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Streikuojančių III. 
angliakasių armija

eina į Taylorville
Taylorville “gina” 1,500 deputy 

Šerifų armija; neleido stu
dentams įvažiuoti į anglių 
sritį

Taylorville, III., rugp. 16. — 
Iš Macoupin ir St. Clair apskri
čių į Christian County, kur apie 
2,000 angliakasių dirba, sutik
dami su naujai pasirašyta algų 
sutartimi, traukia didele strei
kuojančių angliakasių armija.

Apskritį saugoja apie 1,500 
deputy šerifų armija, kuri sa
kosi, nedaleisianti streikuojan
tiems trukdyti vietiniams ang
liakasiams dirbti.

Tuo tarpu Springfielde Re- 
servoir parke įvyko kelių tuks 
tančių streikuojančių mitingas, 
po kurio vadai paskelbė, kad 
Taylorville šerifo ir jo armijos 
kalbos apie darbo trukdymų 
yra mealgingos. Streikuoją vi
sai nemano darbo trukdyti, tik 
stengsis dirbančius angliakasius 
patraukti į savo pusę.

Mount Vęrnon, III., rugp. 16. 
—Pietines Illinois valstijos an
glių kasyklų distrikto viršinin
kai neleido burini kelių valsti 
jų studentams ateiti streikuo
jantiems ir nedirbantiems ang
liakasiams į pagalbą su maistu 
ir rūbais. Kuomet jie pasiekė 
anglių sritį, jiems buvo grąsi- 
nama arba traukti atgal arba 
pasiduoti areštui^

Tiki, kad sekantis 
kongresas praves 
pardavimo mokestį

Washington, D. C., rugp. 16. 
--Senato finansines komisijos 
pirmininkas šen. Smoot pareiš
kė, kad sekantis kongresas, 
svarstydamas mokesčių Įstaty
mą, greičiausiai priims bendrą 
pardavimo mokesčių įstatymą. 
Dabartinis įstatymas liečia tik 
kai kurias prekes, pav. automo
bilius, šaldytuvus ir radio apa
ratus.

Rusijos valdžia 
sumažino ateivių 

maisto porcijas
Maisto trukumas Sovietų Rusi

joje nuolat didėja; kilo mė
sos kainuoja $L50

Atakuoja J. V. už at
sisakymą pripažinti

Soy. Rusiją
Maskva, rugp. 16. — Valdžios 

organe “Izviestia” tilpo ilgas 
straipsnis, kuriame autorius 
smarkiai puolė Jungtines Vals
tijas už atsisakymą pripažinti 
sov. Rusiją. Anot straipsnio, J. 
V. atsisakydama, netik kenčia 
ekonomiškai, bet didina naujo 
pasaulinio konflikto pavojų.

Maskva, rugp. 16. — Sovie
tų valdžia išleido įsakymą krau
tuvėms, kur svetimtaučiai per
ka savo maisto produktus per 
pus sumažinti jų porcijas. Ru
sijoje per ilgą laiką buvo jau
čiamas maisto trukumas, bet 
pastaruoju laiku jis padidėjo. 
Ikišiol svetimtaučiai gaudavo 
pilnas porcijas, bet dabar jos 
sumažintos ir jiems. Rusai ta
čiau yra kur kas blogesniame 
padėjime.

Svetimtautis galėjo gauti 7 
kilogramus mėsos į menesį, 3 
kilogramus žuvies, kilo sviesto, 
du kilo miltų, šešiasdešimts 
kiaušinių, po tris kilo sūrio ir 
dešrų ir 800 gramų duonos į 
dieną.

Už mėsą reikia mokėti apie 
$1.50 (tris rublius) už kilogra
mą, apie 60 centų už kilogra
mą žuvies, o sviesto kilogra
mas-—5 rubliai ($2.50.)

Vaisių ir daržovių porcijos 
svetimšaliams neapribotos. ‘ i •• • ! '• • j ' I,1 : ■■ : •; "■ '■ 0

Susekė suokalbį 
prieš Japonijos mi- 

nisterių kabinetą
Tokio, Japonija, rugp. 16.— 

Vienas Tokio laikraštis skelbia, 
kad susektas suokalbis nužudy
ti Japonijos premjerą Saito, ba
roną Yamamoto—vidaus reika
lų ministerį ir finansų minis- 
terj Takahashi. Suokalbiui va
dovavęs tūlas dr. Imamaki. Ti
kslas atkeršyti už premjero 
Iliukai užmušėjų įkalinimą.

Pasaulinė ekonomi
nė konferenc. įvyks 

po J. V. rinkimų
London, Anglija, rugp. 16.— 

Pasaulinė ekonomijos ir mone
tarinė konferencija įvyks po 
Jungtines Valstijos prezidento 
rinkimų. Konferencija buvo ati
dėta, nes J. V. vyriausybė pra
nešė rengėjams, kad nepatogu 
skirti delegaciją, nežinant ko
kios gali būti rinkimų išdavos.

Chicago, III., Trečiadienis, Rugpiučio-August 17 d., 1932

[Acme-P. 8 A. Photo]

Garsus Millet’o paveikslas, kurį muziejuj Louvre, supjaustė Pierre Guillard, belgas inžinierius, 
po to, kai tapo paleistas iš darbo. Sakoma, kad paveikslą busią galima sutaisyti.

Nacionalistų grupė 
Vokietijoje ragina 
paleisti reichstagą

Komunistų partija planuoja or
ganizuoti generalį streiką; 
Hitleris aiškinasi

Lietuvos Naujienos
Klaipėdos uostas
Klaipėdos uostas, kad ir ne

mažas, bet jis jau per senas ir 
todėl reikalingas kai kurių pa
tobulinimų. Dabar jis yra gi
linamas ir plėšiamas. Darbas 
tina visu smarkumu. Statomi 
nauji molai, gelžbetoninės ir 
geležinės krantinės. Naujai su
tvarkyto uosto baseno gilumas 
bus 8 metr., įplaukimo anga 
pločio 46 metr. Į uostą galės 
įplaukti ir patys didieji moder
niški laivai.

Klaipėdos seimelis 
svarsto nedarbo 

įstatymą
Lietuvių ir darbininkų frąkči- 

jos smarkiai priešinasi

Medicine Hat, Kanada, rugp. 
16.—Rastas pakartas Kari Ax- 
elson, darbiečių-ukio partijos 
vadas.

Hankow, Kinija, rugp. 16.— 
Kiniečiai-komunistai užpuolė 
vietinį Japonijos konsulatą.

Genevoje vyksta pir
mas pasaulinis žydų 

kongresas
Geneva, Šveicarija, rugp. 16. 

—Sekmadienį Genevoje prasidė
jo pirmas pasaulinis žydų kon
gresas. Dalyvauja 19 valstybių 
žydų atstovai. Susirinkę mėgi
na užglostyti skirtumus tarp 
rytinių ir vakarinių Izraelio vai
kų. Kalbėtojai ypatingai pa
smerkė Vokietijos fašistų vadą 
Hitlerį ir kitus anti-semitizmo 
šalininkus.

Berlynas, Vokietija, rugp. 16. 
—Vokietijos komunistų partija 
planuoja suorganizuoti genera
linį streiką kovoti su Von Ta
peno valdžia.

Partijos vadas, Ernest Tha- 
elmann, pereituose rinkimuose 
kandidatavęs j prezidentus, pa
reiškė, kad ekonomiški streikai, 
bedarbių raginimas prie nera
mumų, nuomų streikai ir pa'ga- 
iau generalis streikas — yra 

linija, kurios komunistų parti
ja prisilaikys kovodama prieš 
dabartinę padėtį Vokietijoje.

Tuo tarpu politinė padėtis te
bėra sudrumsta .Vokietijos na
cionalistų vadas Hugeubergas 
išleido viešą pareiškimą, kuria
me ragina Von Papeną panai
kinti parlamentarinę valdžią, 
paleisti reichstagą ir tuomet 
valdyti Vokietiją, žmonių bal
sas valdžioje, parlamentarinė 
valdžia—tėra tik pretenzija.

O Hitleris, kuris šeštadienį su 
Hindenburgu konferavo, dabar 
mėgina išaiškinti, kodėl jis ne
sutiko priimti vice-kanclerystės 
ir prisispyręs reikalavo kancle
rio vietos ir Mussolini teisių, 
Jis buk nenorįs parduoti savo 
principus už “sriubos lėkštę”, 
nepripažįstąs jokių kompromi
sų principų klausime. Kad pa
daryti savo pareiškimą kiek 
efektyviškesniu pridūrė, kad 
“dabar Vokietijoje kilsiąs chao
sas”.

Iowos ūkininkų streikas 
plečiasi

Sioux City, Iowa, rugp. 16. 
—lowos ūkininkų streikas ne
pristatyti produktų į rinką, kad 
tuo budu pakelti nupuolusias 
kainas, apėmė beveik visą šiau
rinę valstijos dalį. Tuo pačiu 
laiku vyksta ir pieno streikas. 
Kelius pikietuoja 4,000 ūkinin
kų ir neleidžia nestreikuojan
tiems pristatyti į miestus pro
duktus.

Ispanijos vyriausybė 
konfiskuos sukilusių 
monarchistų turtus
Viso suareštuota apie 1,000 su

kilimo vadų ir šalininkų; val
džia ragina liaudį nurimti

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, nepastovus oras; 
galimas lietus; kiek vėsiau.

Vakar temperatūra buvo 69- 
89 laip.

Saule teka 5:59; leidžiasi 7:- 
49.

rexas valstijos vėsulos 
aukų skaičius auga

Houston, Tex., rugp. 16. —• 
Vėsula palietusi pietinę Texas 
dalį padarė apie $2,000,000 nuo
stolių ir atėmė 32 gyventojų 
gyvybes. Sužeistų keli Šimtai.

Washington, D. C., rugp. 16. 
—Prezidentas Hooveris ir demo
kratų kandidatas į prezidentus 
Roosevelt planuoja aplankyti 
Chicagą ir pasakyti rinkimines 
kalbas.

Bolivija smerkia Para- 
guajų

Geneva, Šveicarija, rugp. 16. 
—Tautų Sąjungai Bolivija pri
siuntė notą, kurioje pareiškė, 
kad Paraguajaus skleidžiami 
gandai apie Bolivijos karo žy
gius Gran Chace esą prasima- 
nymąi. Bolivija norinti ginčą 
užbaigti taikiai, atiduodama jį 
neutralų komisijai, Washihgto- 
ne.

Indiana valstija su- 
• mažinok mokesčius 

$12,500,000
Indianapolis, Ind. rugp. 16. 

—Indianos valstijos “geheral as- 
sembly” sumažino valstijos mo
kesčius ateinantiems metams 
$2,500,000. Planuojama suma
žinti valdininkų algas ir, bend
rai sumažinti valdžios išlaidas 
$4,500,000. Taip pat manoma 
sumažinti ir mokyklų išlaidas.

Britų imperijos kon
ferencija pasibaigs 

ketvirtadienį
Ottawa, Kanada, rugp. 16.— 

Britų imperijos ekonominė kon- 
feerncija traukia prie pabaigos. 
Susirinkusios valstybės planuo
ja' pasirašyti penkių metų pre
kybines sutartis. Ginčai tarp 
Anglijos ir Kanados dėl lengva
tų dar nėra galutinai likviduo 
ti.

3 veteranai apkaltin
ti už riaušes Wash- 

ingtone
Washington, D. C., rugp. 16. 

—Federalė “grand jury” —pri
siekusieji apkaltino tris bonų 
armijos veteranus už susirėmi
mą su' policija. Vienas jų neg
ras—B. Faulkner, anot polici
jos, buvęs kalėjime už vogimą* 
Kiti du kaltinami yra chicagie- 
tis—B. McCoy ir J. O. Olsbn iš 
Valparaiso, Neb.

Sevilija, Ispanija, rugp. 16.— 
Vietinė valdžia išleido įsakymą 
konfiskuoti turtą tų didžiūnų 
ir monarchistų, kurie finansuo 
ja ar kitais budais prisidėjo 
prie kelias dienas atgal įvyku
sio monarchistų sukilimo. Sevi
lijos miestas buvo sukilėlių 
centras.

Valdžia paėmė į savo rankas 
markizo Esųuevel pilį ir areš
tavo kunigaikštį Grimaldi, kon
fiskavo Valencijos monarchis
tų grupės centrus ir dešimtį di
džiumą pasodino į kalėjimą.

Madrido kalėjimu dabartiniu 
laiku randasi apie 1,100 mo
narchistų, kurie laukia teismo. 
Tarp jų yra. kunigaikštis Me- 
dinaoeli, kun. Del Infantado ir 
kiti-senų Ispanijos didžiūnų šei
mynų nariai.

Išleistame manifeste valdžia 
ragina liaudį užsilaikyti ramiai, 
nesigriebti kraštutinumų, nes 
padėtis esanti rimta, ir reika
linga šaltai į dalykus žiūrėti.

Sevilijoje policija išardė di
delį komunistų demonstraciją. 
Kraujo praliejimo nebuvo. Ko
munistai protestavo prieš pla
nuojamą sukilime dalyvavusių 
kareivių deportavimą į Afriką. 
Valdžia paaiškino, kad deporta
vimas buvo tik kai kurių pra
simanymas, nes eiliniai karei
viai nebus baudžiami. Jie tik 
klausę savo karininkų įsakymų? 
todėl esą nekalti.

Pilsudskį nedalyvau
ja Lenkijos legijo- 
nierių suvažiavime

K,

Gdynia, Lenkija, rugp. 16.— 
Sekmadienį Gdynios uoste pra
sidėjo 20,000 legijonierių suva
žiavimas. Į jį, tačiau, neatva
žiavo jų vadas maršalas Pil
sudskį. Legijonieriai jaučiasi 
apsivylę ir gen. Rydz-Smigly ir 
premjero Slaweko kalbos ne
buvo tiek karštos ir karingos 
kaip praeityje.*

Lindberghai susilau
kė antro sunaus

Englewood, N. J., rugp. 16. 
—Šiandien lakūnui Charles 
Lindberghui ir Lindberghienei 
gimė antras sūnūs. Gimė tam 
pačiam name iš kurio pirmas 
sūnūs- Charles J r j- buvo pagrob
tas kovo 2 d. Pavogtas kūdi
kis buvo 20 mėn. amžiaus. Ge
gužės mėnesį buvo rastas nu
žudytas. Motina ir naujagimis, 
anot pranešimų, jaučiasi gerai.

Kalba apie majoro Wal- 
kerio rezignavimų

Philadelphia, Pa., rugp. 16.— 
Vienas vietinių laikraščių skel
bia, kad iš patikimų šaltinių su
žinota, jog dabar Boosevelto 
teisiamas New Yorko majoras 
Walkeris neduosiąs progos gu
bernatoriui jį prašalinti ir pats 
rezignuosiąs. Byla tuo tarpu te
beeina. Pasirodo, kad Walkeris 
vedęs milijonines aferas.

Berlynas, Vokietija, rugp. 16. 
—Nuo karščio Vokietijoje mirė 
apie 30 žmonių.

Paryžius, rugp. 16. — Pary
žiuje rastas nužudytas Bour- 
bono dinastijos narys karalai
tis E. de Bourbon.

Kinija organizuojasi 
priešintis Japonijai

Nanking, Kinija, rugį). 16.— 
Kinijos oficialiai šaltiniai pa
skelbė, kad daugelis privatiŠkų 
organizacijų tveria pasipriešini* 
mo Japonijai sąryšį. Sąryšis 
veiks Kinijoje ir Mandžurijoj.

Moteris nekokios kalė
jimu viršininkės

Granite, Okla., tugp. 16. — 
Vietinio valstijos kalėjimo vir
šininkė yra moteriškė. Bet jai 
matyti nekaip sekasi, nes į die
ną iš kalėjimo pabėgo 23 ‘kali
niai. Dabar jie terorizuoja 
apskričio gyventojus.

Pietiniu valstijų dirbtu
vės keliančios algas

Charlote, N. C., rugp. 16.— 
Pietinių valstijų kojinių fab
rikai ir audyklos dirbančios pil
ną laiką ir planuojančios sam
dyti daugiau darbininkų. Kai 
kurie fabrikai kelią darbinin
kams algas., z.

Kinijos banditai suėmė 
keleivinį traukinį

I IĮ—I I iMAlU—ĮĮBĮ—A—W

Changchun, Mandžurija, rug. 
16.—Pranešimai sako, kad Man- 
džurijos banditai suėmė visus 
Krinio-Mukdeno linijos trauki
nio keleivius ir nugabeno juos 
nežinia kur.

Klaipėda, liepos 30. — Seime
lio posėdy vakar visą dieną tę
sėsi direktorijos patiekto kovai 
su nedarbu įstatymo svarsty
mas. Įstatymą gynė pats di
rektorijos pirmininkas Schrei- 
ber. Prieš jį išėjo Lietuvių 
darbininkų frakcijos atstovas 
Pranaitis, Visuomenės sąjun
gos atst. Statkus nurodydami 
kad tas įstatymas yra tiesiogi
niai nukreiptas prieš darbinin
kus, gręsia juos pririšti, kaip 
baudžiavos laikais, prie gyvena 
mos vietos, ir yra priešingas 
konvencijai, nes nori užkirsti 
kelią Lietuvos piliečiams į Klai
pėdą.

Po debatų įstatymo projek
tas buvo perduotas teisių komi
sijai. Prieš šį įstatymą balsavo 
8 atstovai.

Lenkų šnipų byla 
plečiasi

Suėmus 4 lenkų šnipus, pasi
sekė atidengti platų lenkų šni
pinėjimo tinklą Lietuvoje. Už
ėjusi tikruosius pėdsakus, krim. 
policija vėl padarė visą eilę kra
tų ir- suėmė kelioliką įtariamų 
šnipiufijųs^Jenkų naudai. Tuo 
tarpu vedama stropi kvota, o 
į savaites pabaigą krim. polici
jos direktorius plačiau apie juos 
pairi formuos. ,

Su šnipų byla kariuomenės 
teismo prokuratūra dabar susi
pažįsta. Numatoma, kad ta by
la bus paskirta nagrinėti be ei
lės, rugpiučio mėnesį.

Prigėrė amerikietis Je- 
siunas

Rokiškis.—Liepęs 23 d. Ame
rikietis Jesiunas nuvyko į Au- 
kštahiių ežerą medžioti ančių. 
Nušovęs, nuogas mėgino antį 
išimti iš ežero. Grįždamas su 
antim pradėjo šauktis pagelbos, 
nes pradėjo skęsti. Pagelba 
greit pribuvo, bet nebuvo su 
kuo gelbėti. Nelaimingasai bu 
vo neseniai grįžęs iš Amerikos, 
viengungis ir paliko daug tur
to. Minėtam ežere tankiai žmo
nės prigeria. Reikėtų prie eže
ro pritaisyti gelbėjimo valtis.

Lietuvių Ekskursijos
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan”

per Bremen,

Spalio 8 dieną laivu “Paris”
per Havre .

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
šventadieniais nuo 9 iki i val.



Trečiadienis, rugp, 17, 1932

Jėga ir Jos Šaltiniai
Dažnai galima girdėti sa

kant, kad mes gyvename ma
šinų amžiuje. Ir tikrai, kur 
tik pažvelgsime, beveik visur 
susitiksime su mašina. Kur 
senovėj žmonės, norėdami pa
daryti kokį darbų, turėjo nau
doti savo jėgų, mes tų patį 
darbų dažniausiai jau padaro
me mašinomis. Štai prireikėjo 
mums iškulti javus — kulia
mo mašinomis, prireikėjo kur 
nors toliau nuvažiuoti — be 
mašinos pagalbos taip pat ne- 
beapsieiname ir tt. () juk dar 
ne už jūrių marių tie laikai, 
kuomet žmonės keldavosi dvy
liktų ar pirmų valandų spra
gilais javų kulti arija šimtus 
kilometrų keliaudavo pėsti ar 
važiuodavo arkliais.

Mašina vis labiau ir labiau 
skverbiasi musų gyvenimam Ir 
gal būt jau ne už jūrių marių 
tie laikai, kuomet kiekvienas 
bent kiek didesnis ir sunkes
nis darbas bus atliekamas tik
tai mašinomis. Štai, mes dar 
laukams suarti, suakėti naudo
jame gyvulių, arklių, jėgų, bet 
juk kulturinguose ūkiuose tie 
darbai jau atliekami mašino
mis. varomomis garo jėga. 
Drabužius audžia, kojines 
mezga, duonų kepa ir tt. ir tt. 
taip pat jau mašinos.

Bet kiekvienai mašinai va
ryti yra reikalinga jėgos. Da
bartiniu metu mes tos jėgos 
gauname įvairiais budais. Se
novės laikais tebuvo žinoma 
daugiausia žmonių ir gyvulių 
jėga. Visus, kad ir sunkiausius

Ii būti nusiųsta už šimtų ir 
net tūkstančių kilometrų ir čia 
sunaudota. Ta elektros energi
jos savybė technikoje turi be
galinės reikšmės. Dabartiniu 
metu elektros energija yra 
siunčiama daugiausia vielų pa
galba. Bet mokslininkai vis 
galvoja, ar negalima butų ele
ktros energijų pasiųsti be jo
kių vielų, taip sakant oru. Ir 
štai tokie tyrinėjimai jau prieš 
keletu metų yra tkivę gerų re
zultatų. 1930 metais kovo mė
nesio 26 d. garsusis bevielio 
telegrafo išradėjas italas G. 
Markoni iš Genujos uosto sto
vėjusio laivo “Elektra” užde
gė Sidnėjaus mieste (Australi
joj) už 11,000 kilometrų elek
tros lemputes rotušės aikštėje!. 
Reiškia, Markoniui pasisekė 
be jokių vielų pasiųsti elektros 
energijų net už vienuolikos 
tūkstančių kilometrų ir čia 
iliuminuoti miesto rotušę.

Tačiau nei garo jėga, nei 
elektros energija pati savaime 
neatsiranda — joms gauti dar 
reikalinga kita, pagalbinė jė
ga. Kitaip sakant, taip garo 
jėga, taip elektros energija 
yra jėgos, kurių šaltiniai gludi 
kur kitur. Kaip minėjome, ga
ro jėgai gauti daugiausia var
tojama malkos, akmens ang
lys, benzinas ir k. Elektros 
energijos šaltiniai, galima sa
kyti, beveik tie patys: taip pat 
daugiausia naudojamas kuras, 
kuris pagamina jėgų, sukan
čių dinamų, iš kurios jau gau
nama elektros energija.

[Acme-P. B A. Photo]

Robcrt Buck, 18 metų amžiaus aviatorius, kuris iš New 
Jersey išskrido į Mcxico City.

tuos jėgos šaltinius ėmus iš
naudoti, jėga butų gaunama 
daug pigiau. Atpigus jėgai, at
pigtų ir visi fabrikų gaminiai, 
tuo pačiu, gal būt, pasidarytų 
lengvesnis ir patogesnis ir 
žmonėms gyvenimas.

veik visai Pietų Amerikai. To-

Čia trumpai ir pažiūrėsime, 
kurių rezultatų per paskuti
niuosius metus naujų jėgos I 
šaltinių išnaudojime mokslas 
jau pasiekė ir kurių dar ma
noma pasiekti.

Vandens jėga jau dalinai 
mes šiandien išnaudojame 
daugely vietų, prie upių, yra 
įtaisyti vandens malūnai, kai 
kur vanduo suka dinamos ma
šina ir gamina elektrų ir 11.

Ha u yra sudaryta daug planų 
ir jurų ir vandenynų bangų jė
gai išnaudoti. Sunku net ir įsi
vaizduoti, kiek galima butų 
pagaminti jėgos, jeigu pavyktų 
bangas įkinkyti darban.

Taigi matome, kokius neiš
semiamus jėgos šaltinius sle
pia upės, juros ir vandenynai.

Vėjo jėgų taip pat dalinai 
jau išnaudojaihe (vėjo malū
nai). Bet iš vėjo teišgauname 
taip pat tik labai mažytę dale
lę jėgos, negu galėtumėm iš
gauti. Dabar kai kurie moksli
ninkai ypatingai susidomėjo 
tinkamesnių vėjo jėgos išnau
dojimu. Ypatingai svarbus ir

darbus atlikdavo patys žmo
nės (dažniausiai vergai), pa
dedami gyvulių. Iš kitų jėgos 
šaltinių šiek tiek daugiau, 
nors primityviu budu, buvo 

• naudojama vėjo jėga (atsi
minkime burinius laivelius, 
kurie jau giliausioj senovėj 
buvo naudojami, varomus vė
jo jėgos). Kiti jėgos šaltiniai 
menkai tebuvo žinomi ir, žino
ma. dar menkiau teišnaudoja- 
mi.

Mes šiandien daugiausia 
naudojamės jėga, kuri yra pa
slėpta įvairiose degamose (ku
ro) medžiagose. Musų dabar
tinės mašinos daugiausia yra 
varomos garo jėgos, kuri yra 
gaunama deginant įvairias 
kuro medžiagas (kaitinant 
vandenį). Kurui daugiausia 
vartojame malkas, akmens an
glis, benzinų, žibalu ir k t.

Garo jėga, tiesa, jau buvo 
žinoma net gilios senovės lai
kais (jų mini graikai Hero 
Aleksandrietis, Aristotelis ir 
kiti), bet praktiškai išnaudoti 
pradėta tiktai XVIII amžiaus 
pradžioj. 1705 metais anglas 
mokslininkas Newconien’as su- 
konstruavo pirmųjų mašinų, 
varomų garo jėgos. 1763 m. 
taip pat anglas James Watt’as 
tų mašinų patobulino ir įkinkė 
darban. Ir nuo tų laikų garo 
mašinos nuolat vis buvo tobu
linamos, gerinamos, kol paga
linus, išsivystė į musų dabar 
naudojamas mašinas.

Pagaliau vis žengiąs pir
myn technikos mokslas išrado 
elektrų. Elektra,. galima sa
kyti, šiandien naudojasi visas 
pasaulis. Kas iš tiesų yra elek
tra, yra labai sunku atsakyti, 
nes ir patiems mokslininkams 
tai dar nėra visiškai aišku. 
Elektra vra nuostabus visoke
riopos energijos šaltinis: jų 
mes galime naudotis chemijo
je, mechanikoje, šviesos ir ši
limos tiekime ir tt. Tuo budu 
elektros energija žymiai pra
neša garo jėgų, nes garo jėga 
daugiausia gali būti naudoja- 

, ma tiktai stūmimui, traukimui 
ar sukimui, kitaip sakant, ma
šinoms varyti. Bet iš jos, kaipo 
tokios, negausime nei šviesos, 
nei jos pritaikysime chemi
jos, optikos ar k. moksluos.

Bet didžiausias garo jėgos 
skirtumas nuo elektros energi
jos yra tas, kad garo jėga ga
li būti panaudota tiktai toje 
vietoje, kur stovi garo mašina, 
tuo tarpu elektros energija ga-

Tai štai mes ir prieiname 
prie daugiausia dabar vartoja
mų jėgos šaltinių — akmens 
anglių ir naftos (benzino). 
Akmens anglys mašinoms va
ryti vartojama jau keli šim
tai metų. Per tų laikų jos bu
vo sunaudoti milžiniški kie
kiai. šiandien taip pat jos iš
kasama šimtai ir tūkstančiai 
tonų ir sunaudojama. Todėl ne 
veltui kyla klausimas: ar ilgai, 
pagaliau, užteks akmens ang
lių, ar neateis greitai toks lai
kas, kad visi akmens anglių 
šaltiniai bus išsemti ir daugiau 
nebus iš kur jų gauti? Klausi
mas labai svarbus ir jis gana 
rimtai mokslininkų svarsto
mas. Juk iš tiesų, kokie nebū
tų stori akmens anglių klodai 
žemėse, bet taip juos aikvo- 
jant kuomet nors jie išsibaigs. 
Čia gali būti tiktai klausimas, 
ar greitai jie išsibaigs. Tuo 
klausimu įvairių mokslininkų 
nuomonės žymiai skiriasi. Vie
ni apskaičiuoja, kad taip nau
dojant akmens anglis jau mu
sų amžiaus pabaigoj bus pra
dėta jausti jų trukumas, kiti, 
atvirkščiai, nurodo, kad ak
mens anglių dar užteksiu kcle- 
tai šimtmečių. Greičiausiai ak
mens anglys išsibaigs Europoj 
ir Amerikoj. Bet už tai jų 
dar bus milžiniški kiekiai Si
bire, kurie dabartiniu metu 
dar labai mažai teišnaudoja- 
mi. Be to dar nurodoma, kad 
Sibire yra milžiniški plotai, 
apaugę miškais, kurie taip pat 
gali būti naudojami jėgai pa
gaminti. Apskaičiuojama, kad 
Sibiro kasmet priauga miškų 
kiekis, lygus daugiau kaip 20 
milijonų tonų akmens anglių.

Taip pat pradeda išsekti ir 
kitas jėgai gaminti vartojamas 
kuras — nafta. Didžiausi naf
tos šaltiniai yra Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Kauka
zo rajone (ties Baku miestu) 
ir kt. Bet milžiniškas kasmeti
nis naftos sunaudojimas jos iš
teklius pradeda išsemti.

Taigi, taip nafta taip ak
mens anglys su laiku išsisems. 
Tai kas bus tuomet? Nejaugi 
visa technikos pažanga, visos 
mašinos, visi motorai turės bū
ti sustabdyta? Jeigu taip įvyk
tų, tai turėtų žūti visa dabar
tinė žmonijos civilizacija. To
dėl mokslininkai pradėjo gal
voti, ar negalima būti imti iš
naudoti kitus jėgos šaltinius, 
kaip vandenį, vėjų ir k. Kai 
kurie net apskaičiavo, kad

Bet tai visa, galima sakyti dar 
tebėra užuomazgoj — pilnu
moj vandens jėgos išnaudoji
mas dar tebėra ateities daly
kas. O jėgos iš vandens galima 
butų gauti nemaža. Kiek jėgos 
galėtų pagaminti vien upės, tai 
net sunku ir apskaičiuoti. Tai 
butų ncišsemiaiuos jėgos šal
tiniai, nes upės nuolat teka, 
kurias papildo lietus, tirpslųs 
sniegas ir tt. Apskaičiuojama, 
kad išnaudojus Vokietijoj vi
sas vandens jėgas, jos galėtų 
pagaminti tiek elektros, kad 
užtektų varyti visiems Vokieti
jos fabrikams, apšviesti elek
tros šviesa, naudotis elektros 
energija šilimai ir tt. Nema
žai jėgos galėtų pagaminti ir 
musų upės, ypač Nemunas. 
Nemunas tie Birštonu sudaro 
kilpą, ties kuria butų labai pa
togu pastatyti elektros stotį. 
Apskaičiuojama, kad čia pa
gamintos elektros galėtų už
tekti' visai Lietuvai. Reiškia, 
ties Birštonu pagaminta elek
tra galėtų naudotis ir Žemai
čiai, ir Dzūkai ir kitos Lietu
vos vietos. Taip pagaminta 
elektra butų nepaprastai pigi.

Taigi matome, kad vien upės 
galėtų pagaminti milžiniškus 
jėgos kiekius. O juk pasauly 
yra didelių ir smarkiai tekan
čių, įvairių kalnų upių ir upe
lių, kurios dar daugiau jėgos 
galėtų pagaminti.

Kriokliai šiandien taip pat 
dar ne pilnai išnaudojami. 
Daug krioklių yra Suomijoj, 
kurių kai kuriuos Suomiai jau 
įkinkė darban. Jungt. Ameri
kos Valstybėse yra didžiausias 
pasauly Niagaros krioklys. 
Niagara tik paskutiniu metu 
pradėta išnaudoti.

Bet didžiausios jėgos paga
mintų jurų potvyniai ir ato
slūgiai ir vandenynų bangavi
mai. Kaip žinome, juros kas 
šešias valandas tai patvinsta, 
tai vėl atsunga. Tai mokslinin
kams ir ateina galvon ar nega
lima butų tas milžiniškas van
dens mases įkinkyti darban. 
Tam tikslui buvo sudaryta 
daug įvairių projektų, kurių 
dauguma visai nebuvo įvykdy
ta, o ejauguma nedavė tinka
mų tezultatų. Prieš porą metų 
pradėti įrengimai potvynių ir 
atoslūgių jėgai išnaudoti Ar
gentinoj. Manoma, kad bus 
pasiekta tinkamų rezultatų. 
Jeigu įrengimai pavyktą, tai 
galima butų gauti tiek elektros 
energijos, kad jos užtektų be-

įdomųs yra vokiečio Herman- 
n’o Uonet’o projektai išnaudo
ti vėjo jėgai. Hoiinel’as dirbo 
prie Konigšvvūn'iįterhansen’o 
radio stoties, kurios stulpai tu
ri 256 metrus aukščio. Jis pa
stebėjo, kad 200500 metrų 
aukšty niekuomet , nėra ramus 
oras, bet beveik visada vienaip 
pučia vėjas. Tai jam ir atėjo 
galvon pastatyti takiame aukš- 
t y t a m. t i k rus - r a kis, kuriuos
suktų vėjas. Ratai, žinoma, 
turėtų būti pritaisyti sukti di
namos mašiną ir tokiu budu 
gaminti elektros energiją.

Šitas Honnet’o projektas ne
seniai ir buvo išbandytas. Ne
toli Badeno Vokietijoj, buvo 
pastatytas statinyš su tokiais 
vėjo ratais. Ir pasirodė, kad 
tokiu budu bus galima išnau
doti visai tinkamdi vėjo jėgą.

Statinys turėjo i 450 metrų 
aukščio, kurio viršūnėj tam 
tikru budu buvo pritaisyti trys 
ratai. Kiekvieno rato skersmuo 
turėjo 160 metrų, o sudarytas 
ratų vainikas buvo 120 metrų 
skersmens. Visas statinys svė
rė apie 6000 tonų, kurio vien 
viršutinė dalis (galinti siūbuo
ti) su trimis ratais svėre 1800 
tonų. Kiekvienas ratas turi 400 
tonų svorio. Tai galima su
prasti, koks tai yra milžiniš
kas statinys ir kokie .milžiniš
ki jo ratai, kuriais norima iš
naudoti vėjo jėgą.

Vokiečiai mano ir daugiau 
tokių vėjo jėgai išnaudoti ratų 
pasistatyti. Žinoma, jeigu vo
kiečiams pavyktų “ vėjo jėgą 
įkinkyti darban, nuo jų iteatsi- 
liktų ir kiti. Tokiu budu gali
me tikėtis, kad jau netolimoj 
ateityje įvairiose vietose stūk
sos milžiniški statiniai, suksis 
vėjo varomi milžiniški jų ra
tai ir gamins elektros energiją, 
gamins jos; milžiniškus kie
kius, .

Nepaprastai daug elektros 
energijos galėtų suteikti Ir žai
bas (kuriš nekas kita ir yrą, 
kai besijuhgiahti elektra), jei
gu praktiškai galėtų jį įkinky
ti darban; -Perkūnui griaud
žiant mes matome tai stipres
nių, tai silpnesnių žaibų, tš- 
tirta, kad daugumos žaibų il
gis siekia iki pusės mylios ir 
daugiau ir tūri kartais net iki 
šimto milijonų ■ voltų energi
jos (voltas yra tūlu tikras 
elektros’ jėgai matuoti viene
tas).^ ! Apskaičiuota^ kad toks 
vienas žaibas turi - daug dau
giau jėgos, negu visos kokios

nors didelės valstybės elektros 
stotys. O žaibavimas jei ne 
vienoj, tai kitoj vietoj pasau
ly nuolat vyksta. Kai kurie 
mokslininkai nurodo, kad net 
per vieną sekundę visame pa
saulyje esą apie 100 sužaiba
vimų. Tai kiek sužaibavimų 
yra per valandą, dieną, mė
nesį... Tai kokius begalinius 
kiekius elektros energijos pa
gamina žabai, kuri dabar nu
eina niekais. Apskaičiuojama, 
kad tik per vieną minutę žai
bai pagamina už dešimtis mi
lijonų litų elektros energijos. 
Bet praktiškai išnaudoti žaibų 
gaminamų energiją vargu ar 
kuomet žmonėms pavyks, -žai
bai vyksta įvairiose vietose ir 
tik trumpus akimirksnius.

Kokių dar jėgos šaltinių ga
li surasti žmogus? O, jų yra 
dar nemažai. Pav., kad ir že
mės gelmių Šilimos jėgos iš
naudojimas. Juk žinoma, kad 
gilyn kasimės žemėn, tuo kar
ščiau darysis. Apskaičiuota, 
kad kas 100 metrų gilyn tem
peratūra vis pakyla tris laips
nius. Reiškia, jeigu įsikasime 
žemėn maždaug 33 metrus, tai 
tenai bus jau vienu laipsniu 
šilčiau. Jeigu prileistumėm, 
kad kiek mes nesikastumėm 
gilumon, kas 33 metrai vis! 
temperatūra pakiltų vienu lai
psniu, tai žemės vidury jau 
turėtų būti iki 150 tuksiančių 
laipsnių šilimos. Bet mano
ma, kad gilesniuose žemės 
sluoksniuose kas 33 metrai 
temperatūra vienu laipsniu ne
pakyla; bet ir tai vis tiek že
mės vidury yra keletos tūks
tančių laipsnių šilimos. Spėja
ma, kad los šilimos spiriami 
veikia ir ugniakalniai.

Taigi, jeigu kokiu nors budu 
galima butų tą požeminę šili
mą bent dalinai išnaudoti, taip 
pat lengvu budu galėtumėm 
pasigaminti reikiamos elektros 
energijos. Tiesa, šiandien apie 
žemės gelmių šilimą, jėgos iš
naudojimą dar negalima kal
bėti, nes niekas artimoj ateity 
to dar nemano- imtis, bet toli
mesnėj ateity, reikia tikėtis, 
technikai labiau pasistūmėjus

^NAUJIENŲ |
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai* vak, Ncdėidieniais 
nuo 9 v. ryto Iki 1 v. p. p.'
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pirmyn, bus imtasi ir tą šili
mą įkinkyti darban. Šiandien, 
gal būt, praktiškiau ir leng
viau yra imtis išnaudoti van
dens, vėjp jėgas, negu žemės 
šilimos.

Kitas jėgos šaltinis, kurio 
išnaudojimu šiandien ypatin
gai domi naši, yra saulė. Apie 
saulę mes visuomet kalbame, 
kaip apie šilimos ir šviesos 
tiekėją žemei, mums, žmo
nėms, ir visiems kitiems gy
viams.

Ir tikrai, saulė mums ne tik 
šviečia, bet ir teikia amžinai: 
šilimą. Saule spinduliuoja er- 
dvesna milžiniškus kiekius ši
limos spindulių pavidalu, ku
rių tik menka dalelė tekliuna 
žemei. Bet ir tai yra labai 
daug. Jeigu žmogus sugebėtų 
tinkamai sunaudoti saulės at
siunčiamą žemėn šilimos ener
giją, jis, galima sakyti, tikrai

galėtų pasijausti laimingas: 
los energijos užtektų amžių 
amžiams ir jos butų tiek, kad 
žmonės net ir nebežinotų kur 
tą energiją ir benaudoti. Dar 
yra ir kitas milžiniškas ener
gijos šaltinis, — tai mažutytė 
medžiagos dalelė — atomas.

“L. U.”

Statendam ♦ Rotterdam 
Volendam + Veendam

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa- 
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni
oj Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 
Holland-America Line

40 N. Dcarborn St., Cbicago

Rugpiučio Kailių 
Išpardavimas

Musų 14-tas Metinis Kailių Iš
pardavimas parodo, kad jau dė
lei musų ištarnavimo vienoj 
vietoj tiek ilgą laiką jums apsi
mokės ateiti ir apžiūrėti musų 
pasiūlomas vertybes.

Mes taipgi darome visokius pa
taisymus ir romodeliavimą. šį 
mėnesį mes vis dar imame tik-

, tai vasaros kainas.
” GOMBINER FUR CO.

6835 Stony Island Avė.
Tcl. Hyde Park 3459

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skausmus, skausmas nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 

B Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakce. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 \Vest 26 St. kampas Kecler Avė. Tel. Crawford 5573 
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Amerikos Lietuviai

-išsiuntė per
NAUJIENAS 

VIRŠ 

$3,000,000.00
Ilgų metų patyrimas duoda mums galimybės pigiai ir saugiai pasiųsti 
jušų pinigtis paštu ir telegrama tarpininkaujant vįeuai saugiausių 

I Banką Lietuvoje,
■ 1 ’ ’

I j taipgi pasimičianie plnigtis Rusijon, Vokietijon, Leitkijon, Bratili* 
jon, Kanadon, Argentinoj ir į kitus kraštus.
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Grand Rapids, Mich.
Puikiai nusisekusios socialistų 

prakalbos

Rugpiučio 11 d. Amerikos 
darbo federacijos svetainėje 
įvyko prakalbos, kurias suren
gė vietos anglų ir lietuvių so
cialistų lokalai. Kalbėtoju buvo 
žinomas veikėjas ir kandida
tas į J. V. vice-prezidentus J. 
H. Maurer. Kalbėjo apie pus
antros valandos. Nors publika 
buvo maišyta ir matėsi senų 
ir jaunų moterų ir vyrų, bet 
jo kalba visiems patiko. Mau
rer yra geras kalbėtojas ir 
kiekvieno savo kalbos punkto 
vis ką nors juokingo pasako, o 
tie juokai surišti su politika, 
kas padaro jo kalbų nenuobo
džią. Draugas Maurer pusėti
nai patarkavo republikonų ir 
demokratų partijas ir jų plat
formas. Jis pasakė, kad nors 
tuodvi partijos į savo platfor
mas nieko gero, kaip dėl darbo 
žmonių, taip ir dėl visos visuo
menės neturi įdėję, bet jei ir 
butų kas geresnio įdėta, vis 
vien žmonių būvio nepataisys, 
kadangi šita sistema supuvus 
iki pat pamatų ir korupcija ir 
kidnaperystė žydėte žydi. Ją 
reikia perorganizuoti, pertvar
kyti. Tik tąsyk bus galima 
suteikti žmonėms kiek daugiau 
gerovės. Kalbėtojas sako, jie 
įsteigė relief fondą, bet iš to 
fondo pirmiausiai gavo pagel- 
bą tie, kurie turi milijonus, o 
kurie nieko neturi, tai nieko 
negavo ir negaus. (Pavyzdžiui, 
bonų armija. Vietoj kas jiems 
priklauso ir kas jiems yra ža
dėta, veteranai gavo lazdų ir 
keli prarado savo gyvybes. 
Vienu žodžiu, Maurer kalba 
buvo radikališka. Prakalbose 
publika užsilaikė gana ramiai. 
Matėsi ir pora detektyvų, bet 
ir tie, jokių obstrukcijų nedarė. 
Reikia tik džiaugtis# kad šilam 
musų nuo darbininkiško veiki
mo atsilikusiam mieste pasta
ruoju laiku nepaprastu smar
kumu pradėjo reikštis socialis
tų veikimas. Tiesa, svetimkal- 
bių gal kiek mažiau negu jų 
buvo prieš karą, bet dėlto ang
lai smarkiau negu prieš karą 
pradėjo veikti. Anglų socialis
tų lokalas ne tik kad pasiekė 
prieškarinius laikus, bet jau 
pralenkė ir narių skaičium. Su 
kiekvienu susirinkimu gauna 
vis po kelius naujus narius, 
įstoja gana žymių žmonių su 
mokslu, su profesija, kurie 
gali prakalbas pasakyti, ir 
gana jaunų žmonių, pilnų ener
gijos dirbti socialistinį darbą. 
Jei taip ir toliau eis, tai Grand 
Rapids socialistinis judėjimas 
pralenks visus kitus.

S. Naudžius.

PROBAK-
suteikia , 

harzdaskutykios
—— komfortą 

skutimos j 
' namie 1■

(PROBAK BtADE)
IN OUR OFFICE

Buy gloves with what 
it savęs 

reikalo mox6U 80o ar 
daugiau. kad rauti torą dantį 
koiel«. LiateHne Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda ui 
26c. Ji rato ir apsaugo daa* 
tis. Be to salite sutaupiau 
98, ui kurtuos salite nusipirk- 
U plrltlnaites ar ka kita 
Lambert Pbaraaaoal Oo.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

[Acme-P. y A. Photo]

“Bonų armijos’’ nariai Cbicagoj prie 17 \Vest Pcarson 
St. Kadangi jie neturėjo kur pasidėti, tai praleido ketvirta
dienio naktį gatvėj.

ĮVAIRENYBES
Ugnies reiškiniai

Per audrą, ypač prieš aud
rą, visur būva daug elektros: 
debesyse, žemėje, įvairiuose 
daiktuose. Vienur jos būna 
daugiau, kitur mažiau. Ten, 
kur jos būna daugiau, ji švita: 
ant bažnyčių kryžių, ant med
žių, kartais ant žmonių ir gy
vulių plaukų. Tai būna dėl to, 
kad iš tų daiktų šoka (išteka) 
į orą viena paskui kitą mažu
tės elektros kibirkštėlės. Jos 
tokios mažos, jog jų traškėji
mo negirdėti ir tiek jų daug, 
jog jos atrodo melsva liepsne
lė. Apskritai imant, tokių švi
tėjimų dažniausiai būna ant 
smailumu. Kartais melsvos ar- ■<e ■
ba baIšganai žydrios 
atsiranda ant laivų 
Jurininkai jas vadina 
Elnio žiburėliu.” Tai 
yra no ugnis, bet

šviesos 
stiebų, 

‘švento 
iš tikrųjų
šviesa be

karą ėjoKarlą senovėje 
rymėnu kariuomene. Buvo na
ktis. Artinosi audra. Staiga 
ėmė švitėti kareivių durtuvų 
smailumos; lyg ant kariuome
nės atsirado kažin kokia mels
va šviesa. Kareiviai nudžiugo: 
manė, kad tuo ženklu dievai 
pranašauja laimėjimą. Bet ly
giai taip atsitiko ir su priešų 
kariuomene. Tai buvo papras
čiausia elektros šviesa.

Elektros kibirkštis gali atsi
rasti teii, kur yra elektros. 
Ypač daug elektros būna prieš 
audrą debesyse. Per audrą ir 
lietaus lašuose būva elektros. 
Kartais jos būva tiek 
kad lašai, kaip ugnis, 
Tada žmonėms atrodo, 
ugnim lyja. Tokių atsitikimų 
daug buvo šiltuose kraštuose.

Girdėjau pasakojant tokį at
sitikimą. Kartą naktį joja na
mon žmogus. Kilo audra. Stai
ga žmogus pamatė, kad ant

žiba.
kad

arklio ausų lyg žvakutes spin- 
kso. Žmogus nustebo. Bet dar 
labiau nustebo, kai pamatė, 
kad ir jo barzda švita lyg ug
nies pilna. Griebė už barzdos 
—ir šviesa prapuolė, čia atsi
tiko taip, kaip su anais yyinė- 

Naujas Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian

Lietuvaitės

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaitytu pamokinantis. 
Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY, OKLA.

NAUJIENOS tik ką atspausdino gražią, didelę spalvuotą 
MADŲ KNYGĄ. Joje rasite ne tik madas, bet ir šiaip nu
rodymus ir pavyzdžius išsiuvinėjimams, skrybėlaitėms ir 
t. t. Kaina tik 10 centų.

Užsisakykite tuojaus

nu kareiviu durtuvais. Čia bu
vo tik mažutės elektros ki
birkštėlės, fhnus žaibuoti, ele
ktros ore lieka mažiau; tada

Geltoni ir juodi debesys
Ne per senai prieš karą Ru

sijoj, apie Petrapilį, vieną va

dulkių.

esys alsi-

te ne (ik Petrapily, bet ir kito
se Rusijos vietose. Taip atsiti
ko dėl to, kad per Rusiją ir 
kitas šalis perėjo geltonų dul
kių debesys. Tas debesys ėjo 
labai aukštai. Kai kur iš jo nu
krisdavo tų geltonų 
Rmė tyrinėti ir pagaliau suži 
no j o, iš kur tas 
rado. Tas geltonų dulkių debe
sys pakilo iš Krakatau ugnįa- 
kalnio Azijoj. Prieš iškylant 
dulkėms vienoj Indijoj vande
nyno saloj 1883 m. atsitiko ne
paprastas dalykas: iš Kraka
tau kalno išsiveržė ugnis. Pra
sidėjo žemės drebėjimas. Per 
drebėjimą sugriuvo 3 miestai, 
daugybė kaimų, žuvo per 40,- 
000 žmonių. Žemės drebėjimas 
buvo toks didelis, kad jį jautė

DR. B. STEVENS
Persikėliau į didesnę vietą — 
MARSHALL FIELD ANNEX 

24 North IVabash Avė., 
Saite 1134-1136 

Tel. Central 3588
Aš specializuojuos sekamose ligose 

BE OPERACIJOS:
Ruptura, Varicose Vcins, Akių 

Kataaktas. Goiteris, Hemoroidai. Aš 
vartoju naują sėkmingą metodą gy
dymui, galvos odos ir auginimui plau
kų. VISOS kraujo ir liaukų ligos 
gydomos naujais sėkmingais metodais 
■Valandos: 10 iki 12 d. ir 3 iki 6 v.

Nedėliomis pagal sutarimą.

“NAUJIENOS”
1739 S'O. Halstedi Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

už 3,000 kilometrų. Ugnis iš 
kalno išmetė didžiausius de
besis dulkių ir smulkaus smė
lio, panašaus į pelenus. Tos 
dulkės iškilo labai aukštai. 
Ten jas pagriebė vėjas ir nu
nešė už dešimties tūkstančių 
kilometrų; atnešė net ligi Pet
rapilio. Čia tas dulkes mate 
kaip nepaprastą geltoną debe
sį.’

Kituose kraštuose buvo visai 
panašių juodų debesų. (“T.”)

SIUSKIT PER
naujienas
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

1,155,000 žmonių užmušta

Kad Apsaugoti Savo Skaitytojus

DUOS

500.00 DYKAIDYKAI
ACCIDENT INSURANCE POLICY

NAUJIENŲ CIRKULIACIJOS DEPT 
1739 South Halsted St 

šiuomi siunčiu

TOKIA NELAIMĖ GALI IŠTIKTI IR JUS

Amžius ...........
Kam užrašote?

Ar giminė? ...

Jo adresas ...

tiems savo skaitytojams, kurio užsirašys arini atnaujins savo prenumeratą ant 
vienų metų.

Chicago; III.
j $8.00 Chicagojc
Į $7.00 Amerikoje

Prašau užrašyti man Naujienas ant metų ir prisiųsti $1.500.00 ACCIDENT APDRAUDOS 
POLICY.

Pilnas Vardas ir Pavardė ........................................................................................................................
Adresas ........................ ............................................................................... ?...............................................
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Subscnption Kates:
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Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 aį the Posf Office 
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March 8ra 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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drovU, 1739 S. Halsted St; Chicago, 
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Užsisakymo kaina:
Cklcagoje — paštu:
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Pusei metų ........ ............... .
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam ____ __
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija -------
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metų ............   8.50
Trims mėnesiams ..._ ______  1.75
Dviem mėnesiams ................ 1.25
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$8.00
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GEROVES LAIKAI

Prieš tris metus, pirm nei prasidėjo dabartinė de
presija, buvo neva gerovės laikai. Taip bent mano 
daugelis žmonių. Tačiau faktai visai ką kitą parodo. 
Jie parodo, kad gerovės laikų didelė dauguma Ameri
kos darbininkų niekuomet neturėjo.

Tikėjimas, kad Amerikos žmonės turėjo gerovės 
laikus, yra paremtas tuo, kad Amerikos darbininkai 
buvo geriau apmokami nei bile kurioj kitoj šalyj; kad 
darbininkų sutaupos laipsniškai vis labiau ir labiau 
augo; kad amerikiečių apdrauda siekė bilionus dole
rių; kad darbininkai pirko savo kompanijų akcijas ir 
atidarė savo bankus, tuo budu padarydami pirmus 
žingsnius prie pramonės kontroliavimo; ir kad Ame
rikos darbininkai naudojosi tokiomis prabangomis, 
apie kurias kitų šalių darbininkai negalėjo nei svajoti,
— sakysime, pirko automobilius, savo namuose turėjo 
tynęs (vonias) ir radio imtuvus.

Tas įsitikinimas gerovės laikais buvo toks didelis, 
kad Hooveris per keturis savo prezidentavimo metus 
pažadėjo visiškai pašalinti neturtą ir skurdą. Didelio 
optimizmo buvo pagauti ir kai kurie ekonomistai. Pa
vyzdžiui, prof. Thomas N. Carver iš Harvard univer
siteto be jokio dvejojimo pareiškė, kad mes esame iš
vakarėse “naujos ekonominės revoliucijos”, kuri panai
kins skirtumą tarp darbininkų ir kapitalistų, padary
dama darbininkus savotiškais kapitalistais, o kapitalis
tus priversdama dirbti vienokį ar kitokį darbą, nes jie 
nebegalės pragyventi iš savo investmentų. Bankinin
kas Francis H. Sison irgi buvo įsitikinęs, kad Ameri
koj teisingesnis turto paskirtymas eina gana sparčiai 
ir kad darbininkai, pirkdami akcijas, netiesioginiu bu
du eina prie pramonės “socializavimo”. Mat, laikui bė
gant jie įsigys tiek akcijų, kad galės kontroliuoti fab
rikus ir dirbtuves.

Nuolat buvo kartojama, kad Amerikoj darbininkai 
yra nepalyginamai geriau apmokami, negu kitose ša
lyse. Tačiau, sako Abraham Epštein, iš to daryti kokias 
nors išvadas jokiu budu negalima. Reikia turėti galvoj, 
kad Europoj gyvenimo sąlygos yra visiškai skirtingos. 
Daugelis dalykų, už kuriuos čia reikia labai brangiai 
mokėti, Europos darbininkui neturi didelės reikšmės. 
Amerikos darbininkas, pavyzdžiui, išleidžia nuo vienos 
penktosios ligi vienos trečios dalies savo uždarbio buto 
nuomai. Europoj darbininkas .buto nuomai išleidžia tik 
apie 10 nuošimčių savo uždarbio. Maistas, drabužiai ir 
pasilinksminimas šioj šalyj irgi gana brangiai kainuo
ja. Net pigiausio kino teatro įžanga Amerikoj atsieina 
nuo trijų ligi penkių kartų daugiau, negu stiklas alaus 
Europos kavinėj. Už apdraudą Europos darbinihkas 
dažnai visai niąko nemoka, arba jeigu ir moka, tai la
bai mažai. Tuo tarpu Amerikoj apsidrausti neįmano
mai brangiai kainuoja.

Pasakas apie Amerikos darbininkų aukštus uždar
bius nuginčija net pačios vyriausybės surinkti statisti
kos daviniai. Apskaičiuojama, kad laikotarpyj nuo 
1920 ligi 1930 m. darbininko šeimai iš penkių asmenų
— vyro, žmonos ir trijų vaikų — buvo reikalinga per 
metus nuo $1,820 ligi $2,080 žmoniškam pragyvenimui. 
Vadinasi, mažiausiai tiek darbininkas per metus turėjo 
uždirbti, kad galėjus palaikyti tinkamą gyvenimo stan- 
dardą. Tačiau tyrinėjimai rodo, jog per visus tuos de
šimtį metų darbininko metinis uždarbis, vidutiniškai 
imant, niekuomet nebuvo didesnis, kaip $1,525.68. Tai 
buvo geriausiais metais. Reiškia, ir gerovės laikais 
Amerikos darbininkai neuždirbo tiek, kiek yra reikalin
gą palaikymui, kaip anglai sako, “a Standard of mi- 
nimum decency”.

Amerikos Bankininkų Asociacija nuolat skelbia 
džiuginančias žinias, kad indėliai bankuose augą. 1915 
m. Amerikos bankai turėjo $9,0Q0,000,000 indėlių, o 
1930 m. jau $28,000^000,000. Vadinasi, indėliai padidėjo 
daugiau nei tris kartus. Kas atsįtiko? žinoma, sako 
bąnkininkąi, tai gerovės laikų pasėka.

Pąvirsųfiniai žiūrint, tąip gali ir atrodyti. Tačiau 
ir šiame ątvejyj medalis turi dvi pusi. Pažiūrėkime, 
kur bankų indėliai daugiausiai padidėjo. Epsteino su
rinkti daviniai rodo, jog New Yorko valstija su 12,500,- 
000 gyventojų 1931 m. bankuose turėjo indėlių tiek, 
kaip 30 kitų valstijų, paimtų kartu, f

000,000 gyventojų. , •

Kų tai reiškia? Tai reiškia nei' daugiau, nei ma
žiau, kaip tik vieną dalyką:. Nėw Yorkas yra Ameri
kos finansų centras,, kur milionierių ir šiaip turtingų 
žmonių randasi daugiau nei kur kitur, štai kodėl ten 
bankų indeliai neįmanomai auga. Tatai pątvirtinu ir 
kitas faktas. Bendrai imant, buvo apskaityta, kad 1928 
m. kiekvienas Amerikos gyventojas— vyras, moteris 
ir vaikas —turi banke $237. Tai skamba gana neblo
gai. Bet štai pasirodo, jog Arkansas valstijoj, kur nėra 
nei didelių pramonių nei didelio skaičiaus milionierių, 
vidutiniškai imant, kiekvieno gyventojo, sąskaita lygino
si tik $30.

Visa tai rodo, jog taip vadinamais gerovės laikais 
Amerikos turtas koncentravosi į kelių rankas sparčiau 
nei kada nors. Darbininkų padėtis pagerėjo tik truputį, 
kuomet turčiai sugriebė šimtus milionų dolerių.

Tvirtinimas, kad štai darbininkai išpirks daugumą 
akcijų ir tokiu budu pasidarys pramonės šeimininkai, 
yra grynas absurdas. 1929 m., kai įvyko biržoj krachas, 
buvo apskaičiuojama, jog viso tik 1,000,000 darbininkų 
turėjo nusipirkę akcijų vieno biliono dolerių sumai. 
Tai sudarė tik vieną nuošimtį visų akcijų vertės! Va
dinasi, jiems dar reikėjo įsigyti 99 nuošimčius likusių 
akcijų, kad atsiekus tos utopijos, apie kurią kalba prof. 
Carver.

Daug buvo kalbama apie darbininkų bankus. Lai
kotarpyj nuo 1920 ligi 1925 m. viso buvo įsteigta 36 
darbininkų bankai. Bet jau 1931 m. birželio mėnesyj 
jų beliko tik 12, kurių resursai siekė tik $60,132,791. 
Dauguma tų bankų užsidarė, o kiti persiorganizavo ir 
tapo privatiškais bankais.

Mažai vertės teturi ir kalbos apie prabangus, ku
riomis neva Amerikos darbininkai naudojasi arba bent 
naudojosi gerovės laikais. Tiesa, daugelis darbininkų 
pirko automobilius, radio imtuvus, pianus ir kitus da
lykus. Bet prie to juos daugiausiai pagundė “lengvos 
išmokėjimo sąlygos”. Apskaičiuojama, kad. 1926 m. ant 
išmokėjimo buvo nupirkta už $6,000,000,000 įvairių 
daiktų. Žmonės pirko ant išmokėjimo ir namus, ir au
tomobilius, ir radio, imtuvus, ir pianus, ir deimantus, 
ir dagi rubus. Čia bus pravartu pažymėti, kad 1923- 
1926 m. laikotarpyj, kada nedarbas buvo pasiekęs že
miausio laipsnio, pasak prof. E. R. A. Seligmano, tapo 
atimta iš žmonių 300,000 ant išmokėjimo parduotų au
tomobilių!

Tas faktas, sako Epštein, kad Amerikoj nepapras
tai išsivystė pirkimas visko ant išmokėjimo,, yra geriau
sias įrodymas to, jog gerovės laikai buvo tik vėju pa
mušti. Jokiu budu negalima prileisti, kad darbininkai, 
kurie neva uždirbo dideles algas ir dėjo pipigus į ban
kus, pirko ant išmokėjimo namus, automobilius, baldus 
ir net rubus, mokėdami aukštus nuošimčius palūkanų. 
Reikia būti labai naiviam, kad tikėti, jogj darbininkai 
pirko ant išmokėjimo prabangos ir kitokius dalykus ir 
tuo pačiu laiku didino savo indėlius bankuose ir sten
gėsi įsigyti vienos ar kitos korporacijos akcijų. Atvi
rai kalbant, Amerikos darbininkai dar niekuomet ne
turėjo gerovės laikų, O tie gerovės laikai, apie kuriuos 
tiek daug buvo rašoma ir kalbama, esmėj yra niekas 
daugiau, kaip tik mitas.

. ----- -4.

Sveiliatos Dalykai

Muskogce, Oklahoma.—Dva
siškis S. A. Ęerrie, ^ųris yra 
kaltinamas nužudymu savo 
žmonps.

: amžius žmegaųs. šavnosę, da 
nėra ^inpma, kąd lu- 

gyveną nuo i iįi, 7 metų, 
,nes jeigu ligonis pakartotinai 
f ne apsikrečia, jis ląipsn išk a i 
pradeda sveikti pp( vienų me
tų ir visaį pąsveikstą pp sep- 

Itypių. Kuomet gydpsį, gali pa- 
i svęiktį ųž sąvaitėą kitos.

Pąsitąi^o apsilęrėsti valgant 
jžępmu^e?, salotas, ri<lil|celius 
;ir įiląs ijlaržpves, nes kabliu i ų

dėjimai ir nejaukumas skrąp- 
dyje, pilve gali bud menkesni 
ar didesni. , .

Tečiaus tūlos kitos ligos ga
li padarytį tokius pat simpto
mus kaip ir kaldinęs kirmė
lės, lodei be tikro ištirimo

kurios priskaito

Kablines Kirmėlės
Rašo Dr. A. Montvidas.

Nors miestų gyventojai re
tai teapsikrečia kablinemis 
kirmėlėmis, vienok ūkių gy
ventojai ir maineriai, ypač 
mažiau civilizuotuose kraš
tuose, da kenčia.

Kadangi kablines kirmėlės 
(angliškai liookvvorni) yra 
mažiukes (nuo puses iki vie
no colio ilgio), tad jos nelen
gvai pasrebiamos. Ameriko
niškos yra da mažesnes už 
Europos ir Azijos kablines 
kirmėlės. Vadinasi, jos kab
linemis netodel, kad tuvi už
riestas galvas ir panėši į kab
lį ir netodel kad prisikabina 
žarnose kraują čiulpti, o to- 
c(el, kafl patinukų vuodegose 
raudąsi struktūros Šonkau
lių pąyaizdo. Užtad patinukų1 
vuodegos yra kaip . kpHjbs 
buožes. Pątinukų galva ir pa
taičių . abu galai yra smaįlį. 
Galvoj randasi burną su dan
timis, kas gelbsti žarnos plė
vę prakąsti ir krąuįą iš jos 
Čiulpti. Kirmėlę nepasilieka 
vienoj vietoj. Pačiulpusi krąu- 
jo iš vienos žarnos vietos ke
liasi kitur ir vėl kanda ir 
čiulpia. Iš prakalu vietų iš
teka Jaugiau kraujo, negu 
kad kirmėlės jo iščiulpią. Ne
stebėtiną, kacj ligonio mėš- atsikąsti 
.i—- -^ kraujo. Gali netJuose galima suraski

Prakąstos vietos apsikrečia ir 
ima pūliuoti. Taigi nuodin
gos medžiagos patenka į krau 
ją. Gal ir pačios kirmėlės da 
paleidžia kokių savo nuodų. 
Neveltui ligonis, jeigu jame 
yra didelis kirjnclių skait
lius, visuomet yra išblyškęs, 
kartais pageltęs, 
tamsią vaškuotu 
menkai prakaituoja ir kartais 
šeriasi. Išblyškimo atsiradi
mas susilpnina sveikatą. Ligo
nis greitai pavargstu ir pasi
daro tinginis. Didelis kirmė
lių skaitlius pas vaikus su- 
sąbdo jų fizišką ir protišką 
augimą. Septinįofikos metų 
vaikąs gąli išrojyji tiįę 7 ąr 8 
metų ir jo protas nesitobuli- 
na. Mažiau kirmėlių turintieji 
vaikai auga ir tarpsta geriau, 
vienoj pasilieka mažesni, ne
gu turėtų bpti.

Kadangį firmelių gali buįf 
tįk ylęna arbą kelios žarnoąe, 
aišku, kad tok jame atsitiki
me sveikata nesugaliuaiųa. 
Kuomet yra šimtai arba tuks
iančiai, tųopiet jau blogą. įu- 
sįdarko t apetitas ir ligonis 
pradeda valgyti keistus daik
tus— žemę, molį, anglis. Jeigu 
žeme yrą apkrėsta kirmėlių 
pęrąis, jis da labiau ąpsikre- 
čią. Nuo didelio kirvelių 
įj^įtlikUS galį pradėti tinti 
kojos, odą, kįurti blauzdos ir 

kvapo trumpumąs. 
mirtis įvykti. Skau-

arba turi 
odą, kuri

atsiradi-

tirti galima egzhm imtoj ant 
mažą ligonio mėšlų dalelę. 
Juose atrandama kirmėlių 
kiaušinėlių, jei nuo jų liga 
paeina. Viena pataitė padeda 
jų kas dieną apie 8,000 ar 9,- 
000. Galite įsivaizduoti, kiek 
jų yra mėšluose, kuomet kir
mėlių žarnose esama daug.

šitokiais mėšlais apkrėsta 
žemė arba užterštas vanduo 
pasidaro šaltinis kitiems ap- 
sikrėsti ir pačiam ligoniui 
daugiau kirmėlių gauti. Did
žiuma su mėšlais išmestų 
kiaušinėlių žųstą nuo saulės 
šviesos, šalčio, džiuvimo, van
deniu žymaus atskiedimo ir 
kitų priežasčių. Likusieji gy
vais ir patekę į tokią vietą, 
kur yra oro, drėgnumo ir tin
kama šiluma, išsipėri. Ypač 
purvas maišytas su smiltim 
jiems patinka. Po 24 arba 48 
valandų jie tampa perais ar
ba larvomis. Tūlų oda virsta 
šarvu, kiti pasilieka be šar
vų. Dumbliname vandenyje, 
purve, žemėj arba mėšluose 
perai gali išbūti gyvi per kelis 
mėnesius, net čielus metus. 
Kol jie nekliudomi, riogso, 
sau ramiai. Pajudinti jie ima 
sparčiai iš vietos kilnotis. Jie 
tyko žmogaus, odos, kad per 
ją įlindus į jo kūną. Vaikščio
jimas purvina žeme ir braid
žiojimas po dumbliną vande
nį, kurie yra apkrėsti žmo
gaus mėšlais su kirmėlių 
kiaušinėliais, atidaro kelią 
apsikrėtimui. Apsikrečia daž
niausiai tie, kurie vaikščioja 
basi. Kadangi kojų tarppir|- 
čiai labiau prisįpįlęįp. purvų, 
tai per juos paprastai ir ap- 
sikrečiama. Tečiaus perai įsi
skverbia per bile kurią kojos 
dalį, net per storą padą. Per 
batus jie neįlenda, nejaugi į 
balą patektų. Pasitaiko įciĮi 
ir per kitas kimo dalis.

Prasiskverbę per odą jie 
patenka į kraujo takus. Per. 
odą įlenda į apie 4 minutes. 
Kraujas nuneša juos į širdį, o 
iš čia į plaučius. Plaučiuose 
jie užį>įiųva mažose gyslelėse 
Ir prasiskverbia per jas, nuo 
ko įvyksta kraujo rasojimas. 
Jęigu perų Jaug, gali pasida
ryti plaučių įdegimas arba li
ga visai panaši įdegimui. Gali 
įvykti kosėjimas ir lįcrąujais 
spiaudymąs. Iš plaučių perai 
pasiekia prppclnis ir gęrįGę, 
Ligoniu didelę jų dalį išsipiau- 
do, kitus nuryja. Vaikai nu
ryja visus, nes pespiaudo. Iš 
j-!l*

į^augą į kirpjeles. Nuo pątę|ci- 
mo į kūną iki pilno įaugimo 
ir galėjimo dėti kiąųšihelius 
išeiną apie 6 ar 8 
Kokis yra kabliniųKokis

savaitės.
kirmėlių

perai gali patekti 
apkrėstos žemės.
apsikrečia kur kas
negu suaugusieji.

kirmėlių 
ant jų iš 

. Vaikai 
dažniau, 
Gydyti juos reikia neatidėlio
jant, kad nesutrukdžius au
gimo ir nepakenkus sveikatai. 
Kablines kirmėlės dar ir šian
dien užmuša nemaža žmonių, 
ypač ūkiuose. Jei netiesiogi
niai, tai kitų ligų prisimeti
mu susilpnėjusiame kūne.

BRĄ^Į SJOKĘR

GRAFAS DRAKULA
Kerrt A. Vaivada

Pttajriaripn Dpablcday, Docaa V Co.
I ...

Jonątano, Harkerio užrašai

Spalių 30. d. — Devintą va- 
landą ryto Dr.Vąų Deįsiągas, 
dr. Sevąrdąs ir aš ąųėjomc 
jas Messj^ Mąckeu^ie & Stein- 
cqv, Luwk>uo llapgoodą ben
drovė# agęątųs. Jie gavo at- 
sakyipą iš Londono lordo Go- 
daljinįngę telegramai, kurią jis 
pasiuntė reikalaudamas jų su-.plaukėme, 
teikti nuims visus galimus pa
lengvinimus. Jie buvo labai 
malonus ir nuolankus ir tuo
jau nuvedė mus ant "Carienes 
Katarinos" denio. Laivas sto
vėjo upes prieplaukoje. Ten 
susipažinome su kapitonu, tū
lu Donelsonu, kuris trumpai 
papasakojo apie savo kelionę. 
Prisiminė, kad pirmu kartu 
jo karjeroje, pasitaikė taip 
prielankios aplinkybės kelio
nei.

“Žmogau!
pas, °bct mus apėmė ir bai
me, nes tikėjomės, kąd tas 
laimikis nepasibaigs laimingai 
ir turėsime kuo nors pž jį at
simokėki. Nors gera traukti 
iš Londono į Juodąją jurą su 
vėju, kpris lyg pasamdytas, 
įsijuo.sęs dvelkia į bures, bet 
tuo pačiu laiku pradedi tikė
tis ko nors blogo. Bet beveik 
per visą laiką nieįco ncgale- 
mo įžįųręti. VoS Spėjome pa- 
Sivyįi įaįvą arba prisi- 
ąrtipti prie uosto, ar sausže- 
ipioa faivą visuomet apsupda
vo ^iglų marška įr keliavo su 
jjPO per kurį įąįką. pigiai 
prasjskirsčius, visi sužiūrėda
vome, bet nič nieko negalėjo
me įmatyti. Pro Gibraltarą 
praslinkome neturėję progos 
nei signalo duoti; tokiu budu 
iki nepasiekėme Dardanelio 
ir ten buvome priversti lauk
ti leidimo plaukti toliau, nie
ko nematėme ir niekas musų 
nematė. Buvau besirengiąs 
sumažinti bures ir mėginti'iš
trukti iš miglos rato, bet pa
galvojau, kad jeigu kipšas 
yra pasiryžęs mus kuo grei
čiausiai nujoti į Juodąją ju
rą, jis tą pądarys ar ipažinsiu 
buvęs ąr ne. O pagaliau, jei
gu, kelionę padarysime į 
tvuinpą ląiUų, tąs nepakenks 
ir musų vąvdpi prięš savinin
kus, nepakenks ir musų klį- 
eptąpis, kur|ų prekes gabeno- 
pįę. Be to. ir kipšas bus dė- 
kįpgaą pĮ tąį kąd nekiiudęme 
jo pąsivyžųnpį’” T«s kapito
no pąlvišknuio, gudrumo, prie
taringumų ir komercinio, 
prąktišlo gąlvęjimo mišinys 
padavė didoką įspūdį į Van 
Helsingą. Jis' tarė:

“Klausyk mano drauge, tas 
Kipšas yra daug gudresnis, 
hegu kai* kurie mano; jr jis 
žinojo, kuonjet jo priešas bu
vo jam, lygus!” Kapitonas 
tuo pvofąsorĮaus komplimentu 
bųvp Įabai patenkintas ir tę
sę toliąu;

“Kuomet praplaukėme pro 
Bosjorą, kai kurie jurininkai 
praveju murmėti; kai kurie, 
dangiausįąi rumunai, atėjo 
pąs piane iv pareikalavo, kad 
išmestume į jurą didelę dė
žę, kurią į įąivą atgabeno kei- 
ąįąi ąUachs? senyvas žmogus, 
P^eš pat įpusų išplaukimą iš 
Londpuo* Aš pastebėjau, kad 
rumunai laikė atkišę į senį 

fdu pirštus, norėdami atsisau-
'■ *

bet turiu

kur 
neapsimoka

O jeigu jis norėjo iškir-

goti nuo "nelabojo akių"... Tas 
svetimtaučių prietringumus 
kartais labai keistai atrodo! 
Nenorėdamas tokiais nonsen
sais laiką gaišinti, pasiunčiau 
juos prie darbo
pasakyti, kad vos mus apsupo 
miglos, ir aš pradėjau jaustis 
panašiai kaip ir jie, nors ne
žinau ar su tuo dėžė turėjo ką 
nors bendro ar ne. Mes iš- 

Nuo ruko negalė
jome ištrukti per penkias die
nas, todėl nieko nepaisydamas 
leidau laivui traukti ir tiek; 
jeigu kipšas pasiryžęs 
nors nutraukti,
visai mėginti jam pastoti ke
lias.
sti kokį nors šposą, jam grei
čiausiai nebūtų pasisekę tai 
padaryti, nes visą laiką buvo
me prisiruošę netikėtai nelai
mei. Bet buvo visai priešin- 
gai, oras labai prielankus, o

sušuko, Douelso- vanduo visur gilus, jokių uo
lų; dvi dienas atgal, kuomet 
išsiskirstė miglos ir laivą nu
švietė pirmi patekėjusios sau
les spinduliai, pamatėme, kad 
buvome upėje, prie pat Galat- 
zo uosto. Rumunai buvo ap
imti didžiausios baimes ir pa
siryžę kaip ten nebūtų priver
sti mane ištempti dėžę iš lai
vo vidurio ir įmesti ją į upę. 
Turėjau su jais ginčytis apsi
ginklavęs durtuvu. Ir, kuo
met paskutinis rumunas atsi
kėlė nuo denio, rankomis ap
ėmęs pramuštą galvą, pajė
giau juos įtikinti, kad labojo 
ąr nelabojo akys, bet laivo 
savininkų nuosavybe ar nuo
savybė pavesta jų globai bu
vo daug geriau apsaugota 
mano rankose, negu Dunojaus 
vandenyse. Tik supraskit, 
jie jau buvo išvilkę dėžę ant 
denio, prisiruošę ją sviesti į 
vandenį, bet kadangi ant jos 
buvo parašas Galatzas via 
Varna, nusprendžiau kad ge
riausiai padarysiu palūkėjęs 
iki pasieksime uostą ir tuo
met nuo jos nusikratyti. Tą 
dieną prekių nekrovėme iš 
laivo, todėl naktį praleidome 
nuleidę inkarą. Bet iš ryto, 
dar ne visai išaušus, į laivą 
atėjo žmogus nešinąs įsaky
mą, parašytą anglų kalba ir 
prisiųsta iš Londono, kuris 
jį įgaliavo paimti iš laivo dė
žę, giriamą kokiam ten Gra
fui Drakula i. Neilgai terei
kėjo jam laukti. Jo popieriai 
buvo tvarkoje, lodei pats jam 
beveik padėjau ištempti dėžę 
iš laivo, nes ir aš buvau pra
dėjęs jaustis nepergeriausiai 
ir įtartinai į dėžę žiūrėti. Nu
džiugau, kad pagaliau atėjo 
pvųgą vįąaį nųą jjps nusikraty
ti? Jeigu kipšas turėjo krovi
nių musų laive, tai tie krovi
niai, esu tikras, buvo toje ne
lemtoje dėžėje!”

(Bus daugiau)

Tas kapito-

Šiandie atėjo KOVA 
No. -7. Qąlima gauti ją 
Naujienose. Kaina 10g

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont St., 
Boston, Mass.
NAUJAS Kultūros No. 6 
ir 7 atėjo. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 45c.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Dar taikosi algas kapoti
ŠĮ ketvirtadienį Chicagoj į- 

vyks šalies gelžkelių viršylų 
konferencija. Jos tikslas busiąs 
apsvarstyti planus reikalavi
mui, kad gelžkelių darbininkai 
sutiktų dar vienam algų kapoji
mui, būtent 5 nuošimčių.

Praėjusių žiemą gelžkelių dar
bininkai sutiko algų kapojimui 
10 nuošimčių. Padaryta tuomet 
sutartis išsibaigs vasario mėne
sio 1 d. 1933 m. Taigi jau da
bar samdytojai ruošiasi naujam 
algų kapojimui.

pinigus ir daugiau tokių depo- 
al torių, kurie padėjo juos j ban
kus vos dieną pirm jiems užsi
darysiant.

Vienok Baino banko resyve- 
rio advokatas pareiškė, kad jis 
apeliuos prieš tą teisėjo Linds’ay 
nuosprendį.

Kalbamų pirmenybės bylų 
prs teisėjų Lindsay laimėjo An- 
nn ir Patrick Nolan, 7237 Kilis 
avenue.

. Jis nori eiti džėlon |
Al.Burke, 1507 So. Winches- 

ter avė. pateko teisman kaltina
mas nusigėrimu. Teisme Burkd 
pasisako, kad jis esąs kaltas. 
Teisėjas paskyrė ją‘m bausmės 
$25. Burke paprašė sunkesnės. 
Teisėjas paskyrė $50.

Burke pasisakė, kad jis nu- 
matąs tik vieną vietą, kur ga
lėtų .gauti uždarbio
loj. Well, jis turės atdirbti $50 
bausmę, imdamas užmokesnio 
po 50 centų dienai.

dienų Palmei- 
ruošiama vaka- 
gytiėjui Swan- 
kauntės kandi-

gus. Plėšikai gi, kurie tur būt 
šiais laikais geriau nusimano 
apie pinigus, nei mokytojai, pa
lieka prižadus šėpoj kaip bever
čius.

•Pančiais ant rankų ir 
tai pabėgo

Naktį iš pirmadienio į ant
radienį tapo suimtas vagilis,

Oliainpiados dalyviai 
Chicagoj

Rytoj, ketvirtadienio vakarą, 
Kareivių Aikštėj programų pil 
dys olimpiados dalyviai ir lai
mėtojai Los Angeles, Kaliforni
joj. Dalyvaus įvairių tautų at
letai. Programą ruošia dien
raštis “Chicago Daily News”.

įieško asmeninės savas 
ties

200 Cook kauntės asesoriaus 
padėjėjų pradėjo ieškoti, Chi
cagoj ir visoj Cook kauntėj per-diktas, poros šimtų svarų vy-j . ........ . _ . . įsonales savasties, kuri pasilikoras, kai jis bego is rakandų t ¥ , ..... , _ . n i- kt įneš u rašyta i listus 1931 in. tak-krautuves adresu Di lo North . 1..soms, issiuntinetus asesoriaus Clark st. Buvo uždėti j?m ■| f.

ant rankų pančiai. Buvo jis/ 
pasodintas į policijos vežimą.!
Trys policininkai vežė jį šalto- 
jon. Atvežė, štai jau polici
jos garaže. Areštuotasis pra
sistūmė pagal sienų ir pašilei 
do bėgti. Vienas policininkas, 
vydaniasi jį, iššovė tris kartus. 
Kitas šovė penkius kartus. Bet 
areštuotasis pabėgo.

Viso asesoriaus ofisas išsiun
tinėjo 680,600® listų, o savasties 
valdytojai sugrąžino ofisui jų 
su surašytu turtu tik 406,771..

Asesorius Jacobs praneša, jo- 
gei galima sugrąžinti listus jo 
ofisui dar ir dabar, kad išvengti 
bausmės.

Demokratų partijos kandida
tas Illinois gubernatoriaus vie
tai, teisėjas Horner, pradėjo 
rinkimų vajų. Vakar jis lankė
si Krankliu ir Williamson kaun- 
tese, vėliau laikys prakalbas ki
tose vietose.

Bedarbiams šelpti rei- 
košių $26,000,000

Bedarbiams šelpti komitetas 
apskaičiuoja, kad visoj Illinois 
valstijoj per paskutinius 1932 
metų penkius mėnesius reikės 
sukelti bedarbiams $26,279,475. 
Apskaičiavimas padarytas nu
žiūrint galimą bedarbių skai
čių ir suteikiamas jiems per mė
nesį pagelbos sumas. Pasak 
Kyers6.no, bedarbiams šelpti ko
miteto pirmininko, vidutinė su
ma, kurių iki šiol bedarbiai gau
davo, siekianti $25 per mėnesį 
šeimynai.

Rugsėjo 15 
House viešbuty 
rienė valstybės 
šonui ir Cook 
datams republikonams pagerbti.
Vakarienė kainuos vienam as
meniui $10. Atrodo, kad po
litikieriai tikisi neužilgo tikrai 
gerų laikų, jei kainas nustato 
vakarienėms po $10 asmeniui.

Patricia Maguire, 27 metų, 
dar tebemiega namuose, kur ji 
gyvena, 523 Clarence avenue, 
Oak Park. Ji miega jau 6 mė
nesius. Visos pastangos jų pri
kelti iš miego iki šiol buvo 
bergždžios.

Jaunas keliauninkas su
grįžta Chicagon

Kaip vakar laukta, kad Chi- 
cagon sugrįš Hartley De Ge- 
rald, 13 metų bernaitis, atlikęs 
šią vasarą vienas 17,000 mylių 
kelionę.

Mokytojų pinigai plėši
kam negeri

Laimėjo bylą, bet atsi
dūrė bėdoj

John Italia buvo kaltinamas 
erzinimu dviejų jaunų mergai
čių. Kada paimta jo bylų per
kratinėti, tai mergaitės nepaži
no jo, nes teisman stojo Johno 
brolis Silvestras.

Teisėjas panaikino bylų prieš 
Johnų. Vėliau betgi klasta pa
aiškėjo, ir dabar bėdoj atsidūrei 
ne tik John, bet ir jo brolis.

SIUSKITHEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Ko prašo Lietuvos žmonėsir 
Mp pataria Lietuvos barto

nulaužė Consumers
Exchange saugio- 

spyną. Šėpoj jie už-

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas m 

sto dalis, farinas ir kitus miestus.
Darbų garantuojant.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

Superior teismo teisėjas VVil- 
liam J. JJndsay išnešė svarbų 
Baino depozitorių byloj nuo
sprendį. Jisai leido dviems de
pozitiniams reikalauti pirme
nybės užsidariusių bankų turtą 
likviduojant. Dalykas toks, 
kad kalbami depozitiniai padėjo 
$2,500 sumų pinigų viename 
Baino banke tik dieną pirm ban
kams užsidarysiant.

Jeigu šis nuosprendis taps 
Hikšttsnių teismo instancijų už
tvirtintas, lai rasi išgelbės savo

Ieško 150,000 asmenų ir 
firmų asmeninio turto
Asesoriaus ofisas pradėjo 

ruoštis įkainavimui 150,000 as
menų ir biznio įstaigų asmeni
nes savasties, 
sąrašų 1931
taksoms. Kada ta savastis taps 
įkainuota, tai asesorius uždės 
dar pusę kainos ant tos savas
ties kaip bausmę.

kurie neišpildė 
m. asmeninėms

Plėšikai 
Petroleum 
sios šėpos 
tiko $1,800 prižadų (anticipa-
tion vvarrants) užmokėti algas 
mokytojams. Visus tuos priža- 
dus jie paliko, bet pasiėmė $3.5 
cash ir porų užtiktų revolverių. 
Well, mokytojai ima1 kalbamus 
prižadus kaip algas,, kaip pini

Graboriai 
_ _r-Lf-u*u-ir—r—1—

S. M. SKUDAS
. Lietuvi* 

GRABORIUS IR BALSAMUOTC
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roouvtlt 7532

ALWĄYS 
Kitchen-Fresh!

KRAFT 
Mayonnaise

Petcr Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St

(Jansen Stud.)
. Res. 730 W. 62nd St.

Tel. Englewood 5840 
—i.-hii i . ■>............  ■»

Graboriai

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Lachavich ir Simus
LIETUVIS „GRABORIUS

Patarnauja j laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o i^usu 

darbu busite užganėdinti.
TeL Rooscvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero* III.
Tel. Cicero 5927

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 84)3

HELENA KURFEIKIENĖ 
po tėvais Vasiliauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 16 dienj. 8:30 valandą 
ryte 19 32 m., sulaukus 25 metų 
amžiaus, gimus Brazil, Indiana.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Aleksandrą, sūnų Kazimierą, 
motiną Jievą, tėvą Kazimierą. 3 
seseris -— Ameliją Ticus, Sopbiją 
ir Marijoną, švogerį James Ticus. 
3 dėdės —4 Antaną. Pranciškų ir 
Juozapą Vasiliauskus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 34 3 3 
Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj 
rugpiučio 19 dieną, 10::00 vai. 
ryte iš namų bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Helenos Kurpeikie- 
nės giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 

' paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.

Vyras. Sūnūs. Tėvai, Seserys.
ŠVoysris. Dėdės ir Gimtrrės.

Laiodtuvėse patarnauja grabo- 
rius S. F. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

LISTERINE
relleves

Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 ’/z žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplove. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%

Labai švelnus .. . ' -iri-
nūs mišinys parlnktinio alie
jaus, švelnaus uksuso, rinkli- 
hiij kaiušinlų, retų prloskbnii). 
Sumaišytas mažomis kru,-.te
mis dėl geresnio skonio.

Pristatomus ŠVIEŽIAS grosrr- 
ninkums kas kelios dienos.

Pabandykit j) 1

N0W OFFERED AT
REDUCED PRICES

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystea 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S, Halsted St. 

Tel. Victttr# 4088

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeik
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika 

lame. Kaina prieinama
• . ..... ■* - ■ -•* 1 ■ *

33191 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL,

Phone Boulevard 4 
a. Masalskis 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet ėsti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime il- 
laidų užlaikymui sky
rių*

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

■ I. ,!l l| | |I I I ■ !............    . ■ ■ ..................,*l!Seniausia ir Didžiausia
GRABORIll (STAIGA

EUDEIKIS ir ve! nustebino publikų su savo nupiginto 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimu Mes nieko 
nerokuojame už atvežimų mirusio žmdgaui kūno | musų 
Įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur gal&ite pamatyti dl- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visaL nieko nereikta moktti, nežiūrint 
,į tai* ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinį* lietuvių gpaborlus, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa^ 
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės įut 
kitur, ' ■ '? , . ' ‘ r

' ‘ . « r f. ■ ■ • \ r « .

Rini?IICIQ
JŪSŲ GRABOftIUS

Didysis Oflftu

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1141 ir 1742

» • Z' * ! - *. ' ’ ’

Akių Gydytoja^ ' 
Dobkite savo akis išegzaminuoti 

A. R. BLUMENTHA 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 
4649 Š. ĄihldnĄ A 
Tel. Boulevard 641

Tel. Yardi 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPBCIALIS1

Patyrimas v
* Komplikootoose 

Atsitikimuose

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 . iki v 12

Pbonc Boulevard 7042

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais. Ketvergais ir Sukatoms 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Ao. 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčlo b 

1821 So. Halited Street_________1_________ G]

DR. A. J. KARALIUS^
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street = 

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 Vai. dienos lf —
nuo 6 iki 9 valandos vakare

1

DR.MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nnb 6:30 iki 8:30 vakare, Sek- Į 
nūdieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St L
Phone Boulevard 8483 m

________________________ P

A. L. Davidonis, M.D.11 
4910 So. Michigan Avenue 

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: “ 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 1 

apart loentadienio it ketvirtadienio

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8 j
Seredomis ir nedeliomis pagal sutartj. w 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street L 

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH |
756 W. 35th St

- (Got. of 35th B Halsted Sts) .
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartj

c Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 i

DR. NAIKEI.IS
756 W. 35th St.

(Cot. of 35tb B Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7*9 

Ncdėldieniais pagal sutarti

Dr. Suzana A. Slakis
. Specialistė Moterą ir Vaiką Ligą

4145 Archer Avė.
> Vai. 10-12 ryto; po piet 4-8 tik utar- 

ninkais ir ketvergais. Seredomis ir 
į- nedeliomis pagal susitarimą.
? Ofiso Tel. Lafayette 7337
| Rez. Tel. Hyde Park 3395

1 DR. T. DUNDULIS
S GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
L 4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Rex. 6600 South Artėsian Avinui 
Phone Ptospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
WeSt lown State Bank Bldg.

9 2400 W. Madhon St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Btunswick 0597

DR. M. T. STRIKOLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė., 

OflHO valandos nuo g Iki 4 Ir nuo 6 iki 
8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

= A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

r VALANDOS: . '
nuc 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. A. L. YUSKA
« 2422 W. Marąuette Rd.11 kampas 67th ir Artėsian Avė.
r Telefonas Grovebill 1595
’• Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 

ir 7-9 po pietų, seredoma po pietų ir 
nedėliotus pagal susitarimą

: DR. A. J. GUSSEN 
r LIETUVIS DENTISTAS ’ 

Valandos: nuo 9 ryto-iki 9 vakaro.f. nedaliomis pagal sutarti.
4847 Velt lAth Street, 

CICERO, ILL.
n. X-Ray....Phone Cicero 1260 ‘

^* , . l - . . r • •
, HėoUock 8151

- DR. V. 8. NARES
‘ c ; <• (Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
' 2420 Margaeiie Road

Valandos:' 9—12, 7—9, Antradieni ii
Ketvirtadieni vakarais pagal mitarint*.

. . ........r.......... .i ..........  • '

Lietuviai Gydytojai
)r. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

iktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lo savo ofisF patinusiai išsipūtusias 

blauzdų gyslas.
andos nuo | iki 4 ir puo 7 iki 9 v. 

Nedeliomis nuo 10 iki 12. .
3343 South Halsted Street 

’ T et Boulevard 1401

D R. HERZMAN
Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 ne
is kaipo patyrft gydytojas, chirurgas 

akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas ty- 

l, moterų ir vaikų pagal naujausius 
letodus X-Ray ir kitokius elektros 
rietą isus.

Ofisas ir Laboratorijai 
025 W. ISth St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų 1; 
nuo 6 iki 7:30 vat vakaru 

Tsl. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Central 7464

0R. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai - 

OFISAS 
4729 South Ashland Aoe.i 2 loho| 

CHICAGO. DX.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS*

^uo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
ral. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
rakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 i*ienų. 

Phone Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

r. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
io 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pist
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 3200

Dfiso: Tel. Victory 6893
Rez,: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistai odos ligų h veneriikų ligą 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
Nedeliomis ir šventadieniais 10—12.

............ ■... .............................. ■■■.............imu—. ........ t.... ulini

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
1‘27> M Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo- vieta 
3323 South Halited Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vak kiekvienų 

vakarų, išskyrus ketvergę 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonai Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

t

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

>rti 47th Street

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washingtoą St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki .4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 va!. 
4145 Archer Ava. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 339į

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 1642 
Telephonė Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte T et Republic 9600 
.......... -.........         --4

J0SEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Te!. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell St. 
Tėl. Republic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

B. 107th St. — prie Michigan Avė, 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 S. Wood St. «—Ketverge vak. 
Tek Lafayettt 6393

160 N. LaŠalle SL — pagal sutarti

CHAS. A PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. CLARK ST. Room 1205 
1 Tel. Central 6166

VAKARAIS: 3117 S. Union Avė. ‘ 
TeL Victory 2213

Arbaf 1800 W. 47th Sl Laf. 8490 
Pagal sutarimą

WiIUam C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Strese 
Telephone Hemlock »323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedėliojai* pagal sutirti , J

Kyers6.no


e Trečiadienis, rugp. 17, 19&2

REPORTERIO
Chesterfied paroda lange suklaidino trumparegi

Pastaba
“Naujienų” No. 193-me tilpo 

pranešimas antrašte “Liet, skri
dimo per Atlantiką fondo glo
bėjų pareiškimas”. Pasirašo j j 
konsulas Kalvaitis, kun. Vai
čiūnas, adv. Gugis, “Draugo” 
redaktorius šimutis ir p. Krot- 
kas.

Pasirašę pranešimą asmenys 
prižada rūpintis, kad aukos, su
plaukusios j fondą skridimui 
per Atlantiką, turi būti suvar
totos tik tam tikslui.

Gerai, šitokį pareiškimą ga
lima priimti pilnai. Bet ve kaip 
jis baigiasi: Jeigu dėl nenuma
tytų priežasčių, nepareinančių 
ne nuo lakūnų, nė nuo pasira
šiusių pareiškimą, skridimas 
neįvyktų, tai aukos bus suvar
totos kuriam nors labdarybės 
tikslui.

“Kuriam nors labdarybės ti
kslui”—skamba taip neaiškiai, 
neribotai.

Tenka manyti, jog aukas 
siųs įvairių pažiūrų žmonės to
dėl, kad skridimo per Atlantiką 
idėją apeliuos į juos. Bet su 
aukavimu “kuriam nors labda
rybės tikslui” tai jau kas kita.

Gali būti, kad p. konsulas 
numatys vieną labdarybės tiks
lą kaip kilčiausią, adv. Gugis— 
kitą, p. Krotkas—trečią, o kun. 
Kriaučiūnas su p. šimučiu—Ma
rijonų kolegijos palaikymą ar
ba kardinolui Mundeleinui kom- 
žos nupirkimą.

Supraskite, man asmeniškai 
labiausia patiktų, kad nesuvar
totos aukos eitų Marijonų kole
gijai palaikyti. Bet aš noriu bū
ti pakankamai atviras ir pa
reikšti, kad jau ne kartą pasi
taikė, jogei aukos ėjo ne ten, 
kur tas ar kitas aukautojas ti
kėjosi jas eisiant.

Taigi, ar ne geriau butų, 
jei pasirašę minėtą aukščiau 
pareiškimą žmonės paieškotų 
priimamo visuomenės didžiumai 
labdarybės tikslo ir, suradę jį, 
praneštų viešai, kad štai aukos 
bus suvartotos šiam tikslui, o 
ne kitam.

Ką mano kalbamų aukų glo
bėjai.—žmogelis.

North Side
Dundulienės artistų grupė 

rengia trečią ir paskutinį šį se
zoną naktinį išvažiavimą rug
piučio 27 d., šeštadienio vaka
rą, Dambrausko farmoj, Willow 
Springs, III. šis trečias išva
žiavimas yra rengiamas tikslu 
papildyti trukumus, kurie įsi
skverbė antrame išvažiavime, j- 
vykusiame liepos 30 d., kuomet 
dėliai šviesų stokos nebuvo ga
lima programas išpildyti taip, 
kaip jis buvo surengtas, ir kuo
met dėl nelaimės kely muzikan
tai pavėlavo.

Dabar, rugpiučio 27 d. muzi
kantai bus jau ten, Dambraus
ko darže 7 vai. vakaro ir grieš 
lietuvišką polkutę. Lygiai 12 
valandą nakties bus suvaidin 
ta vieno akto komedija “Paieš
kojimų biuras”, o po lošimo 
kontestai su dovanomis už šo
kius ir už įvairias žaismes. Bus 
proga laimėti tas gražias dova-. 
pas, tik reikia nepatingėti at
važiuoti j Dambrausko farmą.

Kad pasiekti išvažiavimo vie
tą, reikia* keliauti iki Willow 
Springs; Willow Springs mies
tely pasukti po dešinės plačiuo
ju 46 keliu. Pervažiavę tiltus 
ir gelžkelj rasite siaurą keliuką 
ir pasukite tuo keliuku po kai
rės tiesiai į Dambrausko kiemą.

—Žinąs.

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

Fliatą purendavo

Geras reporterio draugas pa
reiškė : “šiandie stebuklas su 
manim atsitiko — savo namo 
fliatą išdaviau rendai.”

Well, šiandie tai yra naujie
na. O kiek čia senas laikas, 
kada negalėjai žmogus gauti 
fliato rendai? Jeigu dar šeimy
na turėjo kūdikį ar porą jaunų 
vaikučių, tai tokiai šeimynai 
kuone grūmojo šalygatvis gyve
nimui rendavoti.

Kaip seniai visa tai buvo? 
Kokia dešimt ar dvylika metų 
atgal—tiktai.

Reporterio draugas išleido 
nuomai fliatą. Bet kada jis ta
po užklausta, ar yra tikras, jo
gei rendą gaus, tai atsakė, kad 
nežinąs, O į tą namą žmogus 
sudėjo visus ilgai taupytus sa
vo pinigus, ir dar vis turi dėti 
kur tik sugriebdamas dolerį.

Piktadaris
šiomis dienomis* viename 

Chicagos didlapy tilpo tokia ži
nia: Elevatoriaus stoty, ties 
Van Buren ir Dearborn gatvė
mis, jaunas vyras priėjo prie 
kasicrės langelio ir pareikalavo 
atiduoti jam pinigus. Pasisa
kė, kad ne jis pats, nė jo tė
vai neturi darbo, o gyventi no
ri. Mergina pasiūlijusi dolerį 
už jo revloverį, ir jis atidavęs 
jai ginklą už tą dolerį.

Jaunas vyras padarė holda- 
pą. Gal būt, kad policija ir 
šiandie tebeieško jo.

Bet ve klausimas: Ar yra ar
šesnis jis už bankininką, 
kuris, pirm bankui už
sidarysiant, aprūpino save, o pa
tikėjusius juo žmones paliko be 
skatiko? Ir ar blogesnis jis už 
Skolininkus bankui, kurie pasi
skelbia bankrotais, ažuot su
grąžinti priklausančius depozi- 
toriams pinigus?

Minios žmonių vienoj liepos mėnesio dienoj buvo nustebintos tulu įvykiu 
kampiniam lange. Trumparegis praeivis sustojęs ir tėmijo į A. Schulte krautuvę 
ant Fifth Avė. ir Forty-Second St., New York, krapštydamas savo galvą. Jis 
tėmijo į vėliausios mados Chesterfield parodą ir atrodė, kad jis nepilnai tikėjo sa
vo akimis. Ar* tai buvo krutamieji paveikslai ar lango paroda f

Ką jis matė, tai tikrai judėjo. Tai yra. dalis to, Chesterfield perstato labai 
patraukiantį akį vaizdą. — panoramą vasaros veikimo. Linksmi' jauni žmonės 
laiko vakacijas. Čia matoma kaip maudosi, tennis lošia, vaikščioja, net perstato
ma romansas prie mėnulio šviesos. Ir tenai vėsu ir smagu ir malonu.

Skersai apačios parodos randasi parašas "Chesterfields are dicking with mil- 
lions. — They Satisfy”. šis vėliausias Chesterfield langas patraukia daug aty- 
dos net ir šiose karštose dienose.

ti paremti bedarbius. Kada 
nors, praėjus tai depresijai, 
bedarbiai atsilygins.

Yra nemažai bedarbių ir 
susivienijimo narių. Nutarta 
nariams duoti paskolą užsi
mokėjimui mokesčių į Susi
vienijimą. Nariai, kurie esate 
kritiškoj padėtyje, ateikite į 
susirinkimą. Jūsų reikalas 
bus apsvarstytas ir jeigu bus 
reikalinga, tai suteiks paskolą 
užsimokėjimui mokesčių į Su
sivienijimą. Ir skolingi būda
mi Susivienijimui busite pilni 
nariai. — Korespondentas.

lietuvius atsilankyti tą dieną i 
Lietuvių Tautines. Kapines ir 
pagerbti šerną už jo darbus.

šerno komiteto vardu
S. K. Grisius.

PRANEŠIMAI
Humboldt Parko Liet. Politiiko Kliu

bo mėn. susirinkimas įvyks rugpiučio 
18 d., 7:30 v. v., Almiro Simons 
svet., 1640 N. Hancock St. Bus svars
toma apie Kliubo išvažiavimą, bei kurį 
vieta bus tinkamiausia avino kepimui, 
todėl malonėkite dalyvauti visi.

Raitininkat.

tu, darbininke, duok ir duok komisija, kuriai pavesta Ten
tuos pinigus, kurie pačiam 
reikalingi depresijos laiku.

• —Korespondentas.

F———Ml'll '■ —Wi. ir~ -1 Ta»=l IT ’ rTm,
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ. SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952.

West Pullman
Pereitą sekmadienį West 

Pullman Park svetainėje įvy
ko Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje 55 kuopos paprastas 
susirinkimas. Narių atsilankė 
mažai, turbūt todėl, kad vieni 
išvažiavo į “Naujienų” pik
niką, o kiti gal į maudines, 
nes buvo graži diena.

Tarimai perskaityti ir pri
imti. Kadangi susirinkimas 
buvo neskaitlingas, tai nieko 
nekalbėta apie įvykusį seimą. 
Kai atvės oras ir bus skait- 
lingesni susirinkimai, tada 
bus ,galima plačiau pakalbėti 
apie įvykius seime.

Ligonių šiuo laiku kuopoje 
nėra. Bet bedarbių yra nema
žai. Kurie nariai esate kritiš
koj padėtyje, nesiduokite iš- 
sibraukti iš Susivienijimo, 
ateikite ir pareikalaukite pas
kolos mokestinis užsimokėti. 
Centras skolina pinigus duok
lėms į Susivienijimą užsimo
kėti. Tik nariams reikia ateiti 
į kuopos susirinkimą ir parei
kalauti paskolą iš Centro mo
kestinis užsimokėti. Kad ir 
blogi laikai išėjimas dat yra, 
nereikia duoti išsibraukti iš 
Susivienijimo. Išsibraukęs 
pats save narys nusiskriaud- 
žia. Mums atrodo,, kad depre
sijai bus galas. Kaip laikraš
čiai pranašauja, šį rudenį pa
gerės darbai. Darbą gavus bus 
galima išbristi iš tų visų bė
dų.

Kai blogi laikai, tai atsiran
da daugiau visokių mulkinto
jų. Pradeda valkiotis po stu- 
bas visokie mekleriai su viso
kiomis kolektomis ir reika
lauti pinigų iš nesusipratusių 
darbininkų. Iki šiol raudonie
ji fašistai kolektavo savo rau
donam sojuzui. Dabar jau ki
tą triksą pakiša: buk kas ten 
užpuolė jų iežednevną ir ja 
apsiginti reikalinga pinigų. _Q

Rožių žemė
Pas mus, Rožių žemoj, gra

žus oras kiekvieną dieną. Nuo 
tų gražių dienų kai kurie, at
rodo, pradėjo svaigti. Jie vai
kštinėja gatvėmis ir nieko ne
laukia daugiau, kaip tik to, ka
da užsikurs revoliucija.

Iš anksto supratęs, kad tos 
pasakos apie revoliuciją gadin'a! 
smegenis, trenkiau jas į šalį ir 
pasirinkau vasaros laiku lais
vesnį gyvenimą. Dabar aš va
žiuoju, kur mane veža, ir einu, I
kur mane kojos neša.

Vasaros laiku apvaikščiojau 
daug ežerų pakrančių ir mačiau 
daug žmonių. Kada įsikalbi su 
tais žmonėmis, tai matai, jogei 
jie nė manyti nemano apie re
voliuciją—gal todėl, kad prie 
vėsaus vandens jų galvos ne
kaista taip, kaip jos kaista 
komisarų garaže arba Rožių že
mės gatvėse.

Iki šiol musų Rožių žemėj 
juvo žinomas tik vienas Pusže- 
ma'itis, ką mėgdavo pats >vienas 
su savimi kalbėti eidamas gat
ve. , Bet jeigu tokių atsiras dau 
giau, tai tur būt bus jie padėti 

tokią vietą, kur galima disku- 
suoti apie viską ir neužbaigti 
tų diskusijų iki gyvos galvos.

—R.

girnas pramogų. Aš manau, 
kad visi valdybos nariai su
tiks draugiško išvažiavimo su
rengimui, ir jus (R. Š.) prisi
dėkite prie surengimo..

Jei norima, tai reikėtų su- 
brusti išvažiavimą surengti, 
ba neužilgo jau oras pradės 
atvėsti ir reikės važiuoti gry
bauti. —J. B.

“Moonlight” pikni
kas

Chicagos Lietuvių C h o r a s 
Pirmyn rengia naktinį 

pikniką.

Ateinantį šeštadienį, rug
piučio 20 d. Dambrausko far
moj įvyks didelis naktinis 
(moonlight) piknikas, kurį 
rengia visiems žinomas didy
sis Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn. Pradžia — kaip kam 
patinka, laiko visiems užteks, 
bet kuo anksčiau publika su
važiuos, tuo geriau.

Choras turi paruošęs ir gra
žų programą dėl pikniko, ži
noma, kad choras be progra- 
mo niekur nepasirodo. Girdė
jau, kad busią duodamos do
vanos, kurios buvo žadėta iš
dalinti choro 'piknike, kurį 
lietums nogąile^tin^ųi sugadino, 
liabąr tą progą galėsi vj^i pa
sinaudoti, kas tik turi pirkę 
bilietus dėl išlaimėjimo.

Taigi, visi įDambrausko 
farmą Willow Springs, III. 
šeštadieny, rugp. 20, kai 8 vai. 
vakaro. —Bus ir Basas.

Lietuvių Valanda
Pereitam sekmadieny vėl 

teko pasiklausyti gražaus lie
tuvių radio programo, kurį 
davė Jos. F. Budriko radių ir 
rakandų krautuve, 3417 So. 
Halsted st. Gerai ir įspūdin
gai dainavo ponia Elena Ra
kauskienė populiares liau
dies dainas. Kitas dainininkas 
—tai Stasys Rimkus, barito
nas, kurio dainavimu visados 
gėrisi radio klausytojai. Bud
riko radio trio harmoningai 
grojo įvairius šokius. Bendrai, 
visas programas nuo 1 iki 2 
v. buvo tikrai geras ir turiniu* 
kas. Beje, daktaras A. Rakau
skas, kuris dabar gyvena Ke- 
nosha, Wis., atsilankė į stu
diją ir pasakė trumpą prakal- 
bėlę.

Ketvergo vakare bus kitas 
Budriko krautuvės programas 
iš stoties WHFC, 1420 kil., 
nuo 7:30 iki 8 vai. —Mš!

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir ki(ų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesius: augštesnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted S t. 

CHICAGO. ILL.

VATENTS

DYKAI 
KNYGELI

Laikas datig reiškia 
prie patentu. Nerlzi* 
kuokft vilkindami ru 
apsaugojimu savo 
sumanymu. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl InstrukelJu. 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes "How to Ob-
taln a Patent” ir “Reeord of la- 
vention” formos. Nieko neimant 
už Informacijas ką daryti. Susl- 
raSinSJimal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus — mes atliekame eks
pertų darbą. Mes taipgi dirbame ble- 
korių darbą — stogų rynas, nuobėgas. 
darbas garanutotas. Apskaičiavimas 
dykdi*

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Radios
UŽMOKEKIT BALANSĄ ant Phil- 

co Console $7.50, Auto Radio $29.95. 
Pilnai įrengtas. Finance Co., 2332 
Madison St.

GERIAUSIAS RADIO TAISYMAS .
Aptarnaujame visokių išdirbyščių ra

dio ir visur. Patyrę egzaminuoti ir 
registruoti elektrotechnikai. Atliekame 
elektros darbus ir užlaikome reikmenis. 
CAPITOL RADIO LABORATORY

1737 Wt$t 47th St.
Tel. Lafayette 7867

Lošt and Found
 , Rkgta Pamesty,

MRS. EMMA POCIUS pametė šer- 
nolę “Naujienų” piknike Birutės darže, 
šernolėj buvo 10 dol. su centais, svar
bus raktai iš bankų vaultų ir divorso 
popieros. Prašau viską sugrąžinti, o 
pinigus galit pasilaikyti radybų. Prašau 
prisiųsti adresu: Emmos užkandžių ir 
minkštų gėrimų užeiga,

6425 S. Western Avė.
---------------- ■■■■■■■. ■

For Rent

Iš Joniškiečių Kliubo
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros pikniką aprašė “N.” 
R. Š. Jisai suminėjo vardus tų, 
kurie dalyvavo tame piknike. 
Bet aš prie to turiu pastebėti, 
kad ir P. T. Nainienė buvo. 
Mat, pp. Nainiai visuomet at
silanko į Joniškiečių parengi
mus ir gausiai remia kliubą.

P-nia Z. Čepulienė prisirašė 
prie kliubo. Pp. Čepuliai taip
gi yra stambus kliubo rėmė
jai. Jie užlaiko bučernę adre
su 3503 So. California avenuc.

Prisirašė prie kliubo p-lė E. 
Burdulaitė. Pp. Klastauskai 
atsilankė ir pasisveikino su 
seniai matytais draugais. Pp. 
Klastauskų dukterys yra ga
bios pianistės .ir daug kartų 
grojo kliubo koncertuose.

Ačiū visiems, kurie atsilan
kė į pikniką ir parėmė kliubą. 
Taipgi ačiū ir “Naujienoms” 
už suteikimą vietos kliubo 
pranešimams.

P-nas R. š. davė klausimą: 
Kažin ar šis išvažiavimas bu
vo jau paskutinis šią gražią 
vasarą?

Joniškiečių kliubas kas me
tai vasaros sezone rengia du 
bizniškus išvažiavimus. Bet 
draugiškų išvažiavimų komi
sija gali rengti daugiau, jei 
kliubiečiai to pageidauja. To
kiems draugiškiems išvažiavi
mams rengti nėra reikalo su
sirinkimus Šaukti, nė nariams 
nutarimus daryti.

žinoma, butų gerai surengti 
dar šeimynišką (draugišką) 
išvažiavimą kur gražioj vie
toj, prie vandens ar girioj. Aš 
manau, kad draugai joniškie
čiai žino daug gražių vietų. 
Reikėtų apžiūrėti* pasitarti su

Roseland
Pereitą penktadienį įvyko 

Kliubą ir Draugijų Susivieni
jimo paprastas susirinkimas. 
Narių atsilankė vidutiniškai.

Sirgo Klibickas ir Garizas; 
serga Šiaučiūnas ir šakys.

Išvažiavimas nusisekė. Jis 
įvyko liepos 17 d. Biznis ap
mokės ekspensus; nuo serijų 
liks apie šimtą dolerių gryno 
pelno. Kaip depresijos laiku, 
galiu sakyti, kad šis musų iš
važiavimas nusisekė gerai, 
nors nemažai buvo ir darbo 
tokį išvažiavimą surengti.

S. Sudintas, susivienijimo 
narys, pranešė, kad rengiąs 
išvažiavimą ateinantį mėnesį, 
rugsėjo 4 d., Washington 
Heights miške, Bedarbių nau
dai. Toks bus pirmas sumany
mas ir parengimas bedarbių 
naudai. Visi bedarbiai bukite 
pasirengę važiuoti į tą išva
žiavimą. Jus Sudinto trokai 
nuveš. uždyką ir parvež. Prie 
to, ten gausite po dešimtį ti- 
kietų, su kuriais galėsite nu
sipirkti valgyti ir gerti. Ka
dangi diena bus biškį trum
pesnė, tai šokiai bus užbaigti 
Strumilo svetainėje vakare. 
Jeigu lytų, tai bus galima pra
leisti visą dieną K. Strumilo 
svetainėje. Bedarbiai nueiki
te pasemti tikietus nuo S. Su
dinto/11517 Prairie ave>, ir Ą. 
Balčiūno, 158 E. 107 st., kuris 
užlaiko K. Struprilo svetainę.

Yra’ pageidaujama, kad biz
nieriai paaukautų šį-tą tam 
■išvažiavimui . Šitas yra geras 
ŠudiUlb sumalamas. Vertėtų 
kiekvienam bižniėriui prisidė

P-ia Stella Zellon- 
Zalagėnas serga

P-nia Stella Zalagėnas sun
kiai serga ir dabar randasi 
Billings ligoninėj, adresu 950 
E. 59th st., wardoj S-5.

P-nia S. Zalagėnas priklau
so prie SLA. 129 kuopos ir 
prie Lietuvių Piliečių Broly
bės Kliubo, kuriame ji nema
žai yra pasidarbavusi. Taigi, 
kaip kuopos ir kliubo nariai- 
rės, taip ir draugai, giminės 
bei pažystami prašomi ligonę 
atlankyti ir tuo pareikšti jai 
užuojautą. / ' "A

P-nas Antanas Zalagėnas 
didžiai susirūpinęs savo gyve
nimo draugės nelaime — liga. 
Nors pp. Zalagėnai dabar gy
vena adresu 7132 So. Racine 
avė., kur turi barbernę, bet 
jie yra labai gerai žinomi lie
tuviams Bridgeporte, o ypa
tingai 18-tos gatvės apielinkėj 
ir kitur, nes ilgą laiką p. A. 
Zalagėnas buvo raštininku 20 
wardos Liet. Politikos ir Pa- 
šelpos kliubo, o dabar rašti
ninkauja Liet. Piliečių Broly
bės Kliube ir priklauso kitoms 
draugijoms.

Apgailėtina, kad pp. Zalagė- 
nus ištiko tokia nelaimė. Aš 
nuo savęs veliju p-niai S. Za
lagėnas greit pasveikti.

—A. J. S.
■ ; ; . ...... . ......... ..  ...............Mg..... 1 ■■

Šerno mirties 10 me
tų sukaktuvių 
paminėjimas

Dėdės šerno mirties 10 metų 
sukaktuvių paminėjimas yra 
rengiamas rugsėjo 11 dieną 1 
valandą popiet Lietuvių Tauti
nėse Kapinėse. Programas bus 
išpildytas prie šerno kapo.

Kadangi jau dešimt metų su
kanka, kai musų brangus rašy
tojas apleido mus, tai šerno ko
mitetas jau seniai rengiasi prie 
paminėjimo tų sukaktuvių.

Galėsime išgirsti gerus kal
bėtojus ir chorus su gražiomis 
dainomis; taipjau ir p.. L. Gru 
šo vadovaujamų beną, kuris ant, 
rą kartą patarnaus šernui pa
garbą išreiškiant.

Komitetas mano su šilk) pa
rengimu užbaigti paminklo sta
tymo darbą, užmokėti skolą už 
paminklą, nes girdėjo ,kad SLA. 
seimas aukavo $50; taipjau ir 
P. J. G. aukavo $5 skolos pa
dengimui.

šerno komitetas kviečia visus

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglatered Patent Attorney 

<3-A Seeurlty 8a»inr» & Commerelal 
Bank Buildlng

(Dlrectly aeroaa ajreet from Patent Office) 

VVASniNOTON. D. C.

PASIRENDUOJA 4 šviesus kamba
riai, 2 miegamieji, pečium šildomi, ga
ražas. Pigiai. 6922 S. Winchester 
Avė., arba šaukite Prospect 3068.

f LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 

2435 So. Leavitt St., 
Cbicago, III.

Rcndon kambariai, švarus, malonus, 
Patogu privažiuoti iš visų dalių 

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS, Sav. 

-----------------------------------------------------------------/

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

AR ESATE APSIRŪPINĘ RY
TOJUM?

Ar esi užtikrintas su darbu?
Jei ne, tai štai jums laimė. Iš prie

žasties nelaimingo atsitikimo parsiduoda 
grosernė už pusę kainos. Biznis senai 
išdirbtas, nėra kredito ir nėra kompe- 
ticijos. Gražus įrengimas ir pilna ta- 
voro. Ant biznio gatvės ir bulvaro. 
Renda nebrangi, lysas ant 5 metų. 
Priimsiu nedidelį pirmą morgičių. Ne
mokantį išmokinsiu. Atsišaukite į Tire 
Shop, 1932 W. 63rd St.

PARDAVIMUI grosernė ir sandvičių 
Storas, geroj pietoj, 3 kambariai pagyr 
venimui. geležinkelio bagažas daugiau 
užmoka negu rendą. Partneriai ensu- 
ęinka, turi parduoti 212 E. 16th St.

CIGARŲ, cigaretų. ice cream štoras, 
darantis labai gerą biznį. Kaip tik tin
kama vieta vedusiai porai. Pagyveni
mui kambariai. Pigi, renda. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant mažos 
farmos.

Šaukite Delaware 2472
po 10 vai. ryte.

PARDAVIMUI delicatessen, kendžių, 
aiskrimo, labai geroj vietoj, nebrangiai. 
3336 So. Lowe Avė.
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CLASSIFIED ADS.
Automobiles

REIKALINGAS AUTOMOBILIUS
, Duokite man gerą automobilių, aš 

duosiu jums gerą ir brangų biznio lo
tą ant 71 ir Francisco Avė.

Nereikia cash.
J. B. AGLYS, 

913 N. Sacramento Blvd., 
Tel. Armitage 7178

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

REIKALINGA FARMA, apie 100 
mylių nuo Chicagos. pirkti už cash 
arba mainyti ant 2 flatų ar bungalow. 
Savininkai atsišaukit ypjtiškai, ar per 
laišką, aprašykit farmos didumą, staką, 
mašinas ir triobos.

JOSEPH VILIMAS 
6504 So. Washtenaw Avė. 

Cbicago, III.

Financial
Finansai-Paskolos

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ 

NUOSAVYBfiS?
Pirmi ir antri morgičiai atnaujina

mi, prailginami ar refinansuojami. Mie
sto ar ūkių nuosavybės.

CITY REALTY CO., 
Incorporated

948 W. 63rd St. tel. Wentworth 0249

MES PERKAME ir parduodame 
Real Estate Auksinius Bonus. 

LOUIS STERN B COMPANY 
Room 1116

134 N. La Šalie St., Cbicago

Real Estate For Sale
Na^

160 AKRŲ Wis. su budinkais gy- 
vulais ir mašinerija; žemė gera, puikus 
upelis; parsiduoda už pusę praiso, 
$4500. Arba mainys ant Namo.

6 kambarių bungalow, 2 karų gara- 
džius, Marųuette Road verta $9000. 
parduosiu už $5500 arba mainys ant 
lotų.

CHAS ZEKAS, 
3647 Archer Avė. 

Virginia 0757

PARDAVIMUI PRAPERT6, kam
piniai 2 lotai ir cottage. Tinkama vieta 
dėl gasolino stoties. Lengvi išmokė
jimai. 3456 So. Leavitt St., kampas 35 
St.

Apgarsinimai
NAUJIENOSE 
VISADOS 
APSIMOKA 
PAMĖGINKITE

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES




