, 
jog jo gyvastis priklauso valstybei.

tokioje tai dvasioje naciai auklės jaunimą. O tai, 
žfcfoma, neišvengiamai turės privesti prie karo.

Kiekvienas organizmas susi
deda iš mažučių dalelių, vadi
namų ląstelių. Yra įtokių gy
vių, kurie susideda tik iš vie
nos ląstelės. Tokie gyviai dau
ginasi skildami pusiau: gyvis 
per tam tikrą laiką pęrtruksta 
pusiau ir iŠ jo pasidaro du to
kie pat gyviai, kurie gyvena 
atskirai toliau. Didesnieji gy
viai susideda iš daugelio ląste
lių junginių. Iš ląstelių jungi
nių sudėtas ir kiekvienas žmo
gaus kūno organas. Ląstelės 
organizme atlieka didelį vaid
menį: nuo to, ar jos gerai ar 
blogai veikia, pareina ir viso 
organizmo sveikata. Kunui rei
kalingos medžiagos persidirba 
ląstelėse. a Be veikdamos ląsteles 
pačios susidėvi, pasensta ir 
miršta. Jos organizmui lieka 
nereikalingos, net dar kenks
mingos. Todėl susidėvėjusios 
ląstelės iš organizmo yra paša
linamos. Pašalintųjų ląstelių 
vieton organizmas atstato nau
jas. Taip nuolat vyksta žmo
gaus kūno keitimasis: vienos 
ląstelės sensta, miršta ir šali
namos laukan, kitos gamina
mos naujos ir statomos jų vie
ton. Taip per keletą metų pa
sikeičia visas žmogaus kūnas. 
Vadinasi, to kūno, kurį turėjai, 
sakysim, prieš kokią penketą 
metų, šiandien visai nebeturi: 
jis yra pasikeitęs.

Kodėl žmogus sensta
Ląstelės ne visą žmogaus am

žių vienodai veikia. Kūdikio am
žiuje jos veikia su ypatingu 
stropumu: jos pajėgia ne įtik 
gerai aptarnauti organizmą, nę 
tik pačios reikiamu laiku atsi
naujinti, bet dar nuolat yra pa
gaminami visai naujų ląstelių 
ir jų junginiu. Taip kūdikio- 
kūnas auga, bręsta. Tinkamai 
savo pareigas ląsteiės^eina maž
daug iki 30 metų, amžiaus. Są
žiningai bedifbdarriosląstelės 
lyg nuvargsta, ir pradeda šlu- 
buoti. Nuo 30 metų žmogaus 
kūno augimas'sustoja. Ląstelės 
dar pajėgia šiaip taf> save at
sinaujinti iki 40—46 metų. Vė
liau jos pradeda nebepajėgti ir 
tai padaryti ir kūnas prade
da nykti. Silpnėja* jėgos, silp
nėja visų organų, veikimas — 

^žmogus sėdėta, fetbgus: gyvena

ypač esančių kūno paviršiuje 
todėl 
Oda
ypač ryškus prasidedančios se
natvės ženklas yra... žilas plau
kąs.-Taip^ kas jau pradeda žil
ti, tai jau žengia per slenksti 
senatven. žmonįų plaukų, kaip 
žinome, yra nuo tamsiai juodų 
iki šviesiai geltonų. Vienokia* 
ar' kitokia plauku spalva pri
klauso puo juose esančios me
džiagos, vadinamojo pigmento. 
Kokios spalvos yra plaukų me
džiaga, pigmentas, tokios spaL 
vos yra ,ir plaukai, šiaip vieni 
plaukai be pigmento yra bal
kšvi arba žili. Ir štai, orgauizh 
mui senstant nebepajėgiama 
pagaminti kiek reikiant pig
mento, plaukai- jo ,nebegauna’ 
•tiek, kiek pirmiau, jaunatvės 
metais, jo gaudavo—ir prade
da žilti. Pirmiausia mažiau- pra>- 
deda gauti pigmento paausių 
plaukai, ii’ jie pirmieji prade
da žilti. Toliau ima pigmento 
trukti ir visiems plaukams.

Plaukų slinkimas 
senatvės žyme. - Mat, organiz
mas nebepajėgia pagaįninti už
tektinai plaukams maitinti rei
kalingų medžiagų, jie turi silp
nėti ir pagaliau visai iškristi;

Taigi, pradėjo žilti plaukai 
arba slinkti nuo. galvos, žinok, 
kad senatvė nebetoli.

Senatve

«««<
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D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

Įvairus Gydytojai

Įdegta

Tel. Monroe 3377
. ... . I .1 mm, ..... ■ . ' ... ■*.-<< * > • -Į

Advokatai

ei. Boulevard 5914

Tsl. REPUBLIC 310

GYDYTO

DYKAI

S i m a n o Daukanto 
Draugija planuoja 
balių ir teatrą

Amerikos Lietuvių 
Daktarų DrujosSvei
katos Savaites šios 
dienos programas

Atkartos metinį parengimą sa 
v o nariams ir svečiams*; sta 
tys veikalą

ir Raymond 
Amerikoj, o 

randasi 938

JllO- 
mu ■ 
savo

756 W. 35th St 
(Cor. of 35th B H»lmd Su.) 
fiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-| 

Nedildieniab ragai eutt<f|. (

Ištaiso.

ių Dirbtuvė

gos.
Dr. K. Draugelis—Žiauriosios 

burnos ligos.
Dr. P. Z. Zalatoris—Erysipe- 

]as-Božė.

Rengia vakarėlį Da 
riaus ir Girėno pa

minklo, naudai

Yuška—Cukrine

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rtz. Tel. Victory. 2343

Turbūt dar ne vienas kėistu- 
tietis tiek nėra pasidarbavęs 
dėl kliubb labo kiek musų fi
nansų raštininkas W. Sharka. 
Finansų knygos užvesto tikra 
buhalteriška forma. Bėgančių 
klubo reikalų rejestras taipjau

Km. 6600 South ArtesUn Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso, Tel.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 
.iudnoj Valandoj Palaukite Mane

kas ramu. Atrodo, kad dabar 
visi keistutiečiai bendrai veiks 
dėl klubo labo.

Keistučio Klubo koręsp.
St. Narkis..

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RocktoM St. 
Tel. Republic 9733

Tarp Chicagos 
Lietuvių

suteikia 
barzdaskuty klos 
mm komfortą 
Qggg skutimos 
IK namie

BRIDGEPORTAS. ' — Kaip 
kiekvienais metais, taip ir šį
met Simano Daukanto draugija 
rengia metinį balių su koncer
tiniu programų ir veikalu sce
noje. Tie parengimai visuomet

S IR CHIRURGAS 
st 22nd Street

Nėra abejonės, kad po 
zo Babravičiaus koncerto 
zikos kritikai ir mėgėjai 
recenzijose pakartos tuos pa

2314 W,
1439 S. 49 Ct., Cicero, Iii 

Tel. Cicero 5927

Ernst Torgler (viršuj), Vo
kietijos komunistų vadas rei
chstage ir holandas Van Der 
Lubbe, kurie dabar yra teisia
mi Leipzigo teismo dėl padegi
mo reichstago. rūmų. Užsieny 
paskelbtieji dokumentai rodo, 
kad ne komunistai, bet patys 
naziai sudegino reichstago rū
mus. Ir sudegino juos ne kas 
kitas, kaip reichstago pirmi
ninkas ir Prūsijos premieras 
Goering. Van Der Lubbe gi bu
vo tik nekaltas nazių įnagis ir 
artimas draugas nazių smogikų 
vado kapt. Boehm. Torgler ir 
kiti trys teisiamieji bulgarai 
komunistai su padegimu nieko 
bendra neturi.

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiaį. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 25)6 

2314 W/23rd PL, CMčago 
SKYRIUS:

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos 

Nariai.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 
. MIESTO OFISAS*

127 N.Dearbom St.,RootosJ431-1434 
Telefonai Central 4410-4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street
Tek Boulevard 1310 ‘

Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek
viena vakarą. išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

Musą Patarnavimai lai- 
do t dvėsė ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ninga, ir nebrangus to
dėl/ kad neturime iš- 
Jąidąužlaikymui skyrįą.

307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Sekantį' nedėldiėnį, spalių 1 
d., Liberty Grove svetainėje, 
4615 So. Mozart St., 12-tą vai. 
diėną įvyks1 Keistučio Klubo 
mėnesinis susirinkimas. Yra 
svarbių reikalų svarstymui. 
Nariai-es skaitlingai; dalyvau
kite. Visi nariai Draugystes 
Moterų ir Vyrų “Apš vieta” No. 
1 skaitykite sau už pareigą at
silankyti, kad butų galima ga
lutinai sutvarkyti, j alsų įstoji
mo rekordus.

KeištutieČių šeimynoj randa
mi dfclug gabių ir energingų vei
kėjų. Daug butų galima nu
veikti dėl klubo ir' visuomenės 
labo. Bet, dėja, iki šioliai ne
buvo sutartino veikimo. Pasta
ruoju1 laiku ėjo tam tikra klu
bo. refdĮrmącija. Tie, kurie 
stojo už geresnę klubo tvarką 
turėjo pavartoti gana griežtų 
priemonių argumentams. Re
formatoriai laimėjo, šiandien 
klube atstejgta tvarka ir vis-

Or. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisai: 4645 S. ASHLAND AVBJ

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo, 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagNl sutarimą 
Ofiso Tel.:. Boulevard 7820 
Namą Tek: Prospect 1930

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Western Avimu 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Lietuvoj. Tel 
parap., Lauk

nubudime dūk 
Vincentą, dnk 

Edvardą 
giminės

šių metų parengimas įvyks 
spalių 27 d., Chicagos Lietuvių 
Aud'itorijoje;J/Š13’Š' South Hal- 
sted Street. Komitetas darbuo
jasi įsijuosęs.

Spalių 1 d., 12 vai. d., įvyks 
organizacijos susirinkimas Au
ditorijoje ir į jį kviečiami visi 
nariai. Susirinkimas bus svar
bus, nes reikės išrinkti darbi
ninkus vakarui ir, be to, išpla
tinti tarp narių kuo daugiausiai 
bilietų. Už pasidarbavimą na
riai gaus bilietą veltui. Juos 
galima gauti nuo narių Janu
lio, A. Zalatoriaus, K. Deme- 
reckio ir Antano Vilko.

čia noriu pastebėti, kad kai 
kurie nariai, apleidžiu draugi-

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

, Ar visi keistutiečiai turite 
užsižymėję Klubo Valdybos ant
rašus ? Jei nė, padarykite da
bar. Klubo’ pirmihinkas yra 
Wm. Buishas, 2650 W. 69th St. 
Telefonas* Hemlbck 4576.

Protokolų sekretorius S. Nar
kis, 1900 W. 35th St.
\ Finansų raštininkas W. Šliau
ką, 4635 So. Washtenaw avė.

WESTSIDE.—Visi lietuviai 
liūdi kap. S. Dariaus ir lak. S. 
Girėno. Dabar ruošiamasi pa
statyti jiems paminklą, šiam 
tikslui, rūgs. 30 d.; Aušros var
tų šv. P. M. Vyrų ir .Moterų 
draugija rengia šokių vakarų 
p. Staškuno svetainėje, 2301 
West 22 nd PI. Kampas S. 
Oakley avė. Renginio komisi
ja F. Žebrauskas, P. Fabijo- 
haitis ir S. K. Rokas. Bus 
daug įvain.mynų, gera muzika 
šokiams. Visus kviečia atsilan
kyti, Valdyba ir Komitetas.

simaldavjmo registracijos lapai 
irt lankytojų tvarkymas irgi pa
girtinas; Apart to drg. W. 
Sharka narįų . prirašyme visa- 
dą stovi pirmoj vietoj. O kur 
vijpi valdybos ir, komisijų regu- 
liąriai ir extra susrinkimai at
sibūta;? Beveik visada pas drg. 
Sharką.

Gydei savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdą gyslas

Valandos nuo. 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 v. 
Nėdėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

ypatiŠkas' patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius beveik 30 
Vienintelis Lųtuvįs Grabučius vartojantis modernišką, elektros 

Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau-

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS- IR BALSAMUOTOJAJ> 

Patarnavimas geras ir nebrąpgus.

A.A. SL AKIS
Advokatas

Minto ofisas 77 IV. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

Vakarais: Uttrn. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145'Archer Avė. Tel. Lafayette 7337.

Namą TeL Hyde Park 3395

I. JiZOLP
GRABORIUS 

1646 Wėšt 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 
, 1327 So.; 49th Ct.

T<1. Ci«ro 3724. Koplyii, dykai

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS.. 
4729 South Ashland Avė., % lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. NedėL nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midvray 2880

Zofija Leščauskienė 
po tėvais Sameškai te

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 SamoŠjcienę, 2 seseris, Antaniną ir švogerį 
Mikolą IPetrauską, 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 velionės sielą, o iš ten bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame Mylimas vyr.as Juozapas, mylimos 
dukterys, mylimas sūnūs, motina, seserys, broliai ir glm.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P*. Mažeika, tel. 
Yards 1138.

pasisekdavo, nariai ir svečiai 
visuomet užpildydavo Lietuvių 
Auditorijų ir mano, kad ir šį
met rengėjai pasisekimą atkar

ti.—8:30 A. M. iki 8:30 Pi ] 
—Nedėlioj 9—1 

Tel. HARison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

DR. A. L. YUŠKA 
2422 V. Marguetti Rd. 

kampai 67th it Artėliau Avė, 
Telefonai Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietą, seredomis po pietą :: 

nėdėliomis pagal suiitarimą.

Sptcialutai odot ligų it tumrdhų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas 31st Street

VaL: 10—11 v. ‘ * “ *
Nėdėliomis ir šventadieniais 10—12

čius faktus, kurie*jau daugelio 
tautų spaudoj apie jį kelis sy
kius buvo minėti: kad jis turi 
nepaprastai gerą ir išlavintą 
balsą; kad jo liriškas tenoras 
yra malonus ir švelnus, ganėti
nai stiprus ir stebėtinai tyras; 
bus, tikiu1, minima apie tobulą 
dikciją, interpretaciją, sumanų 
dainų ir muzikos pasirinkimų, 
nesukritikuojarpą pozą ir kitas 
dainavimo ypatybes.'

Bus tai po koncerto.' Koncer
tui šitie dalyką! negelbės: į- 
vykusio dainavimo nepakeis ir 
nesutrauks publikos išgirsti sy
kį ore dingusių gąrsų.

Babravičius nėra naujas, ne
girdėtas dainininkas, kad tik 
po koncerto apie'jį reikėtų ra
šyti ir kalbėti. Iš anksto žino^ 
me, kaip jis dainuoja*— dainas 
vilties, džiaugsmo, ilgesio, liū
desio, meilės, grožės... Kuomi 
kitu, jei ne daina ir muzika, 
galima aiškiau .išreikšti šituos 
ir kitus jautimus? Muzika ir 
daina juos auklėja ir tobulina. 
Juozas Babravičius yra vienas 
tų retenybių ir tobulybių, ku
ris ne tik pilnai patenkina mu
zikali intelektą, o ir teikia 
skaidrią jausmų išraiškų. Klau
syti jį dainuojant; yra malonu, 
bet da svarbiau, kad tokis dai
navimas daro klausytojus to
bulesniais žmonėmis.

Todėl yra svarbu, kad į Ba
bravičiaus koncertus lankytųsi 
kaip galint didesnis lietuvių 
skaitlius. šitokie koncertai 
reikalingi ir studentams, ir pro
fesionalams, ir biznieriams, ir 
darbininkams ir, aplamai, kiek
vienam žmogui.

—Dono Kazokas.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

GrįfO ii Etuopot ir vii praktikuoja 
. unojoj viltoj.

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

dieniai* pagal susitarimą.

3885 So. Halsted St- 
T«l. BOULEVARD 81S»

Ofiso Td. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA? IR CHIRURGAS 

1821 Sd. Halsted Strul 
CHICAGfi, ILL.

John Kuchinskaš 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyėioj 9 iki 6 
Panedėly. Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

SENIAUSIA Ifl DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJEI

J, F. EUDEIKIO graborių įstąiga yra/ seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

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

Puikiausios, moderniškai įrengtos tr^s r koplyčios su 
Vargonais DYKAI dėl šerriiėhij^

Nubudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

Dieninis ir Naktinu Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Baisamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Phone Canal

DR;S.R
GYDYTO.
2801 W

Valandos: 1—3 ir 
Seredomis Ir nėdėliomis 
Rezidencija 6631 So. Cė

Telefonas Republk

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrą, 
motetą ir vaiką pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus*

Ofisas ir Laboratorija:
1025 97. 18th St.» netoli Morgan St, 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Klubo 

žinios

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street ' 

Valandos nuo 9 iki 8 vakar* 
Seredoj pagal sutartį.

Tel. Lafayette 3572 
J, Liiilevičius 
GRABORIUS ir'*,. 

«BALSAMUOTOJAS

>* Didelė ir grąŽL' J

J. F. KAOZJUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už. $25,00 ir augšėlau 

Moderniška koplyžia dykai.
668 Itth S^ Tel Candl 6174 

CHICAGO; ILL.

756 W. 35th St
(Cor. of 35th 8 Halsted Sta. 

Ofiso ’ valandos nuo 1-3, nuo 6:30-
Nedeldieniais pagal sutartj

higiena .
Prelegentai privalo progra- 

pasirodyti čia nustatytoje 
Jų laikas yra aprube- 

Paveikslai 
tuojau po

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tūriu automobilius visokiems reikli- 
laniSe Kaipa prieinama* 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius

me
eilėje.
žiuotas ir neilgas
įdomus. Pradžia
septynių. Atsinešę po dešimtu
ką lankytojai pagelbėsite sve
tainės lėšas padengti.

Programas skiriamas mot? 
rims ir vyrams.

Dr. V. S. Nares,
Programo vedėjas 

Rugsėjo 29 d., 1933 m.

LIUDVIKAS JUCIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug 
sėjo 27 dien*. 11:15 valandą ry 

~le 1933 m., sulaukęs apie 57 jne 
tų amžiaus, gimęs 
šių apsr.. Žarėnų 
sodės kaime.

Paliko dideliame 
terj Barborą, ženti 
terš sūnūs 
Gricius ir 
Lietuvoj giminės.

Kūnas pašarvotas 
West 34th Place.

Laidotuvės įvys šeštadieny rug
sėjo 30 dieną, 8 vai. iš ryto iŠ 

. namų į šv. Jurgio patapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 

' ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
apines.

Visi a. a. Liudviko Jociaus gi
minės. draugai ir pažįstami esat 

irnhoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 

Utinį patarnavimą ir atsisveikini- 
» mą.

Nuliūdę liekame. 
Duktė, Žentas ir Giminės, 

f 
r Laidotuvėse patarnauja grabo- 
,-rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
,4139.

Lietuviai - Daktarai

DR. KARCERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau -į erdvesnę ir patogesnę vietą

įmętą
varomu karabūną su šuųin^tn. durim, 

rr pnmu •laidotuvėsb — pašaukite
4 RgRbBLIC;,fc34ai itfprtiirikl&'ki^

Juozapas EudeillMitTi
5340 So. Kedzie Av®<r

RBPUĘUC 8840
(bftturi^r sąryšių iu firma tuo

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

DR. A. A. ROTHi

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phohe HEMLOCK 7828

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

šveptadieniais nuo 10 iki 12 
, Phoną Boulevard 8483

ją, leidžią įvairiau kalbas, kad prąktiškai vedamas. Ligonių už 
draugija neturi turto, negali' 
šsimokėti, etc. Tai yra pra- 

.^manymai. Tękięms nariams 
patarčiau dažniau lankyti su
sirinkimus ir nuodu?gpiai susi
pažinti su organzacijos finan
sais. Visi išvien dirbkimg 
draugijos nąudai, ir tuo padė
sime draugijai geriau gyvuoti 
ir toliau didinsime jos turtą?

—P. K. rašt.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Miltvaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 fr 6 iki 8 P. M. 

Setedos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

Ofisas ir' Akinių Dirbtuvė 1 
75&>West 3&th St. 
‘ kampas Halsted St.

Valandos nuo 10*—4, nuo 6 iki 8 
Nėdėliomis pagal sutartį.

T / į- - ' ' ‘ ' ‘-ii i ii......... ' '

Lietuves Akušerės

Telkfotrts Yards 0994 <

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Dr. M. T. Striko! 
apendikas.

Dr. S. Z. Vezelis— Burnos

Ofiso teL Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

I ■■ ■!■■ ■■■■!■■ II |. .  —.1 ,   ll|.l|l l.llll     I. I   j

Phone Boulevard 4139

Dr. Fi C. Winskunas— Ton 
siliį įdegimas.

Dr. A/ Rr Lauraitis —Vaikų 
dentisterija.

Dr. A. L. Davidonis 
rių ligos.

Dr. A. J. Javoiš—širdies Ii

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

H U Midwife 
6109 South Albany 

Avęnue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat* 
ment ir magnetic 
blankets ir 1 t.'"* t. 
Moterims it. mergi* 
noms patarimai do- 

•• vapai.,

LietuviaiDaktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madieon St.

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

Namą telefonas Brunswick 0597

PROBAK

( PUOBAK BLAOFI
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labai

paša

CLASSIFIED ADS

PRANEŠIMAI
ir sklan

Red. Atsakymai

KONCERTAS
baliunai.Parašiutininkas

For Rent

N0RT6KEBM

Didelis pasirinkimas

JUS LAUKIATE?
jūsų

ger*

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN,
Janke

PASAUKITE

tiesiog be- 
važiuojan- 
aptarnauti 

iškolckluoti

Business Chances
Pardavimai Bizniai

skraidant 
yra Janu- 
Lietuvą?’

Skelbin.ai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Peter Conrad
Fotografuoja jasų na

muose arba studijoj 
1023 S. Halsted St.

(Jansen Srud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tcl. Englcwood 5840

“Midvvest Stores’' skelbimas.
pažymėti .šios sakaites išpardavimai

Apgs,

Prisirašykite j musų spulkf

TEL. LAFAYETTE 1083

reikalo
apsimeti nieko nesu-

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

šalinskienė, M. 
Štokas, Mary 2 
Tribe, John 
Zitkauskas

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

. REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

LIETUVIU AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted Street
Pradžia 7:30 vai. vakaro. PO KONCERTO ŠOKIAI.
DALYVAUS P-N1A SIDIŠKIS-GIEDRAITIENĖ, P-AS ST. RIMKUS IR P-AS J. BYANSKAS.

Buvo atsilankę lak. Janušaus 
ko, F. Vaitkaus tėvai ir a. a 

Dariaus motina.

Publikos entuziazmas Įrodė antro trans 
atlantinio skridimo svarbą.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS f

Mes padarome ezperto darbi už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
“dovvn spots’’ ir visokį blekės darbą. 

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

Milwaukee, Wis. Ir 
entuziaznlas, kai

Janušauskas ir 
skraidė ir 
padangėse, 

man į 
“prieš

Advokatai pasiuntė 
J. V. valdžiai prašy
mą lakūnų žuvimo 

reikalu

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

4554 So. Rockwell St.

To prašo Lietuvos žmonės r 
tepataria Lietuvos badeai

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 ui juos 
pelnyti keletą dolerių. Skelbimai Naujie
nose neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai žemos.

jam saliutavo. t)klžiulis Uni
ted Air Lines pasažierinis ae
roplanas saliutavo tris kartus 
apskrisdamas lauką pakeliui 
į New Yorką. Tai buvo 
jaudinantis momentas.

JAUNA 
atvyko iš Lietuvos, 
minių ieško d; - . - 
Turi gera patyrimą, dirbs už mažą mo 
kestį. Atsišaukite į Naujienas, 
8500 nuo 2 — 8 vai. vak. 
M. Jurgelionienės.

Prie Lietuvių Aviacijos Die
nos triumfo prisidėjo ir abie
jų lakūnų tėvai, ypatingai a. 
a. S. Dariaus motina p-pia 
Degutiene. .Buvo ir Girėno gi
minaičiai. P-ia Augustina De
gutienė Janušauskui palinkė
jo laimingos kelionės su aša
romis prabildamas į publiką 
maždaug šiais žodžiais: “Ti
kiu, kad naujo lakūno Janu
šausko kelionė bus sėkmin
gesnė, negu mano sunaus”

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

1808 W. 69 St.

, Laiškai Naujienų 
Ofise

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. Valst. paštui.

siūlomos
Kiekvieną savaitę 

' . ‘‘.'.n 
lyginimas,* kainos ir 
i bus pamatyti sutau-

Buvo ir trumpų prakalbų.
Kalbėjo Lietuvos konsulas, 

“Naujienų” Redaktorius P. 
Grigaitis, adv. K. Gugis ir kiti. 
Anounceriai turėjo daug dar
bo ir pasimainydami darė 
pranešimus per mikrofoną.

. — M. S-kis.

Lietuvių Piliečių Brolybei 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. W. Didžiuli! prot. rast.

Jau buvo spaudoje praneš
ta, kad Amerikos Lietuvių 
Advokatų Draugija nutarė rei
kalauti Amerikos valdžios, 
kad ištirtų tikrą priežastį žu
vimo musų transatlantinių la
kūnų Dariaus ir Girėno.

Šios draugijos specialė ko
misija susidedanti iš advoka
tų John B. Borden, Joseph J. 
Grish ir Rudolph A. Vasalle, 
paruošė atatinkamą} doku
mentą ir pasiuntė jį gerb. 
Cordell Hull, Valstybės Sek
retoriui, Washingtone, prašy
dama, kad Amerikos valdžia 
padarytų specialį tyrinėjimą 
sužinojimui tikros priežasties 
Dariaus-Girėno katastrofos ir 
kad pasekmės tokio tyrinėji
mo praneštų advokatų drau
gijai ir taipgi paskelbtu visuo
menei. Pasitikima, kad neto
limoje ateityje bus gautas at
sakymas. ' Apie tai bus vėliau 
pranešta.

John B. Borden, 
Komisijos Pirmininkas.

PARSIDUODA aludė 4642 South 
Wentwortb 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.

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.

J. Janušauskas vežiojo 
žierius.

Juozui Janušauskui ] 
robatiško skraidymo nusilei
dus, apspito jį būrys entuzias
tų ir prašė Juos pavažinėti 
savo aeroplane. Kurie su juo 
važiavo, sako, turėję “real 
tiirill”. Ir taip visą dieną visų 
akys buvo atkreiptos į lakūną 
Janušauską. Kuriems neteko 
progos matyti jį 
klausinėjo: “kuris 
šauskas, kur skris į

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Petkraustome ant vietos 

Nuvežime ir į tolesnias vietai 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimai 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

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

Parašiuto šokėjas R. Briggs, 
iškeltas keletą tūkstančių pė
dų aukštumoj Šoko iš aero
plano. Žiūrint į tamsius de
besis, beveik nebuvo galima 
pastebėti kaip jis iššoko, bet 
pasirodė tik juodas mažytis 
taškelis padangėje. VėRhu at
sidarė ir para'šiutas, kuriuo 
jįs ) vėjo hafnpbmas1 uį, visas 
puses palengva leidosi žemėn. 
Žiūrėtojai stovėjo kvapą užė
mę ir laukė, kaip užsibaigs ta 
jaudinanti scena. Parašiuti
ninkas buvo sveikas ir juokė
si, kad turėjo gerą “pasivaži
nėjimą”

Feliksas Vaitkus savo vyk- 
riu skraidymu sprogdino ba
lionus. Jis pataikė į baliuną 
propeleriu ir pasigirdo kaip 
šūvio garsas. Žiūrėtojai jam 
mosikavo kepurėmis ir skepe
taitėmis.

Adomaitis, John 
Beleckas, Jos. 
Dišė, John 
Dambrauskaitė, Antosė 2 
Denisoff, Mr. 
Hupka Christine 
Jurevičienė, E. . 
Krizanauskas, Karolis 
Kresal, Marie 
Petkus, John 
Polceny, John and Lottie

P. Jurgelai
Tamsta 
prantus. Tas rašinys, kurj Tam
sta sufabrikavai ir pasiskubi
nai pereitą savaitę paskelbti 
prieš pat Lietuvių Aviacijos 
Dieną, buvo perdėm tendencin
gas ir paremtas melu. Tamsta 
pritepei tenai visokių prasima
nymų apie “Naujienų” “nerė- 
mimą” Dariaus-Girėno skridi
mo ir net turėjai drąsos pri
kaišioti “Naujienoms” “pasi
pelnymą”, o tuo tarpu pirmiau 
Tamsta pats, atnešdamas savo 
rašinius į redakciją, sakydavai, 
kad “Naujienos” duoda dau
giau vietos minėto skridimu 
garsinimui, negu kuris kitas 
laikraštis, ir pats kelis kartus 
smerkei tą organą, per kurio 
špaltas dabar “Naujienas” ap- 
šmeižei. Be to, Tamsta dabar 
neužsigini to, kad ėmei iš na- 
bašninko Dariaus “atlyginimą 
už ilgą darbą”, — bet ar Tam
stos privatinę sutartį su lakū
nu buvo patvirtinęs komitetas 
ir ar tas atlyginimas įėjo į at
skaitas, Tamsta to nepasakai. 
Kadangi Tamsta savo šmeižtų 
prieš “Naujienas” neatšauki, 
tai nėra prasmės duoti vietos 
Tamstos pasiaiškinimams.

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

Kruopukių Prog. Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, spalio 1 d. 
10 vai. ryto Motning Star Kliubo svet. 
1654 N. Damen Avė,

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

V. Cepulevičius rast.

priklauso, tesrul nueina, ’ 
pa8ta t Clark Jr Adanu 

sba “Advey

CRANE COAL CO 
J ^332 $Q..Lot<G Ava. I 

Ttt. 9B9US14C S 8401 A?

Tai buvo tiesiog istoriškas 
įvykis, kad vienon vieton ir 
vienu laiku suplauktų tiek 
daug lietuvių. Ir buvo palai
minta diena: neįvyko jokių 
nelaimių nei automobiliais,

,7. Daugirdas Ignas 
8 Digris B.
11 Franskui Jomiė
17 Jarkus Mary

Gal niekas nesitikėjo tokio 
skaitlingo minios suplaukime 
į Lansing 
tuvių Aviacijos Dienoje, kaip 
praeitą sekmadienį. Tarp pir
mos ir antros vai. po piet 
tūkstančiai automobilių stum
te stūmė Vienas kitą ilgiau
siomis eilėmis. Bilietų parda
vinėtojai pasiliko 
jėgai, kad urmu 
čius automobilius 
ir iš kiekvieno 
pinigus po 25 centus nuo as
mens. Net aerodromo lauke, 
kur buvo žalia žolė, paliko 
tiktai išvažinėti plačiausi 
vieškeliai paversti į dulkių 
upes. Kai jau kelių mylių 
lauko plote nebetilpo automo
biliai, tai dar keletas šimtų 
autų stovėję ant kelių susta- 
tvta.

STORAS ir 4 kambarių flatas. Ge
ras dėl alaus parlorio ir restauranro 
Nebrangi renda. 4945 S. Halsted St 
Tel. Belmont 9373.

Visi sveikino lakūną Juozą 
R. James-Janušauską.

Visi lietuviai sveikino Juozą 
R. James-Janušauską, pasiry
žusį skristi Dariaus-Girėno 
pėdomis į Lietuvą. Visi norė
jo pamatyti jį skraidant, su
sipažinti su juo asmeniškai ir 
paskraidyti. Tiktai retas, ku
ris šį svarbų momentą neiš-

Didysis aeroplanas 
dytojas.

Didysis “Ford” aeroplanas 
galėjo talpinti iki dvylikos pa- 
sažierių ir visiį laiką nepalio
vė skraidęs. Vienus išsodina, 
kitus pasiima, ir taip iki vi
siškai sutemo. Bet dar vienas 
keistas buvo skraidymas, tai 
sklandytojas — aeroplanas be 
motoro. Automobilio iškeltas 
į padanges jis laikosi ore. 
Žmogus sėdi jam ant nosies 
lauke ir nenukrinta. Kai pra
deda varytis, tai žiūrėtojus 
perbėga šiurpas, nes atrodo, 
kad žmogus, kuris sėdi “ant 
nosies” kris žemėn. Pirmą 
kartą, jis nardėsi virš minios 
galvų. Kiti, nusigandę, pradė
jo bėgti tolyn, kad krisda
mas neužmuštų... Bet kas tau, 
tas drąsuolis puikiai valdo tą 
savo “aitvarą” ir net gražu 
žiūrėti kai nusileidžia žemėn 
lyg rogutėmis nuo kalno.

Perkant maisto produktus lyginai kaip 
ir kitus daiktus, namų šeimininkes 
mėgsta turėti didelį didumą iš kurios pa
sirinkti. Todėl reikalinga maisto 
krautuvėj turėti didelį įvairumą, ne tik
tai tam, , kad užganėdinus įvairų kostu- 
mierių skonį, bet ir aprūpinti visokių 
šeimų pareikalavimus.

Del tos priežasties maistas yra sudė
tai į visokio saizo pakelius it kenus. 
Pavyzdžiui maža šeima reikalauja pa
dėkime penkių svarų maišelį miltų, ar
ba mažą keną pyčių, kuomet didelė šei
ma vartos tos pačios rūšies dalykus du 
ar tris kart didesnius.

Tuo badu, kad duoti gerą patarna
vimą kiekvienam kostumieriui, “Mid
vvest Stores*’ užlaiko pilną staką viso
kiausių rūšių produktų. Jus galite nu
sipirkti tose krautuvėse viską kas tik 
yra iš maisto ir groserių. Jeigu rei
kalingas tik mažas., kiekis, jus galite nu
pirkti keną arba pakelį tokio dydžio, 
koks jums tinka arba yra reikalingas. 
Jeigu jums reikės daųgiaus, tai galite 
gauti kaip tik kokį, kuris atsako 
pareikalavimams.
• Namų šeimininkės įvertina tokį 
“Midvvest Stores” patarnavimą, 
duoda jiems galimybę nusipirkti 
tik tą, kas jiems tuo laiku yra reika
linga, ir tuo budu -duoda progą tau
pyti piniguss

Apart tų sutaupų, yra it kitos pro
gos ir galimybės siūlomos “Midvvest 
Stores” sankrovų, 1 , ___ ,
atsįbuna specialia išpardavimas ir tik 
reikia padaryti pal

Situation Wanted 
Darbo Ieško

MERGAITĖ, NESENIAI 
, neturinti jokių gi

minių ieško darbo prie geros šeimynos.
•- 

Canal 
klauskite

Pirkite anglis ir sutaupykite pini
gų! Kurie perka anglis iš CRANE 
kompanijos, visad? yra patenkinti. Mes 
parduodame pigiau negu kur kitur. Kam 
yra reikalinga anglių telefonuokite tuo- 
jaus:

REPUBLIC 8402

nei skraidyme. Keliai irgi ko
miteto buvo labai gerai ir 
tiksliai nurodvti iškabomis. 
Oras buvo apsiniaukęs iš pat 
ryto ir, atrodė, kad bile mi
nutę pradės lietus pilti. Bet 
nelijo ir publika, kaip matyt, 
vistiek neatbojo lietaus. Kaip 
žinia, buvo suvažiavę kelio
lika tuksiančių antruoju tran
satlantiniu skridimu užmte- 
resuotų lietuvių. Visi džiaugė
si, matydami, tokią minią 
nuoširdžių lietuvių, kurie pri
tarė nuoširdžiam ir garbin
gam žygiui, žygiui baigti pir
mosios “LITUANICOS” ne
baigtą kelionę.

Laiškai Pašte
■ : j , , ,1 y <

Šie laiikal vrA atole ii Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina. ' 
vyriausiu pašta 
ra t vi u) atsiimti, 
langelio, kur padl 
Hsed W*ndow* M 
vSr. raikant Wi 
kad Siame saraie

Real Estate For Sale

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

Business Service 
BiznloPatFr^avim&fl______

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
daoninkais. Maža narinė mokestis. Ezper- 
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. {žymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cbicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
TeL Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

___ _____________________ NAUJIENOS, CKtgggS, HL
naudojo ir pasiliko namie. Vi
si spietėsi kuo arčiausiai prie 
didžiojo Fordo aeroplano, 
kurį valde p. Harold Johnson 
ir kur buvo pats p. Janušaus
kas. Visi brukosi kuo arčiau
siai prie mikrofono, kad iš
girsti pranešimus, kas ten de
dasi, nes matyti jau nieku bu
du nebuvo galima dėl minių 
juros. Vielų tvora buvo sutry
pta ir išversta. Policija stūmė 
publiką tolyn nuo aeroplanų, 
kad aikšte butų tuščia ir kad 
apsaugoti žmones nuo galimų 
nelaimiu.

Vėliau pasirodė ir kitas lie
tuvis lakūnas Feliksas .Vait
kus 
koks buvo 
pats Juozas 
Feliksas Vaitkus 
visaip vartėsi 
Kaip tyčia dingtelejt 
galvą kvaila mintis 
porą desėtkų metų Lietuvoj 
žmonės žegnodavos automobi
lį pamatę, o šiandien jau ae
roplanais važiuoja. Visa Lie
tuva verkė žuvusių musų did
vyrių Dariaus ir Girėno ir 
niekas nesistebėjo dėl ištiku
sios skaudžios realybės.

Ne tik vieni lietuviai, svei
kino Juozą Janušauską ir ke
purėmis mosikavo jam aukš
tai aukštai prie debesų be
skraidant, bet ir aeroplanai
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