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Nušautas prieš $5-ių 
algą protestuojančių 
kasėjų vadas Colbert
Christian apskričio šerifo armija sužeidė 

angliakasį Moses ir jo žmoną; strei- 
kieriai pasiryžę maršuoti

Ccibert užmušėjai nežinomi; vienas suimtas, bet pavardė 
laikoma paslaptyje

Streikuoją angliakasiai tuo 
tarpu smarkiai rengiasi prie 
maršo į Taylorville, kur beveik 
visi angliakasiai dirba. Streikie- 
rių vadai pareiškė, kad jie ne-

Benton, III., rugp. 17. —Trys 
nežinomi vyrai šiandien nužudė 
Oriento angliakasių lokalės uni
jos No. 303 sekretorių ir prieš 
$5 algą protestuojančių anglia
kasių vadą Joe Colbertą. Col- nori darbo trukdyti ar grieb- 
bert .buvo nušautas prie jo na- tis kraštutinumų, tik nori pa 
mų. , žmogžudžiai pabėgo.

Valstijos prokuroras Marion ir atmesti unijos ir operatorių 
Ilart turi suareštavęs vieną {pasirašytą sutartį.

Tuo tikslu jie renka parašus 
valstijos angliakasių konvenci 
jos sušaukimui, kuri sutartį at
mes ir prašalins , iš unijos vir-

kreipti dirbančius i savo pusę

Ilart turi suareštavęs vieną 
žmogų, kaltinamą Colbertą nu
žudžius, bet jo pavardė laikoma 
paslaptyje.

Colbert vadovavo protestuo
jančių angliakasių mitingui, ku- šunių Walkerį ir kitus vadus, 
ris Įvyko sekmadieni Bendl 
mieste.

Taylorville, III., rugp. 17. — 
Christian apskričio šerifo Ch. 
Wieneke armijos narys Bonnie 
Victor nakties laiku sužeidė an
gliakasį Clyde E. Moses ir jo 
žmoną, kuomet su automobiliu 
jis mėgino įvažiuoti į apskriti 
pro armijos kordoną. B. Victor 
suimtas ir paleistus už $2,000 
užstatą. ' —, >

kurie sutartį pasfe-ašė ir už ją 
agituoja.

Dabartiniu laiku, anot ope
ratorių Illinois dirba apie 14,- 
000 angliakasių. Nedirba Zieg-, 
ler, Canton, Duųuoin ir kitų 
distriktų kasyklos, 
kasyklų streikuoją 
pikietuoja ir yra 
darbą negrįžti iki

Daugumą 
angliakasiai 
pasiryžę į 
operatoriai

jiems senąją
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Bolivijos kariuome
nė atrėmė Paragua- 

jaus puolimą
La Paz, Bolivija, rugp. 17.— 

Bolivijos generalis štabas skel
bia, kad Gran Chace tarp Pa- 
raguajaus ir Bolivijos kariuo
menių Įvyko susirėmimas. Mu
šis nebuvo smarkus. Tik vienas 
bolivietis užmuštas. Bolivija 
puolimą atrėmė.

Pražuvo Francijos paš
to laivas su 22 ke

leiviais
Marseilles, Franci j a, rugp. 17. 

—čia gautos žinios, kad pra
žuvo Francijos pašto laivas, 
plaukiąs iš Brazilijos į Senega
lą su 22 keleiviais. Laivas šau
kęs pagalbos, bet greičiausiai 
kur nors paskendo. Japonijoje 
tuo tarpu susidaužė du kelei
viniai laivai. 19 keleivių buvo 
užmušta.

J. V. lakūnai prisiren
gę skristi į Norvegiją

Barret, Vt., rugp. 17. — La
kūnai Clyde Lee ir Julius Ro- 
bertson jau baigė priruošiamą
jį darbą kelionai iš J. V. j Os
lo, Norvegiją be sustojimo ir 
paskelbė šįryt išskrisią.

Chicagai ir apylinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, kiek vėsiau; lengvas 
šiaurės vėjas.

Vakar temperatūra' buvo 71- 
88 laip.

Saulė teka 6:00; leidžiasi 7:- 
48
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Iškeltas Baltijos ju 
roję paskendęs 

kadetų laivas
Kiel, Vokietija, rugp. 17. — 

Į Kiel uostą atitemptas Balti
jos juroje paskendęs Vokietijos 
karo laivas Niobe. Jame ras
ta lavonai 69 kadetų, kurie nu
ėjo dugnan kartu su laivu. Pla
nuoja iškilmingas laidotuves.

Mandžiurijos p o t v y- 
niuose paskendo 910; 

milijonai be pastogių
Harbin, Mandžuriją, rugp. 17. 

—Iš įvairių Mandžurijos dalių 
pranešta, kad potvyniuose pa
skendo 910 gyventojų. Milijonai 
neturi jokių pastogių, nes įsi
liejęs vanduo nunešė namus ir 
triobėsius. Nuo choleros mirė 
keli tūkstančiai. Visi Harbino 
(gyventojai čiepyti. Prie visų ne
laimių prisidėjo banditai, kurie 
iš vieno užlieto banko Boduno 
pagrobė $300,000. • •

Illinois legijonas už bo- 
nų išmokėjimą ir prieš 

prohibiciją
Danville, III., rugp.

American Legion of 
konvencijoje nutarė remti ve
teranų reikalavimą tuojau iš
mokėti jiems priklausančius bo
nus ir tuo pačiu laiku kovoti 
prieš visus prohibicinius įstaty
mus.

17. — 
Illinois

Butlegerių areštai lie 
pos mėnesį pakilo

Washington, D. C., rugp. 17. 
—F-ederalis prohibicijos biuras 
paskelbė, kad liepos mėnesį už 
prasižengimus prohibicijos į- 
statymųi padaryta 8,691 areš
tai. Birželio mėnesį areštuota! 
8,015, o liepos men. 1931 me
tais—8,363.

įAcnic-P. to A. Phoiuj

Nauju Welland kanalo atidarymo ceremonijos Kanadoj. Priešakyj eina Kanados generolas gu
bernatorius, paskui jį seka premjeras Bennett ir kiti žymus valdininkai.

Lietuvos Naujienos
Skaitlingos perkūnijos 

aukos

Vokietijoje pradėjo 
veikti specialiai 
pol. riaušių teismai

Peštynės tarp politinių partijų 
nesiliauja; susirėmimai Ber
lyne nusitęsia visą naktį

Japonija siunčia juri
ninkus j Mandžuriją 

’ < i

Tokio, Japonija, rugp. 17.— 
Japonijos laivyno biuras pa
skelbė, kad į Mandžuriją pa
siųstas karo laivas su didele į- 
gula jurininkų, nes Yinkgow 
apylinkėse kinai pradėjo ofen
zyvą prieš japonų kariuomenę.

l Japonijoje areštuoti 
suokalbininkai prieš 
ministeriu kabinetą
Suokalbio vadas prisipažino pla

navęs nužudyti premjerą Sal
to ir kitus ministerius
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Viešintos.—Liepos 23 d. šeš
tadienį iš pietų pusės atėjęs di
delis debesys smarkiai palijo ir 
išnyko. Netrukus po pirmojo 
pradėjo kilti menki debesėliai 
ir vėl pradėjo lyti, kad ir men
ki debesėliai, bet su stipria per 
kunija. Apie 10 va.l ryto, Bur- 
bekių kaime taip stipriai trenkė 
į Inčiuros gryčią, kūrenant 
krosnį, kad vietoj liko užmušta 
Julė Inčiuraitė, 25 metų amž., 
motina ir brolis užmuštosios 
pritrenkti, dar užmuštas šuo; 
iškrito langai ir sugriautos gry
čios lubos. Be to Jurgiščio kai
me trenkė į P. Užos daržinę, 
prikrautą pilną šieno ir dobilų 
ir uždegė. Putniškių vienkie
my trenkė į klėtis ir uždegė, 
bet suspėjo užgesyti. Perėjus 
lietui žiemvakariuos ir žiemiuos 
dar matėsi keletas gaisrų, kurie 
buvo pasekmė perkūnijos.

Prasidėjo Lietuvos 
Čekoslovakijos pre

kybos pasitarimai
Praha.—šiomis dienomis Prtv- 

hoj prasidėjo Lietuyos-čekoslo- 
vakijos pasitarimai prekybos 
reikalais. Iš lietuvių pusės pa
sitarimams vadovauja į Prahą 
su specialia misija atvykęs į- 
galiotas ministeris, p. J. Aukš
tuolis, iš čekų—Čekoslovakijos 
užsienių reikalų ministerijos 
ekonominio departamento di
rektorius, p. štangler. Iš abie
jų pusių, tuo tarpu daroma pa
stangų prekybos balansui Lie
tuvos naudai pagerinti nuo 1923 
m. veikiančios prekybos sutar
ties ribose, jos neatšaukiant.

Kiek Marčiulionis 
suklastavo vekselių

Austrija ratifikavo 
T. S. paskolos pro

tokolą
Berlynas, Vokietija, rugp. 17. 

—Šiandien Vokietijoje pradėjo 
veikti specialiai teismai teisti 
politinių riaušių dalyvius. Nors 
vyriausybė dekretu paskyrė 
mirties bausmę dalyviams tų 
riaušių, kuriose bus pralietas 
kraujas, muštynes tebeina. Per 
visą naktį Berlyne ėjo susire- 
mimtai tarp hitlerininkų ir ko
munistų ir nors užmuštų ne
buvo, sužeistų priskaitoma apie 
kelios dešimtys. Provincijoje 
muštynės irgi ėjo, bet jas su
laikė vietinė policija. Essene 
nežinomi asmenys apšaudė du 
policininkus, kuomet jie kratė 
komunisto namus, ieškodami 
propagandinės literatūros. Vie
nur, kitur padaryti skaitlingi 
areštai.

Specialiai teismai, tuo tarpu 
nubaudė vieną Breslovo ūkinin
kę ir du ūkininkus trejiems 
metams kalėjimo už triukšma- 
vimą laike hitlerininkų susirin 
kimo; Rostocke du respubliko
nai pasodinti 19 mėnesių į ka
lėjimą už hitlerininko sumuši
mą.

Berlynas, rugp. 17. — Vy
riausybė paskelbė planą, sulig 
kuriuo jauni bedarbiai, viso apie 
200,000 turės dirbti prie vie
šųjų darbų, jeigu norės gauti 
pašalpą. Tam tikslui vyriau
sybė yra paskyrusi apie $50, 
000,000.

Prūsijos diktatorius Franz 
Bracht paskyrė federa'lius kon
trolierius Prūsijos miestams, 
kurie yra prasiskolinę ir turi 
nuo 2,000,000 iki 36,000,000 
markių deficito.

Italija išima iš tarnybos 
130,000 tonų karo laivų

Rymas, Italija, rugp. 17. — 
Pradedant rugpiučio 25 d. Ita
lijos laivyno ministeris pradės 
traukti iš tarnybos senesnius 
karo laivus, viso 130,000 tonų. 
Tai daroma “ekonomijos ir lai
vyno reorganizavimo tikslais”. 
Dabar Italija statosi eilę naujų 
karo * laivų, kurie kiekvienais 
metais įtraukiami į tarnybą.

Brazilijos kariuome
nė užėmė dar vieną 

sukilėlių miestą
Rio Be Janeirę, Brazilija, 

rugp. 17.-^-. .Anot vyriausybės 
pranešimų, federale kariuomenė 
užėmė Sao Paulo sukilėlių mies
tą Xiririca. Dabar armija veda 
ofenzyvą prieš sukilėlius pieti
nėje Sao Pėulo valstijos dalyj. 
Sukilimas nusitęsė virš mene
sio laiko ir jo tikslas yra nu
versti arba priversti Vargas 
valdžią grąžinti konstitucinę 
tvarką.

Banko prezidentas pas
kirtas Cili finansų 

ministeriu
Santiago, čili, rugp. 17. — 

Čilės morgičių (hipotekų) ban
ko pirmininkas Ernesto Barros 
Ja'rpa paskirtas naujuoju fi
nansų ministeriu. Ministeris 
Zanartu rezignavo, nes vyriau 
sybė buvo priešinga jo inflia
cijos projektui. Su Jarpa pasky. 
rimu Čilės biržoje pakilo šėrai 
ir finansinėse sfęrose pasireiš
kė didelis optimizmas.

781 keleiviai išgelbėti 
iš skęstančio ekskur

sinio laivo
Lousiville, Ky^,. rugp. 17. — 

781 keleiviai ir 33 jurininkai 
buvo išgelbėti iš skęstančio ek
skursinio laivo City of Memp- 
his, kuomet laivas Ohio 
sudužo į uolas.

Mirė žymus lenkų 
monininkas

upėj e

pra

Philadelphia, Pa., rugp. 17.— 
IŠ Philadelphijos žvėryno pa
spruko 
apimti

boa. angis. Gyventojai 
didžiausios baimės.

Carlsbar, Čekoslovakija, rugp. 
17.—Antradienį Karisbade mirė 
garsus Lenkijos fabrikantas ka
ralaitis Stanislaw Lubomirski. 
Pirmadienį atvažiavo į Karsba- 
dą gydytis.
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Managua, Nicaragua, rugp., 
17.—Nicaraguos konservatorių 
partija vienbalsiai nominavo 
buvusį prezidentą Adolfo Diaz 
partijos kandidatu j prezįden-partijos kandidatu 
tus.

Tokio, Japonija, rugp. 17.— 
Dr. Yoshio Imamaki, Tokio, 
valstybinės ligoninės viršinin
kas prisipažino vadovavęs suo
kalbiui nužudyti dabartinį Ja
ponijos premjerą admirolą gra
fą Makoto Saito ir kelius mi- 
nisterių kabineto narius.

Imamaki taipgi prisipažino 
išdalinęs tarp savų šalininkų po 
$250 dolerių už “darbo” atliki
mą. Suimtas daktaras ir du jo 
šalininkai, kurie nurodė. kad 
jis yra' suokalbio vadas.

Pasikčsinims turėjęs- įvykti 
rugpiučio 23 d., kuomet Japo
nijos parlamentas susirinks spe
cialiai sesijai aptarti biudžeto 
klausimą.

Paskutiniu laiku biržose pra
dėjo smarkiai pulti Japonijos 
piniginis vienetas jenas. Jo 
verte nupuolė daugiau negu 
50% nuošimčiu.' Japonijos fi- 
nansinės sferos labai susirūpi
nusios krašto valiutos likimu.

Rekonstrukcijos korpo
racijos paskolos bus 

skelbiamos
Washington, D. C., rugp. 17. 

Greitu laiku atstovų buto raš
tininkas paskelbs federalčs fi
nansines rekonstrukcijos kor
poracijos bankams ir įmonėms 
suteiktas paskolas. Preziden
tas Hpoveris yra tam priešin
gas, bet demokratų atstovai yra 
pasiryžę paskolas paskelbti.

Kinijos valdžia pradeda 
susitvarkyti

Nanking,' Kinija, rugp. 16.— 
Paskutiiiiu laiku pakrikusi Ki
nijos valdžia pradeda’ atsigrieb
ti. Suirutė prasidėjo su prem 
jero Wang Chiang-Wei rezig- 
navimu, kuris pasitraukė iš val
džios protestuodamas prieš ne
ganėtinai griežtą generolų ak
ciją prieš japonus. Nužiūrima, 
kad j politiką grįž buvęs prezi
dentas gen. Chia’ng Kai-Shek, 
kuris dabar yra vyriausias ka
riuomenės vadas. ■■v.

Los Angeles, Cal., rugp. 16. 
—Los Angeles apskričio kalėji
me pradėjo platintis influenzos 
enidemiia. Susirgo 1,800 kali-epidemija. Susirgo 1,800 
niai.

Viena. Austrija', rugp. 17. — 
81 balsu prieš 80 Austrijos 
parlamentas priėmė Ląusannos 
paskolos protokolą. Sulig tuo 
protokolu Austrija gauna nuo 
Tautų Sąjungos $42,00(1,000.
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2 paskendo' Oklahoriia 
valstijos potvynyje

Enid, Okla., rugp. 17. —Ne
toli Enid miesto išsiliejo Che- 
rokee upė ir keli menkesni upe
liai. Ikišiol žinoma, kad pa
skendo dvi moteriškė. šešių 
kitų žmonių likimas nežinomas. 
Smarkiai nuo;potvynių nuken
tėjo ūkininkai ir geležinkelio 
linijos.

Francijcje automobiliai užmušė
46 žm. į 4 dienas

Paryžius, Francįja, rugp. 16. 
—“Le Marin” apskaito, kad į 
keturias dienas automobiliai 
Franci joj užmuša apie 46 žmo
nes. Sužeistųjų skaičius tuo 
tarpu siekia 119.

Springfield, Mass., rugp. 16. 
Russell Soardman, garsus la
kūnas, perskridęs Atlantiką, 
sunkiai susižeidė, kuomet sudu
žo jo orlaivis.

Aferisto Kazio Marčiulionio 
byla dėl vekselių suklastojimo 
perduota II nuov. teismo tardy
tojo pareigas einančiam p. Lie- 
pinaičiui; • Liepinaitis dabar ir 
daro tardymą.

.Jau esą paaiškėję, kad Mar
čiulionis iš viso suklastavęs Vek
selių apie 10,000 lt., nors apy
varton tų vekselių ir nedaug dar 
tebuvęs paleidęs.

Nors Marčiulionio draugai 
stengiasi, kad Marčiulionis ligi 
teismo butų už užstatą paleis
tas, tačiau kol kas Marčiulionis 
laikomas kalėjime besąlyginiai, 
nes jis vieną kartą nuo teismo 
jau buvo pasislėpęs.

Beje, gauta žinių, kad Mar 
čiulionio žmona (ne Lietuvos 
pilietė) su dukrele gyvenanti 
Dancige ir jau kuris laikas no
rėjus pas savo vyrą atvažiuot’, 
bet Marčiulionis savo žmonai 
nedavęs savo adreso— žmona 
rašydavs Marčiulioniui “iki pa
reikalavimo”. Kaune Marčiulio
nis vaidinęs nevedusio rolę ir 
sukdavęsis apie turtingas mer
ginas. ,

Lito padengimas auk
štas

Rugpiučio mėn. 1 d. Lietuvos 
Banko banknotų fondas siekė 
98,3 mil. lt., paskolos—96,1 mil. 
lt., aukso fondas—50,3 mil. lt., 
užsienių valiutos-r-19,2 mil. lt. 
Padengimas auksu—51,2 mil. 
lt., o padengimas auksu ir va
liuta—70.7 milijonų litų.

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 1 VAL.
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Asa

Cheminis Karas
*• *- i-. .a J.

izo- 
kad

I. A pie ateities • karą.
Nesustojo dundėjusios pa

saulinio karo patrankos, ant 
milijonų kritusių kapų nesu
žėlė dar velėnos, kaip kapita
listiniai politikai ir militaris- 
tai ruošias naujiems karams. 
Karo ministerijų budžetai 
daug didesni už Švietimo mi
nisterijų budžetus. Naikinimo 
priemonėms aukoja daug dau
giau, ne kaip kultūros kėli
mui. Prie naujų naikinimo 
priemonių riifošimo ir tyrimo 
dirba tūkstančiai pirmaeilių 
mokslininkų. Slaptose 
liuotose laboratorijose,
apie tai nesužinotų kitos vals
tybės ir tos pačios valstybės 
gyventojai, mokslo išradimus 
stengiasi pritaikinti karo rei
kalams. Visi šie darbai atsi
dengs kilus naujam karui.

Koks bus šis naujas karas? 
Amerikos tyrinėtojas John Be- 
keller’is apie tai rašo: — Pa
saulinis karas 1914 m. pradžio
je buvo lygus 1870 m. francu- 
zų-vokiečių karo kvadratui, 
bet tas pats karas 1918 m. bu
vo lygus karui, kuris aprašy
tas VVellso fantastinio romano 
puslapiuose. Kas bus toliau, 
— geriau nemąstyti. Jokis Dan
te nepajėgtų aprašyti 1918 m. 
pragaro. Žmogaus fantazija 
per siaura ir kalba nepilna, 
kad galėtų įsivaizduoti ir ap
rašyti ateities karo naikinimo 
j^gas.

Miręs franeuzų maršalas 
Fošs. vienas iš didžiųjų karo 
teoretikų ir praktikų, atvaiz
duoja tokio karo eigą:—Nuo
dingos bombos visur sėja mir
tinas dujas, kurios pereina pro 
bet kokią apsaugos maską ir 
už kelių minučių išnaikina 
bet kokią gyvybę; jokioms 
priemonėms neužgesinamos 
fosforo bombos sudegina mė
sas iki kaulų. Šimtai tankų, 
kurių kiekvienas kas minulė 
sėja tūkstančius mirtinų šovi
nių, kulkosvaidžiai, kurie su 
didžiausiu greitumu išmeta 
šimtus milijonų kulkų. Ir virš 
visų šių baisybių—debesiais 
tūkstančiai orlaivių, iš kurių 
mirtis krinta žemėn kaip lie
tus. Užfrontyj — tolšaunamų- 
jų patrankų ir aviacijos bom
bų naikinanti ugnis pavers į 
griuvėsius ištisus kaimus ir 
miestus. Jei atsimenam įvairių 
manevrų aprašymus, kurie 
kartais pasirodo laikraščių 
kronikose, tai turim pasakyti, 
kad čia atvaizduotas karas nė
ra perdėtas, šiuose manevruo
se ne kartą, yra spręsta, kad 
tokie didmiesčiai, kaip Lon
donas, Paryžius, Berlynas ir 
kiti gali būti išnaikinti per 
vieną ar pusantros valandos 
ir tuo pačiu laiku išžudyti visi 
šių miestų gyventojai. Karo 
technika šiandie yra milžiniš
kai išsivysčiusi. Nekalbėsime 
čia apie automatiškus orlai
vius, naujuosius tankus, pa
traukus ir ete. Apsistosime 
prie baisiausio ateities ginklo, 
kuris visų daugiausiai palies 
ramius valstybių gyventojus— 
nuodingųjų dujų — taip vadi
namo cheminio karo, t

II. Cheminio karo kilimas.
Cheminio karo pradžia sle

piasi gilioj senovėj. Jo šaknis 
turime ieškoti senovės medžio
tojuose, kurie naudojo durnus 
ir ugnį žvėrims baidyti iš ur
vų. Vėliau šias priemones pa
naudojo kovoj su priešais. 
Naudojo tokias medžiagas, ku
rios degant duoda daugiau 
durnų; žalias malkas, šiaudus 
įvairių dervų priemaišas ir 
gyvių taukus. Vėliau pereina
ma į daugiau nuodingesnes 
medžiagas. Jau spartiečiai Po- 
loponeso kare (431-404 m. pr. 
Kr.) naudojo nuodus, degan
čią sierą ir arseniko dumUs. 
Septintame šimtmetyje Romos 
Užkariautojai, kovodami su 
mahametonais, vartojo taip 
vadinamą graikų ugili. Jie

žibalo, dervos, sieros ir k., de
gindami šias priejnaišas leido 
į priešo pusę nepakenčiamus 
durnus. Taipgi ir viduriniuose 
amžiuose nuodingi ir dirgi
nantys nuodai buvo naudoja- > • nu.

Taip pat nuodingų medžia
gų receptų netrūksta ir nau
juose laikuose. Visgi ne viena 
iš jų negavo praktiškos reikš
mės. 19 šm. kariautojai nuo
dingų dujų naudojimų skaitė 
už nežmoniškų darbų. Pavyzd
žiui, 1854 m. anglų karo mi
nisterijai pasiūlė su kokodilu 
ir kokodilo oksidu pildytas 
granatas. Granatai sprogus 
skystis išblaškomas į orų, už
sidega ir paplinta nuodingi 
aršeniko gazai,—valdžia ne
priėmė.

Dandonaldas 
kare 1855 m. tai pačiai vald
žiai pasiūlė prieš rusus sieros 
peroksidų. Anglai taipgi ir šį 
projektų atmetė.

Yra darodyta, kad 1904-5 
m. rusų-japonų kare vartojo 
nuodingoms dujoms pildytas 
granatas. Jas vartojo suma
niai ir nedideliuoše kiekiuose, 
todėl didesnių žymių nepali
ko. 20 šimt. pradžioje utilita
rinės valstybės pradėjo studi
juoti cheminio karo galimy
bes ir po to praktiškai ruoš
tis šiam karui. 1907 m. .Hagos 
konferencija priėmė rezoliuci
jų, kuri uždraudžia kare nau
doti bet kokias nuodingas du
jas, uždrausta vartoti bet ko
kie gyvybei kenksmingi nuo
dai; uždrausta Užnuodinti 
vanduo, šaltiniai ir maisto 
produktai. Vėliau šių rezoliu
cijų 1912 m. iš naujo patvirti
no. Bet pasaulinio karo pir
muose mėnesiuose šių tarptau
tinę sutartį laužė. Pasaulinio 
karo laike nuodingų dujų var
tojimas ėjo taip smarkiai, kad 
jau 1918 m. vakarų fronte 
50 nuoš. iš visų granatų buvo 
pildytos nuodingomis dujomis. 
Sulig slaptai praneštų Kleman- 
so datų 1918 m. rugpiučio 
mėn. pirmose 10 dienų su du
joms užsinuodijo 14,578 fran- 
euzų kareiviai, nors kiekvie
nas jų turėjo po vienų-dvi ge
ras apsaugos maskas. Kuri iš 
kariaujančių valstybių pirma 
pradėjo pasauliniam kare var
toti nuodingas . dujas, sunku 
išaiškinti, nes kaltu nė vienas 
nenori prisipažinti. Kiek 
kinta, tai pirmi pradėjo 
euzai 1914 m. rugpiučio 
kada iššovė į vokiečius 
30,000 nuodais pildytų grana
tu. Bet ir vokiečiai buvo ne 
mažiau pasiruošę. JaU tuo lai
ku kiekvienam vokiečių karei
viui vakarų fronte buvo prieš
dujinės maskės, ir šis francu- 
zų antpuolis liko beveik be 
pasekmių. Be to, vokiečių 
priešdujinės maskės pasirodo 
buvo geresnės; sąjungininkų 
armija pradžioje visai neturė
jo priešdujinių maskių. Jos 
pradėjo vartoti daug vėliau, 
todėl sąjungininkų armija 
pradžioj nuo nuodingų dujų 
kentėjo daug daugiau ne kaip

Sevastopolio

išaiš- 
fran- 
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prie 
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vadinamą graikų ugnį.
ruošė degančias priemaišas iš

pradžios vokiečiai rusų fronte 
leido bromo dujas ir kareiviai 
krito tūkstančiais, apsisaugo
dami visai primityviškomis 
priemonėmis: vartojant 
burnos ir nosies šlapias 
nes ir skudurus.

Formaline cheminio 
pradžia skaitoma ataką 
Ipro 1915 m. balandžio
Vokiečiai prie Ipro miestelio 
6 kiliu. platumo fronte pavėjui 
paleido tirštus nuodingų .dujų 
debesis. Tai sukėlė baisią pa
nikų sąjungininkų tarpe. Už
sinuodijo 15,000 kareivių, iš 
kurių 600 mirė, bet likusieji 
liko amžinais invalidais. Var
tojo visiems senai pažįstamas 
dujas — švarų chlorą.

Dauguma pasauliniame ka
re Vartotų nuodingų dujų che
mikams senai buvo žinomą. 
Chloras, fosganas, chlorpikri-

nas, garstyčių dujos ir ctc., ku
rios buvo atrastos kelios de
šimt metų atgal. Paskutiniuose 
metuose pasakiškai išaugusi 
cheminė pramonė išdirbo me
todus šių dujų masiniai gamy
bai ir sukūrė šioj , šakoj plačią 
pramonę; kuri duoda didelį 
pelną. Todėl; nieko nėra ste
bėtino, kad kapitalas, kurį ve
da pelno stimulas, susijungęs 
su visų žemiausiais žmogaus 
instinktais, nekreipia nė ma
žiausioji domės į visos civiliza
cijos gresiantį pavojų ir sten
giasi cheminį karą visoms 
priemonėms propaganduoti, 
net pabrieždami cheminį karą 
kaipo “aukščiausį humanizmo 
laipsnį.”

III. Nuodingos dujos.
Pasauliniam kare išmėginta 

apie 100 įvairių nuodingų fų- 
šių. Iš tų specialistai kokias 25 
pripažino Už nuodingas ir atėi* 
ties karuose. Sulig vokiečių 
toksikologo prof. Lekeno da
viniais, po did. karo atrasta 
dar apie 1,000 įvairių dujų rų- 
šių, iŠ kurių 25 skverbiasi pro 
visas pažįstamas apsaugos ma
skas ir mirtinai užnuodija 
žmogų. Nuodingas dujas gali 
klasifikuoti labai įvairiai, pa
vyzd;, sulig chemine sudėtini; 
sulig fizinių ypatybių, pasto
vumo ir etc. Gali klasifikuoti 
taipgi ir sulig veikimo ilgumo. 
F raneuzai-amerikiečiai nuo
dingas dujas skirsto į keturias 
grupes pagal jų fiziologinį 
veikimą. Gaunama tokia kla
sifikacija: a) lachrymol arba 
ašarinės dujos; b) nuodingų 
dujų grupė kuri daugiausiai 
veikia į kvėpavimo organus ir 
plaučius; c) grupė cheminių 
junginių, kurie užnuodija 
kraują ir. paralizuoja širdies 
ir nervų veikimą, ir d) sina- 
pirme (garstyčių) dujų grupė, 
kuri veikia į odos ir kvėpavi
mo organus.

Ašarinės dujos. Prie šios 
grupės priklausančios dujos 
daugiausiai veikia į akis, iš- 
šaukdamos ašarojimą ir aklu
mą (apakimą). Prie mažos 
koncentracijos akies obuolis- 
ir nervas daug nukenčia, prie 
didesnės koncentracijos pasi
reiškia žymus akies obuolio 
apdulkėjimas ir žmogus ar gy
vis palieka dalinai ar visiškai 
aklas. Akių ašarojimas suriš
tas su dideliais skausmais ir 
žmogus pakliuvęs tokiose du
jose ne tiktai nieko nepajėgia 
veikti, bet ir pats save dau
giau nepajėgia valdyti. Be šių 
pamatinių savybių ašarinės 
dujos, ypatingai didesnėj kon
centracijoj, iššaukia vėmimą 
ir k. organizmo ligas. Geros 
apsaugos maskos šias dujas 
sulaiko, todėl fronte jos nėra 
baisios. Ateities kare nuo šių 
dujų daugiausia gali nukentėti 
moterys, vaikai ir kiti užfron
tės gyventojai. Paskutiniu lai
ku šias dujas plačiai vartoja 
kolonijose prieš vietinius gy
ventojus sukilimų mėginime ir 
polcija išsklaidinimui demons
tracijų, mitingų ir tt.

Bromacotono karo laike fran- 
euzai vieni išdirbo ir išleido 
apie 500,000 kg. Su bromącoto- 
nu daugiausia pildė minas ir 
granatas. Jo koncentracija 
1:2000000 (t. y. litras dujų į 
2 milijonus litrų oro) negalima 
kęsti ilgiau, kaip kelias sekun
das. Mirtina koncentracija 
1:10000. šioj koncentracijoj or
ganizmas miršta i 1 minutę. 
Silpniau už bromocatoną veikia 
brommctilo-etilo-ketoriasi lai 
tamsus skystis. Jį vaitojo Vo
kiečiai; Nepakenčiama koncen
tracija 1'500000. Mirtina kon
centracija — 1:5000.
• Brdmbenžilėianidas stipriau
sias iš Visų ašarinių dujų. Prie 
gerų atmosferinių apyštoVų su 
juo užnuodinta apylinkė pavo
jinga apie rii'ėnesj. AmeHkos 
spečialistai šias įtijaš siuld nati- 
doti ateities kafe. Paminėsim 
dar chloracetofėhoną, kutis vei
kia ne tik į regėjimo organus, 
bet į visą kūną.. Pradžioje visa 
odk labai dega, po tb palieka 
raudona ir grėit virste tefftsiai 
rudd. Visų daugiausia, ją gami

na ir reklamuoja Amerika, Pa
sauliniam kare ši^ dujų nepa
spėjo išmėginti.

Į antrą, griipę, kuri Veikia į 
kvėpavimo organus iy .plaučius 
įskaitomi * 
chlorpikrinas ir ki Nuo šjų du
jų žmogus nukamuotas įhiršte 
arba, kaip anglai, sako, “žmo
gus paskęsta šahsoj žemėj”, 
šiomis dujomis užnuodintas 
žmogus nuskęstą ši6 žodžid pil
noj prasmėj savo kraujo plaz
moj (brau j 0 ištėkėj imas) < ke
letą kartų įtraukus šių dujų; 
plaučiai pribręstą; stipriai pri
sipildo Įvairiais skysčiai?, ir jų 
talpa keletą, kartų padidėja; 
Mirties ąuMšte šh bai
siais skališMš; dtteujb stitirš- 
tėjimu ir bOomfe konvulsijo
mis. Jeigu hihuoifotestti kaip 
nors pasvpiktft; tei jie lieka am
žinu invalidu; štipnai
išplėšt i ir žtnOgdš' ktėjt «šūter- 
ga limpamomis ligomis. Vieniii- 
tėlė laimė tej kad gerės apsau
gos maskės kuriam laikui su
laiko didėšfię dalį šių < dujų* 
Svarbiausi šios grupės atstovai 
sekafiti: , \

Chloras. Paskutiniu laiku jį 
labai lengvai gauna elektroliti
niu keliu iš paprastos verdamos 
druskos. Ji ld|ko sušpadstoj for
moj metalo balionuose. 20 kg; 
balionas duoda apie 600 litrų 
dujų. Chloras lengvai jungiasi 
su kitomis medžiagomis. Todėl 
beveik visi kasdieniniam gyve
nime vartojami metalai nuo jo 
greit, rūdija, ypatingai drėgna
me ore. Nors chloro nuodingu
mas nedidelis, visgi prie kon
centracijos 1:100000 laike kelių 
minučių galima stipriai užsi
nuodyti. šios dujes apsaugos 
maskės kurį laiką geriu sulaiko.

Fosgenas. i’rie paprastos 
temperatūros bespalvis, už orą 
sunkesnis, prie 8° sutirštėja ir 
pavirsta į šviesų bespalvį skys
tį, todėl jis pervedamas geleži
niuose balionuose skystoj for
moj. Prie aukštesnės tempera
tūros fosgenas tuojau virsta į 
bespalves dujas^Jis yra 17 kar
tų nuodingesnis UŽ chlorą, žmo- 
gus, įkvėpavęs tiktai vieną kar
tą didesnę jo dalį, miršta už 
kelių dienų. Jejgii užnuodinta- 
sai neguli ramiai,5bet judinasi, 
tai fosgeno veikimas pastįprė- 
ja ir mirtis ateina greičiau. 
Praėjusiam kare fosgeną pla-< 
čiai vartojo, bet manoma, kad 
jis nenustos savo reikšmės ir 
ateityj, nes karo specialistai 
apie šias dujas gerai atsiliepia. 
Prie šios grupės dujų dar pri
klauso monochlormetilchloro- 
formiatas chloropikrinas, tri- 
chlormetilchloroformiatas ir tt.

Trečiai grupei, kurios užnuo
dija kraują ir pafaližuoja šir
dies ir nervų veikimą; priklau
so įvairus aršeniko junginiai su 
chidrocianidu. Visi šios grupės 
junginiai skverbiasi pro visas 
priešdujines maskės. |?rie ma
žiausios koncentracijos prasi
deda gc-lvoš ir krutinės skau
dėjimas, pastovus vėmimas ir 
psichinis subrukimas (persekio
jimo manija, saužudybės mėgi
nimai ir t. t.). Pašauliniani ka
re šios grupės jungiti’iai tik ką 
buvo pradėti vartėth * Bet jau 
1919 m. anglui ir Amerika šias 
dujas gamino dideliuose kie
kiuose; tiktai nepaspėjo dau
giau suvartoti. Ateityj numa
toma joms plačiausia dirva.

Svarbiausios iš jų yra:
Difenilchlorarinhs; Pirmą kar

tą šis junginys pagamintas 
1880 m. Jis yra kietos hespab. 
vis ihedžiUgoš kristaias. Juda 
prie 38°; Wda W:8H8O, šilu
moj lengvai išgaruoja. Garai 
bėspalviįiy kįhdži^j a smulkios 
daiolėš ’ir Škvei'biąši pro visų 
geriausias prlešdujiheš maskėŠ; 
prasiskverbęsv pro maškę ^isų 
mažiUtisis. šių dttjiį kiekis išatį 
kia tankų alsavimą • .į'tiVe'r- 
čia žmogų nusiimti maskę. Bet 
po maskės huemimcr šios pačios 
ar kitoš dtijbs pribaigia nužu
dyti žmOfeų. Žmogus įkvėpavęs 
8:100600 .įįm. įįi); dųjį nustoja 
sąmonės :in išiiė^taš tyran oran

chloras, fošgenas,

ją atgauna už 2 vąh Po to kvė
pavimo organas ir krutinę kan
kina nepakenčiamos kančios. 
Oda sutinsta, pasidaro vandeni
nės puėlėS; .vėliau jos trūksta, 
atsiveria žaizdos ir t. t. šių du
jų nuodingumas pasirodo prie 
končentraci j os 1:10000000.

Definilamonochlorasinas. A- 
merikoj šias dujas vadina 
Adamsite — jų išradėjo vardu, 
šios yra daug nuodingesnės už 
pirmiau aprašytus nuodus. Mir
tina koncentracija 1 :3()00(jl)()(). 
Hidrocianidas nepaprastai nuo
dingas skyštis. Išgaruo jant vir
sta bėspalvim Ūmai pafaližuo
ja tiervų sištemą ir kvėpavimo 
centrą. Žnidgus šių dujų užklup
tas gteit miršta; iiėpaspėja net 
pajHidrpcianidas veikia 
nė tik j ceritralihę nervų siste
mą, bet taipgi ir j kraują; Prie 
konbėntracijos 1:2000 kiekvie
nas gyvis miršta žaibo greitu- 

•■•tetti
Sinapizme d..jos. (Prie, šios 

grupės priklauso junginiai, ku
rie dauginusia veikią į Odą ir 
kvėpavimo organus ir k. Vie
nas iš šios grupės plačiai pažįs
tamų atstovų yra Iperitus, che
mijos vadinamas dichlOfetilsul- 
fldm §į junginį pirmą kartą 
Vartojo Vokiečiai 1917 m. naktį 
iš 12 į 13 birželio 1h. Flandri
jos mušyj prie Ipros, iš čia ir 
kilo šių dujų pavadinimas ipe
ritas. Anglai jas vadina garsty
čių dujomis, nes jos išduoda 
garstyčių kvapą. Verda prie 
219.5°. Jo chemine sudėtis ga
lutinai išaiškinta 1886 metais.

šių nuodų fiziologinis veiki
mas išsiaiškino tiktai pasauli
niam kare. Juos vartojo išlei
džiant į orą ruko formoj. Užsi
nuodijus ipiritu, ant odos pasi
rodo pūsles, mėlyni plemai ir 
t. t. )?o to atsiveria žaizdos, 
žaizdos pradeda puti ir neužgy
ja mėnesiais, kartu duodamos 
plačią galimybę veistis įvai
rioms bakterijoms. Kartu ap
miršta akių jautresnės vietos, 
dažnai pati lėliukė ir žmogus 
bei gyvis didelėse kančiose nu
stoja regėjimo. Po ipirito įkvė- 
pavimo mirtis”” neišvengiama. 
Prasideda - kraujo* plūdimas vi
duje; krauju paplūsta plaučiai, 
inkstai, smegenis, žarnos ir tt. 
Ipiritas sugriauna visas krau- 
jotekos sieneles. Krauju j e pra
sideda raudonųjų kraujo kū
nelių įrimas, tirštėjimas ir 

' kraujo takų užsikimšimas. Ner-

vų centro paraližas prieš mirtį 
iššaukia baisias konvulsijas. 
Ipiritas yra visų biauriausis iš 
pažįstamų nuodų, nes jis ne,j i 
turi nei spalvos, nei skonio. 
Dar blogiau, tas, kad jo nuodin
gas veikimas pasirodo ne urnai; 
bet įto kelių valandų arba die
nų. Kadangi ipiritas veikia į 
visų kūnų, tai apsisaugoti prieš 
jį nėra galima. Juo labiau, kad 
ipiritas lengvai prasiskverbia 
pro linų, vilnų ir net guminius 
apsiaustus ir visų kūnų apklo
ja plesteriu. Su ipiritu prisiso
tina ir žemė, medžiai, augalai; 
kurie vėliau pasidaro pavojin
gi keletu mėnesių. Su ipiritu 
užnuodija ištisas apylinkes, lau
kus, javus, kelius, kaimus, ku
riuose negali pasirodyti žmonės. 
Anglų 77 divizijos štabo nariai 
visi užsinuodijo pasikloję pata
lines, kuriose buvo rastos ko
kiam tai kaime, kurio apylin
kėj, kaip vėliau išsiaiškino, 
prieš kelias dienas vokiečiai bu- j 
Vo apšaudę su ipirito granato
mis. Ipiritu užnuodinta apylin
ke gyvybei pavojinga apie me
tus laiko. Patalpose ir pogrin
džiuose dar ilgiau. Nuodinga 
ipirito koncentracija yra 1:14- 
000000, t. y. 1 litras dujų ant 
14 mil. litrų oro. Tegu ipiritas
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pastovus junginys, visgi susi
tikęs su stipriai oksiduojan
čioms medžiagoms jis nustoja 
savo nuodingų ypatybių. Todėl 
šią medžiagų galima vartoti 
prieš ipiritų kaipo priešnuo
džius. • ■

Kaipo priešnuodžiai svarbiau-

Chlorkalkls, Įvairus paroksi- 
dai, kali jaus arba natri j aus par- 
magantas. Karo laike daugiau
sia naudojo chlorkalkius. Su 
jais apibarstydavo laukus ir 
kelius, su juo apdengdavo odų 
ir apsivilkimų, kad neutralizuo
ti ipirito veikimų.

Tuo baigsim nuodingų dujų 
aprašymų. Suprantama, šis ap
rašymas labai trumpas ir ne
pilnas. Bet skaitytojas galės 
gauti šiek tiek žinių apie visų 
šių dujų veikimų. Tegu gali pa
sirodyti^ kad nebėra kur to
liau eiti, visgi pasaulio milita- 
ristai taip negalvoja. Didelėj 
slaptybėj ruošia naujus mėgini
mus ir tyrimus kaskart baises
nėms naikinimo priemonėms iš
galvoti. šiandien sunku įsivaiz
duoti, kuo ateities kare įvairus 
šių dienų specialistai Vapdova- 
nos” žmoniją.

Verte J. Ulenskas.

Rugpiučio L t 
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 remodeliavimą. šį 
mėnesį mes vis dar imame tik
tai vasaros kainas.

GOMBINER FUR CO.
6835 Stony . Island Avė.

Tei. Hyde Park 3459
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GYDO VISAS LIGAS VYRŲTr MOTJERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiskai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijitną krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai >r nuo 5-8 valandai vakre. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 

..4200 \Vest 26, Št. _ MiPPM .... . ... T<|, Crawford 5573
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53,000,000.00
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Ilgų metų patyrimas duoda mums galimybes pigiai ir saugiai $agii|sti

Bankų /Lietuvoje.
jiišų pinigus paštu ir telegrama tarpininkaujant vienai saugiausių 
Bankų Lietuvoje.. , ; •
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Mes taipgi gosiančiame pinigus Rusijon, Vokietijon, Lenkijon, Brazili
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ĮVAIRENYBĖS
Padavimai apie mėnulį

DRESĖS PO 10 CENTŲ

nas

gyvu

o

SORE THROAT Lietuvaitės
Kad Apsaugoti Savo Skaitytojus

DUOS

DYKAI 1,500.00 DYKAI
Reduces COLDS

Užsisakykite tuojaus

IN OUR OFFICE

BECOMlNG
THI5 

HUVTkSHią

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS

NAUJIENŲ CIRKULIACIJOS DEPT. 
1739 South Halsted St.

Ši.uomi siunčiu

1,155,000 žmonių užmušta

A LONG 
— < V4HIL6

if Ine. mmtotics
SBE MOU 'MITU IT

NOU’LU

TOKIA NELAIMĖ GALI IŠTIKTI IR JUSLaidojama daug 
numirėlių

, OUfc

iHioj

Kodėl juo aukščiau nuo 
žemės, juo šalčiau?

Labai švelnus .. . ui!"“”- ' •
nūs mišinys parlnktlnio alte' 
jaus, švelnaus uksuso, rinkti
nių kalušinių, retų prieskonių. 
Sumaišytas mažomis krūvi lė 
mis dėl geresnio skonio.

ACCIDENT INSURANCE POLICY■ ' ' •’ 1 
tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins savo prenumeratą ant 

viemj metų.

Ikar’as mano, kad esą labai 
sunku nustatyti, kada žmogus 
tikrai yra miręs ir dažniau
siai laikomi mirusiais dar nė
ra mirę; jie miršta daug vė
liau. Tikriausias mirimo žen
klas yra kūno gedimas. Kai 
lavonas pradeda dvokti, tada 
negalima abejoti, kad jis tik
rai nebegyvas.

Chicago Mail Order Outlet 
sankrova, kuri randasi Paulina 
gatvėj, prie, Harrison St., pa
skelbė nepaprastą išpardavimą 
moterų, panelių ir mergaičių 
dresių. 2,100 dresių, visokių 
didumų, spalvų ir audeklų, bus 
išparduotos tiktai po 10c kiek
viena, ir aug. iki $1.50. Verta 
pasinaudoti tokiais negirdėtais 
pigumynais.

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

dd moterų, 
mergaičių, 
(rimuotos, 
dresės šilko, 
kitų tinkamų 
ir spalvų 
durnų. Tikros vertės 
iki $9.95. Niekurips 
biskį suteptos nuo 
čiupinėjimo. Mes prak
tiškai dykai atiduoda
me tas dreses už ne
girdėtą kainą tiktai po 

10c kiekv.
ir augščįau iki $1.50 
Ateikite anksti, nes 
šios dresės bus greitai* 
išpirktos.

Chicago, III.
( $8.00 Chicagoje

• Į $7.00 Amerikoje
Prašau užrašyti man Naujienas ant metų ir prisiųsti $1.500.00 ACCIDENT APDRAUDOS 
POLICY.

Pilnas Vardas ir Pavardė ....................................... ...........................................................................................

Adresas .......................................................................................... .................................................. ..........................

Amžius ..........................................................................................................v............................................ ............... .

Kam užrašote? ........................................... .............................................................................................................

Ar giminė? ............................................................................................ ......... ............ . .....................................

Jo adresas ....................................................... ................................. .......................... .

Nedidelio parankaus formato, 399 puslapių, beveik tiek 
žodžių paaiškinta, kiek ir dideliąme žodyne.

Kaina $2.50 Apdarytas.

greičiau įšyla už vandenį, bet 
žemę ir atvesta greičiau ne
kaip vanduo. Todėl vasarą na
ktimis šalčiau būna sausumoje 
nekaip juroje, o dieną — at
virkščiai, nes vanduo lėčiau ir 
mažiau įšyla už žemę. (“T.”)

Pristatomas ŠVIEŽIAS groscr 
ninkama kas kelios dienos.

Pabandykit Jjl

BEfOMlNtr!
NE5. IT’H

COMIHG

[Acme-P. U A. Photo]

August Piccard, Belgijos 
mokslininkas, kuris trumpoj 
ateityj rengiasi vėl kilti ba
lionu į orą ir tyrinėti atmos
ferą.

GIMfe rr^l 
TlMč ’’ ’ 

Gimė it ,

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% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

gulėjusį lavoną. Teisy- 
šitie atgaivinti dažniausiai 
greit numiršta, nes jų ku- 
buvo ligos labai sunaikin- 
Bct užmuštus perkūno bei 

elektros srovės, prigėrusius, 
pasmaugtus ir kilus, kurių 
kūnas buvo sveikas, pavykda
vo visiškai atgaivinti net po 
dviejų dienų.

Atrodo, kad juo aukščiau 
nuo žemes, juo šilčiau turėtų 
būti — mat, esą arčiau prie 
saulės. Bet iš tikrųjų kitaip 
yra: juo aukščiau juo šal
čiau. Taip yra dėl to, kad oras 
įšyla- ne nuo saulės spindulių, 
bet nuo žemės. Saulės spindu
liai, eidami per orą, jo neįkai
tina; įkaitina tik žemę, o nuo 
šiltos žemės ir oras sušyla; ta
da būna šilta. Čia atsitinka 
taip, kaip su stiklu: saulės 
spinduliai, eidami per stiklą, 
stiklo beveik neįkaitina, o 
esančius už stiklo daiktus įkai
tina. Kas vasarą pasikelia au
kštai orlaiviu, tai žino, kad au
kštumoje gana šalta, nors že
mai ant žemės, visai šilta.

Ne visi daiktai vienodai įšy
la. Juodi daiktai labiau įšyla 
nekaip balti, žemė labiau ir

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą 
“Laisvas Žodis”

"LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar^ 
bininkų ir valstiečių kovą už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
amsos apaštalais ir kelia aikštėn 

klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.
"L. ŽODIS” savo turiniu labai 

įvairus, talpina daug paveikslų iŠ 
viso pasaulio gyvenimo.

"L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

nuly gyvena ištremtas miško 
sargas, rinkęs miške nulaužtas 
šakas šventadienį. Afrikos ne
grai mano, kad mėnulis kas 
mėnesis miršta ir jo vieton 
gimsta naujas jaunas menulis. 
Tad daugelis negrų tautelių 
jaunąjį mėnidį visada sveiki
na muzika, dainomis ir šo
kiais. Anglijoj visiems žino
mas padavimas apie asilą, ku
ris gerdamas upely vandenį 
prarijo ir mėnulį, atsispindė
jusi vandeny. Asilą turėjo pa
plauti ir mėnulį, iš jo vidurių 
ištrauktą vėl į dangų paleisti. 
Mėnuliui beveik visur žmonės 
teikia kaltinimus, kurių iš tik
rųjų jis nėra užsitarnavęs. Pa
vyzdžiui, tvirtina, kad jo spin
duliai,. apšvietę miegantį žmo
gų, sunkina miegą, pagimdo 
baisių sapnu ir net miegantį 
priverčia atsikėlus vaikščioti 
užmerktomis akimis stogais, 
pakraigėmis, lipti į medžių 
viršūnes ir, bendrai, visur, kur 
yra pavojus nukristi ir susi* 
kulti ir kur žmogus nemiego
damas jokiu budu neįlips. Ta 
liga sergančius ir vadina “lu
natikais.” (“T.”)

LISTERINE
t. relieves

Sugrįžo iš Vakacijų 
DR. J. SHINGLMAN

VĖL YRA SAVO OFISE 
CICERO

4930 W. 13th St.
, K Ofiso valandos:

10-12, 2-4 p. 
p., 7-8 vakare 

-- - - Panedėliais, se-
redomis ir pėt- 
tyčiomis po 

ĮfTf z jjptf pietų gydo li-
gonius ofise už 

E JOlffll pusę kainos iŠ
priežasties sun- 
k*ų laikų. Re- 

MįĮįjR' * įpBB u"7aZ,z/no gy- 
mK vfl dymas — spe- 
& cialufnas«
Bk MKĮSjgą Ofiso T ei.

AMhSnH Cicero 49 
Rez. Tel,

* Cicero 3656

Menuliu nuo senų senovės 
domisi ne vien mokslininkai, 
bet ir paprasti žmonės. Apie 
šį ištikimą musų planetos pa
lydovą visam pasauly yra vi
sokiausių padavimų, prietarų. 
Lietuvoje, pavyzdžiui, net da
bar laukia jaunojo menulio, 
jei nori kūdikiui pirmą kartą 
nukirpti plaukus; kai kurio
mis ligomis sergančius gydo 
tik delčioje, draudžia vai
kams žiūrėti į skaistų giedra
me danguje mėnulį, nes, esą, 
tatai bukina vaiko protą ir tt. 
Senovėje lietuviai menulį lai
ke dievybe, jam nusilenkdavo, 
malonių prašydavo. — Kinijoj, 
ir dabar tikima, kad piktosios 
dvasios — didžiuliai smakai, 
laikas nuo laiko kėsinasi me
nulį praryti, prie jo tylomis 
artinasi, jį lykauja. Tuo budu 
jie aiškina ir mėnulio užtemi
mus. Užtemimui artinantis, 
visi kiniečiai bėga į gatves, 
kiemus ir rėkaudami, sukau
dami ir daužydami biotiniais 
indais, būgnais ir net šaudy
dami, stengiasi “smakus” nuo 
mėnulio atbaidyti. Užtemimui 
pasibaigus, jie didžiuojasi, 
kad savo triukšmu mėneulį iš
gelbėję 
tikima, kad mėnuly gyvena tik 
du padarai — žmogus ir šuo 
—dievybių į ten iš žemės už 
didelę bausmę išvaryti. Lenki
joje žmonės pasakoja, kad mė-

Gyvybės ir mirties ribą la
bai sunku nustatyti. Ikar’as 
tvirtina, jog daug laidojama 
žmonių, kurie dar nėra visiš
kai mirę.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS ><8^11^ 

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

Vanos, lietaus' ir druskos vanos, 
Swimming pool..

Rusiška ir turkiška pirtis moterims

Atdara kasdie iki 6 v. v. Ketv 
Subatoj iki 8:30 v. v.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Vienas žymus prancūzų gy
dytojas prof. Ikar’as senai ty
re, kada žmogus yra tikrai 
miręs. Jo manymu, labai 
daug laidojama žmonių, kurie 
dar nėra visai mirę. Kad žmo
gus nustojo kvėpavęs ir jo 
širdis nebemuša, tai dar nėra 
jokia mirtis tikrenybėje. At
skiri kūno organai bei atski
ros kūno dalys dar gana ilgai 
gyvena. Jam pavyko nemaža 
pripažintų mirusiais atgaivin
ti, vartojant širdies masažą. 
Buvo atsitikimas, kad pripa
žintą mirusiu ir išgulėjusį 21 
valandas lavoną pavyko at
gaivinti širdies masažavimu. 
Kitą kartą gydytojui Halhiep 
pavyko atgaivinti net 30 va-

DIDELE NAUJIENA
Chicago Mail Order 

Outlet pasiuto

2100 Dresių 
panelių, 
Gražiai 
gražios 

voile ir 
audeklų 

Visų di- 
Tikros

Angliškai-Lietuviškas Žodynas
Sutaisė A. HERLITAS

N0W OFFERED AT
REDUCED PRICES

CHICAGO MAIL OROĖR C0.
Harrisoh & Paulina Sis. . Marshfield ‘L

KRAFT 
Mayonnaise

AMAYS^
Kitchen-Freshl

seredomis iki 7 v. v.
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Užsisakymo kainas
Chicago jo — paštu:

Metams -----   $8.00
Pusei metų ____ -T-,Trr.,,„ 4.00
Trims mėnesiams _ ______ 2.00
Dviem mėnesiam __________ 1.50

. Vienam mėnesiui .75

kLAJOKLiAi

Subscription Kates:
38.00 per year in Canada
37.00 per year outside oi Chicago
38.00 per year in Chicago 
8c per copy

Chicagoj per išnešiotojus 1
Viena kopija .............._____  8c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj,
paštu:

Entered as Second Class Mattėr 
March 7th,1914 at.the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 S. Halsted St- Chicago, 
111. Telefonas Roosevelt 8500.
1  t‘r

Metams ---------------------------- 37.00
Pusei metu _____ _________ .. 8.50
Trims mėnesiams ..._______ 1.75
Dviem mėnesiams .......  1.25
Vienam mėnesiui ••••••••••••••••••M .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _________________  38.00
Pusęi metą ........... ................... 4.00
Trims mėnesiams .........._____ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
Ui 1 iii 7 . ■ .. . ■„

MAŠINOS IR GAMYBA

Amerikoj šiandien priskaitoma ligi 11,000,000 be
darbių. Tokį pareiškimą nesenai padarė William Green, 
Amerikos Darbo Federacijos prezidentas. Jis prana
šauja, kad žiemą, jeigu dalykų padėtis nepagerės, be
darbių skaičius pasieks 13,000,000. Valdžios statistikos 
duomenys rodo, jog nuo šių metų pradžios ligi birželio 
mėnesio iš darbo buvo paleista 1,300,000 darbininkų.

Tokio nedarbo Amerika niekuomet dar nėra turė
jusi. Kas atsitiko? Paprasčiausias aiškinimas yra tas, 
kad Amerikoj tapo prigaminta daugiau įvairių dirbi
nių, negu žmonės gali išpirkti. Vadinasi, įvyko virš- 
produkcija ir pramonininkai nebeturi rinkos savo ga
miniams.

Tame, žinoma, yra tiesos. Pramonininkų tikslas 
yra daryti pelną. Jeigu nėra rinkos, kur jie galėtų su 
pelnu parduoti savo dirbinius, tai jie susiaurina gamy
bą ir stengiasi apsieiti šū mažiau darbininkų.

Pažiūrėkime dabar, kas atsitinka. Juo daugiau at
siranda bedarbių, tuo labiau žmonių perkamoji jėga 
sumažėja. Susidaro kažkoks užburtas ratas, iš kurio 
nebegalima šiirišti išeities. Pramonininkai siaurina 
gamybą ir atleidžia darbininkus, nes jie savo dirbi
niams neturi rinkos. Bet juo daugiau darbininkų yra 
paleidžiama iš darbo, tuo labiau perkamoji jėga smun
ka. žmonės neturi pinigų ir todėl stengiasi kiek galima 
mažiau visokių reikmenų pirkti. Padarinyj pramoni
ninkai dar labiau susiaurina gamybą ir dar daugiau 
darbininkų paleidžia iš darbo.

Niekas negali užginčyti, kad Amerikoj kaip tik 
toks procesas fr eina. Per paskutinius trejus metus ga
myba čia laipsniškai Smuko ir dar tebesmunka. Juo la
biau bedarbių skaičius didinasi, tuo mažiau pramoni
ninkai beturi progos surasti rinką savo dirbiniams.

Seniau Amerika eksportuodavo į kitus kraštus už 
bilionus dolerių įvairių dirbinių. Vadinasi, ji turėjo di
delę rinką ne tik namie, bet ir užsieniuose. Štai kodėl 
jos pramonė neįmanomai išaugo. Šiandien sąlygos vi
siškai pasikeitė: ir mažiausios valstybės stengiasi būti 
nepriklausomos ne tik politiškai, bet ir ekonomiškai; 
jos stengiasi pačios pasigarfrirlti viską, kas joms rei
kalinga. To pasėka yra aukšti muitai. Valstybės nori 
išvystyti gamybą namie, ir kad saviškiai pramoninin
kai galėtų atlaikyti konkurenciją, tai ant įvežamų pre
kių iš kitur užkraunama dideli muitai.

Tas muitų karas juo tolyn, tuo darosi griežtesnis. 
Todėl sunku tikėtis, kad Amerikos eksportas trumpoj 
ateityj galės žymiai padidėti. O tai reiškia, jog ji turės 
daugiausiai remtis vidaus rinka.

Prieš keletą metų kai kurie optimistai su didžiau
siu entuziazmu kalbėjo apie naujų išradimų ir moder
niškų mašinų naudingumą. Jie stengėsi įrodyti, kad 
tokio dalyko, kaip technologiškas nedarbas, nėra ir 
negali būti. Mėgiamiausias jų pavyzdys buvo automo
bilių pramonė. Tos pramonės išsivystymas tiesioginiu 
ir netiesioginiu budu suteikė darbą 4,000,000 žmonių. 
Nauji išradimai, sako jie, paprastai pagimdo ir naujus 
reikalavimus. Taip atsitiko su automobiliais, radio im
tuvais ir kitais išradimais. Na, o tai reiškia, kad nauji 
išradimai sukuria naujus darbus.

Tačiau faktai visai ką kitą rodo. Columbia univer
sitete grupė technikų per kelis metus studijavo klausi
mą, kaip nauji išradimai ir moderniškos mašinos atsi
liepia į nedarbą. Šiomis dienomis tie technikai paskel
bė savo tyrinėjimo rezultatus, iš kurių matyti, kad 
ifiažiaūšiai bedarbių Amerikoj buvo 1918 m. Po to be
darbių skaičius laipsniškai pradėjo didėti. Tuo pačiu 
lįiiku didėjo ir produkcija. Vadinasi, su mažesniu skai
čium darbiniiikų buvo pagaminami daugiau dirbinių.

1918 m. Amerikos pramonė samdė 9,800,00Q darbi
ninkų, b 1929 m., kada “gerovės laikai” nbva paniekė 
aukščiausio laipsnio, bedirbo tik 9,300,000. Vadinasi, 
moderniškos darbo sutaupymo mašinos išstūmė lauk 
pusę miliorio darbininkų. . • -

Tąja kryptimi pramonės racionalizacija tebeina ir 
dabar; juo daugiau ŪiraAdahia darbui taupyti ųiasintj, 
tuo daugiau darbininkų išmetama i gatvę.

Prie tokių šąĮygti tegali būti tik vienai išeitis : trum
pinti darbo valandas. O kol to nebus padaryta, tol Ame
rikoj ir kitur vargu bau bus galima nedarbo klausimas 

' Išspręsti.

Savo laiku laikraščiuose buvo labai daug rašoma 
apie Rusijos vaikus, kurie laike pasaulinio ir tarpusa
vinio karo neteko tėvų ir klajoja po visą šalį. Vyriau
sias jų užsiėmimas — vagiliavimas ir plėšimai. Tie vai
kai Rusijoj yra žinomi kaipo “bezprizornye” 
priežiūros. >

Amerikoj depresija sukūrė irgi tinkamas sąlygas 
atsiradimui tokių “be priežiūros” vaikų. Vaikų biuras 
skelbia, kad šiandien Amerikoj randąs! apie pusę rpi- 
liono be priežiūros vaikų. Jų amžius įvairuoja tarp 14 
ir 21 metų. Kai kurie jų yra lankę aukštesnes mokyk
las ir net kolegijas.

Kas verčia tuos jaunuolius apleisti namus ir kla
joti po plačiąją Ameriką? Žinoma, skurdas. Išbadėję 
ir nudriskę, jie klajoja iš vieno miesto į kitą, tikėda
miesi surasti kokį nors darbą. Bet gauti darbas šiais 
laikais yra tiesiog neįmanoma. Niekur jie nėra pagei
daujami svečiai, — jiems duodama pavūlgyti ir tuoj 
prašoma išsikraustyti.

Kiek daug yra tų klajoklių, liudija jau tas faktas, 
kad vien tik į Kansas City, Mo., jų kas dieną atvyksta 
apie 1,500. Jie čia sustoja keliomis valandoms ar dienai 
kitai ir vėl traukia toliau. Kadangi jaunieji klajokliai 
neturi patyrimo, tai su jais dažnai įvyksta nelaimių* 
Vienas tik geležinkelis raportuoją, kūd pereitą žiemą 
50 jaunuolių užsimušė ir apie 100 susižeidė, bebandy
dami važiuoti traukiniais.

Nėra, žinoma, reikalo aiškinti, kad toks klajokliš
kas gyvenimas neigiamai veikia jaunuolius. Iš jų leng
vai gali išsivystyti pavojingi visuomenei žmonės, — 
visokios rūšies nusikaltėliai. Ir dėliai to bus vyriausiai 
atsakominga dabartinė santvarka, kuri beveik nieko 
nedaro, kad išgelbėjus tuos tukstanciūs jaunuolių nuo 
skurdo ir bade.

be

( [Acme-P. b Ą. Photo] „
Megan Lloyd George, buvu

sio Anglijos premjero duktė, 
kuri prie savo namų Londone 
pagriuvo ir sulaužė ranką.

St. žiemys

Pirmą Kartą
Mikas Valiulis buvo nesenai 

įstojęs į slaptą organizaciją, 
kurios tikslas buvo nuversti 
esamą valdžią, kurstyti žmo
nes sukilimui, neklausyti val
džios ir patiems kenkti viso
mis priemonėmis valdžiai.

Mikas buvo jaunas, vos aš
tuoniolikos metų vaikinas ir 
apie partijas mažai ką tenusi
manė, bet stojo į šią slaptą or
ganizaciją, nes jį į ją viliojo 
ne pats tikslas, bet romantinis 
gyvenimas, noras ieškoti prie
tikių, ką jis ir manė rasti įsto
jęs į organizaciją.

Tiesa, tos organizacijos po
sėdžiuose buvo kalbama apie 
ginklus, šautuvus, brauningus, 
rankų granatas, piroksiliną, at
sišaukimus, draudžiamą litera

imti į aktyviu narių skaičių, 
jiems papasakojo kokios dabar
tinės jų veikimo sąlygos, padė
tis ir koks darbas stovi prieš 
jųjų akis.

Iš viso ko Mikas suprato, 
jog čia ne juokai, bet gana 
rimta padėtis ir gan pavojin
gas darbas. Tik dabar Mikas 
suprato, kodėl taip greitai pa
kliūva draugai ir taip žiauriai 
juos baudžia valdžia. Mikui bu
vo aišku, jog ir jį laukia toks 
pat likimas, kaip sušaudytus ir 
dabar sėdinčius kalėjime, drau
gus.

Jis jau buvo, beketinąs visai 
atsisakyti iš organizacijos, bet 
buvo geda priešu draugus, ant
ra, jį rišo prie ųrganizacijos ir 
meilė prie, vienos merginos, va
dinamos Rožės. —

Tai buvo narsi, atkakli, vy
riško budo mergina.
be galo graži ir gan meiliai 
žiūrėdavo Mikui j akis.

Jis gėrėdavosi jaja

Ir dargi rankos nepadąvus 
Mikui, AuŽingshiavo1 į kitą gat
vės pusę, nei karto neatsigrį- 
žū$ J stovintį, lyg nudiegtą

Nuo to vakaro nieks dau
giau nematė Miko slaptuose 
organižacijos posėdžiuose. Nie- 
kad klikas daugiau nekalbėjo 
su Rožytė,

BRAM STOKER

Ptnniicioo 1

(Tąsa)
žinote pavardę to.

»V i t • . . '
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Jį išmėto iš organizacijos ir 
dar pagrasino jį pamokinti, jei 
jis ką nors apie tą atsitikimą 
ir apskritai organizaciją drįstų 
kam nors bent žodį pratarti.

Mikas tylėjo ir daugiau nie- v» i -V r •kad nemano stoti dargi į ne
kalčiausią organizaciją... ,

Šakiai.

Kerrt A. Vaivada

DRAKULA
nbleday, Doran V Co.

to per tvorą j kažkokį darželį. 
Rožė tą pat padarė su pasili
kusiais atsišaukimais.

—Bėkime! — riktelėjo Mi
kas pamažu Rožei į ausį. .

—Jau vėlu bėgti, — atsakė 
Rožė ramiu, truputį rupeštih-i 
g u balsu.

. t 4 t ■ - • '■ . ■ ' ■ T

—-Mes žuyome! Velnias ma
ne liepė įstoti į tą prakeiktą 
organizaciją, — tarė drebėda
mas ir kalendamas iš baimės 
dantimis Mikas.

Rožytė pažiurėjo šnairomis* 
į Miką ir ramiu balsu užklau
sė:

—:Ar. taip bijot mirties? .
—Jėzau Marija! Aš viską 

papasdkosiu, bet turiu išsigel
bėti nuo mirties. Juk aš toks 
jaunas...

Policininkas artinosi.
JO dažni žingsniai tylioje gat

vėje buvo aiškiai girdėti.
Juo policininkas artėjo, juo 

Mikas labiau drebėjo ir paga
liau, atsirėmęs į tvorą tarė:

—Negaliu toliau eiti... Kojas 
pakirto...

Rožė prisiartino prie Miko, 
apkabino jį Už kaklo ir pradė
jo savo raudonomis lupomis 
bučiuoti išbalusį veidą. .

Policininkas buvo

atsakė

dėjus eiti prie šię dalyko išri- 
Šimo, buvome paliuosuoti nuo 
priesaikos, kurią padarėme 
Miliai.

Minos Harkerienės užrašai
Spalių 30 d„ vakare'. — Vi

si vyriškiai buvo tiek išvargę, 
nusikamavę ir nusiminę, kad 
vargu buvo galima kas nors 
pradėti iki jie gerai nepasil
sėjo; todėl paprašiau jų pri
gulti nors pusvalandžiui, o aš, 
pasinaudodama proga, mėgin
siu sutvarkyti užrašus iki pa
skutinį^ įvykių. Esu labai 
dėkinga tam žmogui, kuris 
išrado rašomąją mašinėlę ir 
Kvintiii Morris, kuris vieną 
tų mašinėlių man parūpino. 
Nebūtų labai patogu darbas 
atlikti šti plunksnakočiu...

Jau viskas pabaigta; varg
šas, brangus Jonatanas, kiek 
daug jis perkentėjo, ir kaip 
sunkiai jis dabar kenčia. Jis 
guli išsitiesęs ant sofos, ir 
snaudžia. Atrodo, kad jis 
pusiau apmiręs, nekvėpuoja, 
o jo kūnas sugniužęs, be jokio 
gyvumo. Jo blakstienos su- ’ 
rauktos, 6 veide ryškiai ma
tosi kančių žymės. Vargšas 
Jonatanas, gal jis apie ką 
nors galvoja, ir gal todėl jo 
veidas taip susiraukęs, susi- 
koncbntiravęš ant vieno daly
ko. Dieve, jeigu tik galėčiau 
jiems kokiu nors budu prigel- 
bėti... Mėginsi!: padaryti kiek 
pajėgsiu.

Paprašiau Vau Hclsingo pa
rūpinti man visus dokumen
tus ir raštus, kurių dar nebu
vau ihačiuši. Jiems begulint 
mėginsiu visus raštus atydžiai 
peržiūrėti ir gal pajėgsiu pa
daryti kokią nors naudingą 
išvadą. Paseksiu profeso
riaus pavyzdžiu ir faktus ap
galvosiu Šaltai, bešališkai, ne
bijodama ir su kiekvienu ne
maloniu dalyku susidurti vei
das veidan...

Esu giliai įsitikinusi, kad 
tik su Dievo' pagalba pajėgiau 
atrasti labai svarbų dalyką. 
Tuojau pasistengsiu surasti 
žemėlapius ir juos pastudi
juosiu...

Dabar esu beveik tikra, kad 
mano tiesa. Mano darbas jau 
baigtas, todėl sušauksiu visus 
musų grupės narius ir per
skaitysiu savo naujus patyri
mus. Jie galės juos apkalbėti 
ir išnagrinėti; kiekviena mi
nutė yra labai brahgi, todėl 
reikia skubėti ir mėginti fak
tus feišingai atpašakoti.

(Bus daugiau)

“Ar 
žmbgąūs, kuris ją paėmė,’’ pa
klausė Van# Hclsingas, steng- 
dūihašis neparodyti savo šu- 
sijūiVdinimb.

“Tuojau pasakysiu!” atsa
kė kąpilohas ir nuėjęs į ka
binetą, atsinešė kvitą su para
šu Imanuelis Hildešeiniaš. Ad
resas buvo 16 Burgen-Strasse. 
Iš kapitono daugiau nieko ne
galėjome patirti, todėl padė
koję, buėjohie toliau.

Hildešeimą radome konto
roje. . Tipingas, teatrališko ti
po žydaą. Nosis buvo panaši 
į avies šnerves. Ant galvos 
tupėjo aukštas fezas. Jo ar
gumentai Inivo žydo argumen
tai, — kvepią auksiniais. Po 
ilgo derėjimosi pagaliau pa
sakė ką žinojo. Jo suteiktos 
imformdcijos buvo paprastos, 
be( • labai svarbios. Jis gavo 
laišką iš Londono, nuo tūlo p. 
de Vile, kuriame buvo įsaky
ta perimti iš “Carienėš Kata
rinos” dėžę, jeigu galima, 
prieš išauštant, kad tuo budu 
butų galima išvengti muiti
ninkų. Dėžę atidavė kokiam 
ten Petrui Skinskiui, kuris tu
pėjo užmezgęs ryšius su slova
kais, varinėjančiais prekybą 
tarp kaimų upės pakraščiais 
ir uosto. Už darbą jam buvo 
ūžniokėta Anglijos pinigais, 
kuriuos jis išmainė, į auksą 
Tarptautiniame ;Dunojaus 
banke. Kuomet Skinskiš atė
jo, HildeŠeimas nuvedė jį į 
laivą ir perdavė dėžę, tuo bū
du sutaupydamas laiko ir iš
laidų. Tai viskas ką jis ži- 
fiojo.

Tuomet iŠėjeme ieškoti 
Skinskio, bet niekur negalėjo
me jo užtikti. Vienas jo kai- 
mynų, kuris Skinskiui nerodė 
labai daug artimo meilės, pra
nešė, kad jis išvyko dvi die
nas atgal, bet kūr niekas ne
žino. Tas žinias patvirtino jo 
šeimininkas kuris iier pasiun
tinį nlio Skinskio gavęs raktą 
mi‘6 kambario ir nūdmą Ą’ng- 
iijos jilnlgafš. Tai įvyko tarp 
dešimtos ir vienuoliktąs va
landos vakar naktį- Ir vėl 
nieko nepėŠėme.

Mums besikalbant kas to- 
{įąu daryti, į narni}.ajMgo už- 
dusęs zmogelįd, Šaųkdanias, hi |kih^i4 ®vo ra- 
štas šv. Pęt^o bą?.hytkięmyje

kokio tai žyei 
i’įąis ihes ką 
bėjo pašižiurj i _ • Rr

slovako ‘da8

- kvepią auksiniais. Po

vos už 
trijų ar keturių žingsnių. Jad 

, kaip jis 
atsisegė kaliurą ir siekė revol
verį.

Aiškiai buvo matyti jo ži
bančios piktos ir šuniškai drą
sios akys.

Mikas jau nieko nejautė.
Kad nesusmuktų ant žemės, 

apkabino Rožę ir Užmerkė akis, 
nenorėdamas matyti to mo
mento, kuomet policininkas at
kišęs parabelių dės jam ir Ro
žei geležinius pančius ant 
ku...

Taip Mikas vaizdavosi 
visos istorijos finalą.

Policininkas prisiartino 
Rožės ir Miko.

Sustojo.
Pažiurėjo.
—Ach, —!

duš, lyg susigėdus Rožė ir pa
slėpė savo veidą ant Mikė krū
tinės.

Mikas, manydamas, jog Ro
žė pamačius parabelio vamzdį 
ir žibančius pančius sukliko, 
dar smarkiau sumerkė akis ir 
tvirčiau apkabino Rožę.

—AtsipraŠaii, — tarė mūn-
Aš pa-

buvo aiškiai matyti,
Ji buvo'. 1 “

Mikui iš karto patiko tos 
organizacijos darbas ir visas 
veikimas, o apie pasekmes vi
siškai negalvojo.

Retkarčiais, vienam aukš
tam, gelsvais. plaukais mokiniui 
kalbant apie policijos žiauru
mus, apie sunkią draugų padė
tį kalėjime, apie sušaudytus 
draugus, jį pakratydavo šiur
pas, bet greitai save nuramin
davo mintimi, jog jis niekuo
met nepakilusius.

Ir iš tiesų. Visą pusmetį iš
buvo organizacijoje, bet nebu
vo policijos persekiojamas ar
ba bent sekamas. Jis buvo po
licijos akyse, tyras, kaip nese
nai gimęs kūdikis.

Mikas galvojo, jog tękis gy
venimas amžinai tęsis. Jis dar
gi šiek tiek susipažino su teo
retine savo organizacijos puse

■ v , ' . , ‘i

ir per posėdžius sakydavo gan 
karštas prakalbas neigdamas 
mirtį, baimę, pasakodamas, 
kaip gera ir lengva už idėją 
kentėti ty dargi mirti.

Visi draugai sakė, jog Mikas 
greitai prasimuš į viršūnes, 
bus gabiu agjtatopuip} ir nau
dingu, geru organizaUjd*s dar
buotoju.

Pasibaigė pusmetis parįo 
bandymo laikas ir M$as Virio 
tikru, aktyviu slaptu organi
zacijos nąriu. Jūb turėjo prar 
dėt dirbti ganu atsakomingus 
organizacijos darbus, —’ 
džiui: ginlĮlus gabenti 
rą nešti, atsišaukimus pjatinti 
ir t. t.

Tokių jiuhįkūiį, kiip Mikas, 
organizacijoje buvn^įietąs.

’ Tą dieną, kai jie Buvo pri-

pavyžr 
teratu-

visur: 
per organizacijos posėdžius ir 
šiaip kur nors susiėjęs. Jam 
ypač sekdavosi kalbėti, je,i per 
organizacijos posėdį būdavo 
Rože. Tuomet jis kalbėdavo 
kaip pranašas, puldavo organi
zacijos priešus, kaip Ciceronas 
Kataliną, apskritai, jam sekda
vosi.

Ir dabar viskas butų gerai, 
jei ne tie atsakomingi organi
zacijos darbai ir ta prakeikta, 
baisi, kvapą užimanti pirminin
ko kalba apie valdžios žiauru
mus.

Besprendžiant Mikui savo li
kimą: ar pasilikti, jis gavo 
vieną vakarą įsakymą eiti me
tyti atsišaukimų^. Ne tik mė
tyti, bet ir lipinti. Už pūgelbi- 
hinką jam paskyrė Rožę.

Sužinojęs, jog tą darbą dirbs 
kartu su Rože,. Mikui išgaravo 
jš galvos visi baisus persekio
jimo vaizdai ir baimė.

Vakare jis būvo jau išviręs 
klijus, prisitaisęs už diržo po 
paltu ir, Rožei atėjus, išėjo į 
gMvę Įipintį atsišaukimų. (

atikas šmeravo sięnąs, o Ro
žė toje pietoje lipino atsišiau- 
Jūmus. Jiems bųvb paskirta 
Vilniaus gatve, kuri buvo ma
žiausia policijos lankomą.

iįau; baigė ifpinti ir buvo nu- 
j tamsiausi^ gatvės kraštą, 

kaip staiga ^tvėje pąskui juos 
pąsigirdd pęrviški ir skubus 
žingsniai.
; ,Mikas atsigręžė ir jaih 'plaU- 
kaį pasišUušė. Gatve ėjo poli
cininkas draskydamas atsišau
kimus.

. Atikas greitai stvėrė nuo 
dibžo katilėlį suį klijaiį ir svo-diržo Katilėlį

ran

šios

pne

suriko lyg nūsigaU-

—Atsiprašau, — 
dagiai policininkas, 
kenkiau jums tokiame svarbia
me momente. Aš maniau, jog 
tai tie prakeikti ątsišaukirm 
platintojai, o čįa meili porele 
Ctįa-cha-cĮią! Atsįprįšau! Lai 
bai atsiprašau....

^Policininkas ati'davė paghrb^ 
ir nuėjo.

—Einame! — tarė tvirtu baL 
sii Rbžė. ' y

Iki trečios gatvės Mikas 'efo 
kaip sJia^is?dar nė-
galėjo patikėti, jog laisvas, ė

Pažiūrėjo i rūmį RoSės vei- 
dH tarė: j'

—Rožyte! Kuo aš tau atši- 
mokėsiu už išgelbčj imį ?

—Tamsta didžiauhias bailys’ 
Likite sveikas!

SkipskĮ, b “Tai
slovako daįjtej” Mes kuo 
greičiausiai iŠ vielibš įrašišd- 
Imbrnė, kad ir mus neįtrauktų 
į dalyką ir tokiu budu sugai
šintų daug brangaus laiko.

Grįž’daihi namo kalbėjomės, 
argumentavome, bet nieko tik
ro fiefialėjdme’ nutarti. Visi 
tačiair buvome įsitikinę, kad 
dėžė buvo įur nors gabenama 
yąudęniu. Kur ją gabeno bu
vo mūsų dalykas patirti. Nu- 
siminę ir huopuolusiu upu 
grUome'į viešbutį pas Miną.

Kiiom'et vėl visi suėjome, 
įilrmas dalykas buvo nutarti 
ar biiiiha vėl priimti Miną į 
lųūsų Wpi ir dalintis su ja 
paslūptiinls ir planais. Daly
kai blogėjo, ir tai padarę gal 
dar tutėsįine progos savo at- 
sjektį. hoi^ tuo pąčiu laiku 
labai daug rizikuojame. Pra-

“Naujienose” galima gau
ti 
rik< W Wraįžiuk:

5)

‘ Tribūna (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

.     I .1—oMUMfin II         ——

No. 7. Galima gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M; 
Andelman, 284 Treniont St.> 
Boston, Mass.
NAUJAS kultūros &. 6

’ « • ■ U t* J 1 - -

ir 7 atėjo. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 45c.
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CHICAGOS
ŽINIOS

- i. a 5,^-1. ii ■

106,000 mokinių aukš
tesnėse Chicagos 

mokyklose

Pradėjo imti darbinin
kus darbui

Pasak “Chicago Herald-Exa- 
miner”, Chicagos daugmenų biz
nio įstaigos ir fabrikantai pra
ėjusią savaitę turėję veikliausią 
bėgiu pastarųjų dviejų metų. 
Tūkstančiai bedarbių sugrįžę i 
dirbtuves, kurios buvusios pri
verstos pildyti užpludimą or
derių.

Ši žinia butų tikra pašvais
tė Chicagos padangėj. Gal ji 
yra ir teisingi’.
didlapiuose, jų 
mame dienrašt,
sius porą metų jau keliais at
vejais buvo pasirodžiusių tokių 
pranešimų, kurie vėlini pasiliko 
nepatikrinti.

Todėl atrodė, kad džiaugtis 
tuo pranešimu yra dar per an
ksti, kad reikia palaukti, iki ga
lima bus persitikrinti jo teisin
gumu.

Apskaičiuojama* kad šiemet, 
prasidėjus mokyklų sezonui, j 
Chięagos aukštesnes mokyklas j 
(high schools) įstos daugiau,' 
kaip 106,000 mokinių— vaikinų 
ir mergaičių. Taip rodo plau
kiantys į mokyklas užsirašymai. 
Tai bus 6,000 didesnė skaitli
nė, negu praėjusių metų užsi
registravimas davė.

Hs ir Kohgi’ogVrVis nugabenti 
į Burnside ligoninę. -i

Užsilikęs iš Vakaruškos vy
lias pavesta daktarui Chėster H. 
GUy, koronerio tarnyboj esan
čiam, kad jis padarytų analizą 
ir surastų, kokios rūšies nuodų 
vyne buvo.

*Digestible
asmilk

^itself f

VARICOSE GYSLOS
UŽgydbmos Nauju Metodu

Be oporneljort ar tėiriklmų. Be priverstino 
poilsio. SIh paprastas gydymasis namie leid
žia Mins atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliego, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame ateiti- 

| kinio, Etncrald Oil velkiu taip greitai, kad 
užgydyti 'Jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus Ir pasalinti visus skausmus, kad jus 
l trumpą laikų galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų Ir jums Ukral pa
gelbės. Jūsų aptiokininkas nepasitaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENT1STAS 

Utaminkais, Ketvergais ir Snbatome 
2420 W. Marquette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828 
Pantdėliaii, Seredomii ir Pelnyčiu ... le 

1821 So. Halsted Street

Šunų depresija

Bet Chicagos 
tarpe ir kalba- 
, per pastaruo-

Mirė ir dar gyvas
Fred Oetzman, 30 metų. 5941 

Normai blvd., plaukė per 30 pė
dų gilio kanalą. Jį pagavo mėš
lungis. Vyras nusileido dug
nan ir ten išbuvo kur: laiką, 
iki atvyko pakrančių sargyba. 
Pastaroji ištraukė Oetzmaną j 
sausumą. Pulmotoris dirbo pu
sę valandos kol atgaivino pa
skenduolį. Oetzman atsipeikėjo. 
Beiškia, buvo miręs, o dabar 
gyvas.

Šilčiausia rugpiučio 
mėnesį diena

Kaip šiandie prasidės šunelių 
paroda Winnetka miestely. Ma
tyti, kad ir šunelius palietė de
presija, ba šiai metinei parodai 
jų užregistruota per pUsę ma
žiau. ne kad kitais metais.

Nukrito tris aukštus 
žemyn, nesusižeidė

Antoinette Anseleen, 22 mė
nesinių mergaitė, iškrito į ša- 
lygatvį iš trečio namų aukšto. 
Ji net nesusižeidė sunkiau, tik 
buvo kiek apdraskyta. Mergai
tė gyvena adresu 1021. North 
Franklin st.

Nušautas mainierių vir
šininkas

Praėjusj antradienį oro tem
peratūra C.hicagoj pasiekė 90 
laipsnių. Tai buvo šilčiausia šį 
mėnesį temperatūra Chicagoj.

Suėmė opiumo pedlio- 
rius

Illinois mainieriai turi nesu
sipratimų sa-vo tarpe deliai nau
jos sutarties, kurią pasirašė 
unijos viršininkai su samdyto
jais. Viena mainierių dalis ne-1 
nori priimti sutarties; kiti gi! 
nori eiti dirbti sulig nauja su
tartimi.

Ryšy su šiais nesusipratimais 
rengiama prakalbos, šaukiama 
mitingai protestams, etc.

Ir dabar, trečiadienį, įvyko 
vienas skaudžiausių aktų, kaio 
manoma, pasėkoj šių nesusipra
timų. Joe Golbert, lokalo No 303 
prezidentas ir mainierių protes
to mitingo įvykusio Bcnld mie
stely pirmininkas, tapo nušau
tas. Jį nušovė vienas trijų vy
rų, kurie atvažiavo automobiliu 
prie Colberto namų, pasišaukė 
jį prie savo automobilio,

Ruby Ohon, 22 metų, ir Niek 
Pape (kitaip vadinamas Jim 
Buekman), buvęs seniau kumš
ti įlinkas, tapo areštuoti. .Jie yra 
kaltinami 
mams 
tiku 
ma. v

Bomba už nupiginimą 
pieno

nusižengimu įstaty 
reguliuojantiems narkc- 

gabenimą ir pardavinėji-

Užsimušė
449Benjamin Peindosky, 

North Clark st., langų 
jas, nupuolė žemėn iš šešto au
kšto Y. M. C. A. trobesio, 830 
So. Michigan avė., ir užsimu
šė.

Naktį iš antradienio į trečia
dienį sprogo bomba, užmesta 
ant stogo namelio, kuriame lai
ko krautuvę Joseph Kreda, 3858 
Wcst Roosevelt road. Kaip 
manoma, bomba mesta buvo i 
jo krautuvę todėl, kad jis par
davinėja pieną 2 centais kvor
tai pigiau, ne kad kai kurios 
kitos krautuvės. O jis gali par
davinėti pieną pigiau, ba gau
na jį pats pigiau, imdamas iš 
nepriklausančios pieno trustui 
firmos.

Fotografas patrauktas 
teisman

llarvey Rayihond Spenser, 
fotografas, 5510 Harper avė., 
kaip praneša “Her.-Ex.”, yra 
kaltinamas teisme tuo, kad jis 
masinęs jaunas merginas po- 
zucti p- veikslams nuogas ir 
pardavinėjęs nešvarius paveiks
lus.

Sugadino 1,500 vertės 
drabužių

Trys vyrai jsibriovė į Chi
cago Fashion Tailors įstaigą, 
227 West Va n Euren st., ap
šlakstė degančia rukštim už
tiktus įstaigoj drabužius ver
tės $1,500 ir sugadino juos.

Ieško tėvų, kurie pame
tė ją 1871 m.

Didžiajame Chicagos gaisre 
1871 metais tėvai pametę jau
ną mergaitę, dar kūdikį. Šian
die ta mergaitė yra Mrs. Louise 
Harding. Ji gyvena adresu 97 
Aberdcen st., Rochester, N. Y.

Dabar moteris, būdama 61 
metų, ieško giminių arba ži
nių, kas galėjo būti jos tėvai, 
kai ji tapo pamesta Chicagoj 
gaisro laiku.

Saužudystės Chicagoj
Per pirmuosius šių metų še

rius mėnesius Chicagoj nusišo-^ 
vė 159 asmenys, nusinuodijo 73 
įr pasikorė 63; trylika iššoko 
per langus.

Galvažudysčių papildyta 1894. 
c tuo pačiu laikotarpiu jų pa- 
pildyto 1931 m. viso 1,942.

Užsinuodijo sugedusiu 
vynu

Vienas vyras - mirė, o kiti 
trys, kaip pranešama, yra arti 
mirties pasėkoj vakaruškos, 
kurioj sugedusio vyno buvo 
išgerta. , f

Vakaruška įvykusi pas John 
Formalskį, 1308 East 93 Street. 
Mirė pat Formalski.

Charles Zastis, 9813 Wood- 
laWn avenue, nugabentas j 
ksiuntės ligoninę. Kitas gėręš 
to vyno esąs John Kalis. Atro
do, kad abu juodu yra lietuviai.

Dar vienas nukentėjusių yra 
John Kongregovis, 23 m. Ka-

pražuvęs
Daugelis pirmųjų išptidžiu 
dažnai esti sugadinamą ko
kiu. nors mažu iŽ pažiūros 
daiktu.
TAI yra piulcu jeigu gali taip 

J padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, aaznai kęks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roftis ar nenorotns turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-bUt toks pat už-< 
metimas yra daromas ir jums.

Llsterine, dantų tepalai, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalio! surado gustata 
kurs iftikro įvelėta išdraiky
damas dantų emalis — tas lun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištai.

Didelė tūba Listerlne dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lduii, U. S. A.

PROBAK”
* 7 suteikia

barzdaskutyklos 
mmMm kortifprtiĮ 

skutiinos 
namie■
(PROBAK BLADF.)

Dosi’t 
neglect 
Colds

Salėtai krutinėta ar gerklėj* gali 
pasidaryti rinitus. Palengvinki t 
juos | 5 minutes su •‘Mustorota”, 
—- "colintar-lrritant" I Uždedamas 
karta | valanda, jl| turi ėutelkU 
pageltų. Millonų varlojalnaH per 
20 motų. Rekomenduojama# dak
tarų ir slaugių.

f

YourtVeS
Nighrąnd Mbfnipg to kcep 
thein Cleatt, Clfcar Ana Heaįtliy 

Write fpr įrėė
“fye Deauty” »6ok

KRAFT
Velveeta

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai i visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestui. 
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
T«l. Calumet 3398

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienoe Ii 

• nuo 6 iki 9 valandos vakare

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo -ofise patinusias, išsiputosiąs 
- ' - . blauzdų gyslas. •. • •

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 

, 3343 South Halsted Street
TeL Boulevard 1401 *

• • • • • šį 
skanų naują stirį galima 
tarpintb raikyti* teptiI

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mūsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
virškinusi,
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų greserninkas 
turi jį puses svaro pake
liuose. . x

Grab&riai

S. M. SKUDAS
Lietuvi!

GRABOftIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dideli ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Rdbievėlr 7532

DR. MARGER1S
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12, 

3421 So. Halsted St 
Phone Boulevard 8483

tyras kaip IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1«4« W. 46tb StMMMiB
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai r 
nuo 6 iki 8 valandai vai 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomia ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmohd Street 

Telefonas Republic 7868

DOUBLE
ACTING

1327 So. 49th Ct

Telefonai

Cicero 3724

j SAKr'JSą 
4OYEARS

25 ounces for254'
m’i u i aft's o e d ■

v durt

Telefonas Yardi 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

33191 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

GERB. Naujienų Skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i ė n o s e.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na- 

muose arba studijoj 
6023 S. Halstėd St 

,. (Jansen Stud.)
Rėš. 730 W. 62jhd St.
Tel. Englevvood 5840 

■—■■>■^11 ,  ■■■■I II 4w.IIIHI.IH 

Graboriai .i

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl', kad neturime il- 
laidų užlaikymui įky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Lietuves Akušeres

Lachavich ir Simus
LIETUVtS GRABORIUS

s
Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiia.

Reikale, meldžiame atsišaukti, o l.usq 
darbu busite ^užganėdinti.

Tel. RooseVelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 592/

JARUSH
phYsical 
THERAPY 

8 MIDWIF£

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

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

®k aMdafi’’■ V ■' • % S ' ;; -'i- • h' « į ’A'1

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIU IŠTAIGA

ĖUDEI&Š ir vii nustebino publikų su birt nupiginto- 
Ihto kairiomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes hldkd 
nerokuojame už atvežimą mirusio Žmogau^ kurio j musų 
{staigi iš bile kokios miesto dalies. (

Reikalui esant, musų anitomobiliuš atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš | musų įstaigą, kur galėsite pamatyti dl- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulancė patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDElKĮ pirm hėgu kreipsitės kilr 
kitur.

EUDEIKIS
■ JŪSŲ GtLABORlUS <■

' DUįA CHUa ' : ' j

4605-07 South Hėrmitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

I *

.. u

sf. ’.r ? • . • •' ■ a, -į• • >1/ • \ <»
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Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrts gydytojas. chirurgas 
ir akušeris.

Gydo įtaigias ir chroniškai ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokiu elektros 

I prietaisus.
Ofisas it Laboratorija: 

1025 W. 18tb St., netoli Morgan SA 
Valandos: nuo 10—12 pietų ią 

nūo 6 iki 7:30 vaL vakaro 
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai 
Hyde Park 6755 ar Centrą 7464

F* I DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 Soath Ashland Ava., 2 labot 

CHICAGO, DLL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL vpte, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:30. vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v, jlcng. 

Phone Midtvay 2880

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 Telefonai Yardi 0994

DR. BERTASH |Dr. MAURO KAHN
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldieniais pagal sutarti

Telefonai Yardi 0994

4631 South Ashland Avenua 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piei
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 320d

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų it Vaiką Ligą

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

ninkais ir ketvergais. Seredomia ir 
nedėliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

10

Rez. 6600 South Ar tęsiau Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
West Tdwn State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
Vai. t«1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 valu

Tel. West 2860
Namų telefonai Brunswick 0597

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

Jei neatsiliepia laukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriiką ligą 
Ofisas

3102 So, Halsted St.
kampas 31st Street

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

...... b . .i..— — i..................ii n*■■■!■,

Advokatai

1113

K. GULĮS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS .
127 N. Dearborn St., Room 
i.. i. . •. Telefonas Central 4411-
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 - 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 tyro

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

. Arti Leavitt St. 
Telefonu Canal 25$ 2 

Valandos 9 ryto ilii 8 vakarė.
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

DR.M.T. STRIKOLTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS;

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki

8 vai. vak. Nedaliomis pagal nutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

A. A. SLAKIS V 
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Atcher Avė. Tel. Lafayette 7M7

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kurit eiti 
priežastimi galvos skaudčjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- 
dahčią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
Akinių kainos per pusę pigiaus, kaip 
buvo pirniiąu.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589 
. . ■ • ■ ■ 1 . '•

Vi I I HMI———«1ll I .Į.i.eii. !■ — »!,

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST*

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S, Ashland Avė. 

y Tel. Boulevard 6487
----------r—£ :------------------------ -—:    
y . v : i . , , .t-------------------------------- • ■■

Tel. Yardi 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

ĮBjjlhk ’ Patyrimai 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose •

Ofisas ir Akinių Ditbtuvi
756 West 35th St.

Valandos UUo 16—-4, nuo 6 Iki 8 
....... ' '' - ‘ "i 12

kąmpas Halsted St

NedėHomii nuo 10 iki

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai 
6 iki 9 valandai vakaro
....... .............. ■ ■ ......  ■■ — I 1 I !■!■■■ ■

DR. A. L. YUSKA 
2422 IV. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Ąrtesian Avė, 
Telefonas Grovcbill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4. 
it 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėliotus pagal susitarimą

ryto

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W, Adams St„ Roorp 1642 
Telephone RandoIph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. ntio 6-9 
Telephone Roosevelt 9090, 

Namie 8-9 ryte TeL Republic 9600

JOSEPH J. GRISII
Lietuvis Advokatas /

Ka. 6515 So. ftodUMU St. 
Tel. Repoblk 9723

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Wist Uth Street, 

CICERO. ILLi 
X-Ray....Phone CieerO 1260

Hemlock 8151 -

DR. V. Si NARES
(NarVauckas) j

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2420 Marųiutte Road

Valandos! 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadieni vakarais pigi! • iuritsriutą.

J. P. WATTCHES
ADVOKATAS

52 E. 107tb St. — prie Micbigan Avė.
Tek Pullman 5950—6377 

460.0 S. Wood St. — Ketvergo vak. ‘ 
TeL Lafayette 6393 

160 N. LaSalle St — pagal sutarti

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

• VAKARAIS! 3117 S. Union Avė, 
Tek Victory 2213

Arba f 1800 W, 47th St. Laf. 8490 
Pagal sutarimą

Phone Boulevard 7042

Dentistas
4645 So, Ashland Avė.

arti 47th Street

LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telepbont Hemlock »J23 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagil sut ertj



Ketvirtadienis, rugp. 18, ’32

i Tarp Chicagos 
Lietuvių

-

REPORTERIO

SKILTIS
Keistas prietikis

Neminėsiu čia nė vardų, ne 
pavardžių, nė kolonijos, kurioj 
jis pasitaikė. Bet štai kaip bu
vo:

Užsidarė bankas. Lietuvių šei
mynoj eina kalba apie užsidary
mą. Kalbasi vyras, žmona ir jų 
geras pažįstamas.

Pažįstamojo uždaryta nors 
nedaug, bet labai brangių jam 
centų. Dalykas toks, kad jis 
žmogus neturi darbo jau ilgo
ką laiką ir gyvena tik iš sutau
pytų centų. Dabar ir tie tapo 
sulaikyti. Kas lieka jam dary
ti?

Vyras kalba', kad nieko nelie
ką daryti, kaip tik pasikarti. 
Abu šeimininku, palaikydama 
juoką, sutinka.

Vyras pareiškia, kad reikia 
eiti į skiepą ir ten viską už
baigti. Vienas šeimininkų, vis 
dar manydamas, kad juokas, 
praneša vyrui, kad skiepe ir 
virvė esanti.

Vyras išeina. Praslenka kiek 
laiko—jis nesugrįžta. Seiminin
kė lyg dar lengvai, bet jau ma
tyti ir truputį išsigandusi, pa
duoda savo vyrui virvutės pei
lį ir pataria: “Eik nuplauk tą 
virvę“.

šeimininkas atsiliepia: “Na, 
ką tu prasimaniai“.

šeimininkė jau pabalusi ragi
na: “Eik greičiau!“

Gaspadorius nueina j skiepą, 
bet pažįstamo čia nesuranda. 
Pagalios jis praveria duris gar
do, kur suversta anglis ir mato 
savo draugą atsiklaupusį ant 
kelių, kilpa ant kaklo ir iškiš
tu liežuviu. Gaspadorius per
pjauna virvę, jo draugas su
drimba ant anglies. Gaspadorius 
atbėga į butą ir susmunka kė
dėj. Nepajėgia žodžio pratarti.

“Kas atsitiko, kas atsitiko?“ 
klausia pati, bet vyras negali 
kalbėti. Pagalios kiek atsipeikė
jęs jis praneša, kad tikrai jų 
draugas pasikoręs.

Nubėga abu i skiepą, atidaro 
kamaros angliai duris, ogi jų 
draugas jau pradeda atsigauti, 
mėgina atsikelti.

Kada ir jis atsipeikėjo pakan
kamai, tai visi sugrįžo į butą. 
Vyras, mėginęs pasikarti, pa
mąstė, pamąstė ir pagalios pa
reiškė, kad tur būt nereikėjo 
žudytis, kad verčiau gyventi, kol 
gyvastis plasta kūne, ir vėl ko
voti ir laukti geresnių dienų.

—Chicagietis.

Pasigerėjus gražia 
radio programa

Ir šiame amate depresija
Seniau, būdavo, kasdien telpa 

spaudoj keletas pranešimų, kaip 
gatvėj padaryta holdapas, patil
tėj sulaikyta ir iškrėstas žmo
gus, alejon įvilktas ir nurėdy 
tas išsigėręs pilietis.

Dabar tokių žinių nebematy
ti. Kodėl? Atsakymas: tur būt 
todėl, kad šis krėtimo amatas 
nebeapsimoka, kad vaikščioją 
gatvėmis piliečiai pinigų 
turi. Depresija, matyti, 
vo ir praeivių kratytojų 
tą.
Darbuojasi apie automobilius

Praėjusio sekmadienio rytas. 
Prie 69 gatvės ir Tallman avė. 
du visai jauni vyrukai, tiesiog 
vaikėzai, darbuojasi ir skubina
si kiek galėdami.

Jie nurėdo automobilį. Plėšia 
jo dalis, meta į šalį.

Važiuoja pro šalį automobilis. 
Esantys jame lietuviai pastebi 
vaikėzų darbą. Vienas važiuo
jančių kalba: “Reikia piktada
rius nuvyti“.

Kitas atsiliepia: “Buk atsar
gesnis, ba gali susilaukti kul 
ką, ir ažuot važiuoti golfą loš
ti, atsidursi pas graborių.“

Antrojo argumentas pasirodo 
tvirtu pamatu 
tomobilis su 
žiuoja toliau, 
vaikėzų darbo.

dovanų, negalėjęs įvykti pikni
ke, kurį sutrukdė lietus. Be to 
bus šokių, žaismės ir visokie 
pasilinksminimai. įžanga vi
siems dykai.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
atsivesti savo draugus linksmai 
praleisti gražia vasaros naktį.

—M. B.

Smulkios žinios
Charles Kurpsikis. 7 metų, 

3433 So. Ėmerald avė., kieme 
prie namų, kur gyvena, erzino 
šunį, šuva įkando jį. Pranešta 
sveikatos departamentui.

nebe- 
užga- 
ama-

paremtas, irau 
lietuviais nuva-

nekliudydamas

pa-
ki-

Amerikos gy- 
duoda net ir 

šeimoms gali- 
vaikus nedir-

Susikūlė du automobiliai. 
Vieną jų operavo Alec Radwii- 
las, 2955 Emerald avė. Nelaimė 
atsitiko prie 32 ir Union gatvių.

Susikabino poya automobilių. 
Tiksliau pasakyti, automobilis, 
kurį operavo Joe Tamošaitis, 
6942 So. Maplewood avė., užka
bino kitą, stovėjusį prie šaly 
gatvio ties namais 819 West 
33 st. žalos, rodosi nepadary
ta, bet apie įvykį buvo polici
jai raportuota.

Praėjusios savaitės pabaigoj 
“Naujienose“ tilpo žinutė iš 
Town of Lake apielinkes, tiks
liau pasakyti, iš Brighton Par
ko.

Kalbamoj žinutėj pranešta, 
kad nusižudęs lietuvis. Dabar 
kai kurie žmonės leidžia paska
los, buk ta žinia buvusi netei
singa ir buk žinios padavėjas 
apšmeižęs žmones.

Žinios padavėjui nebuvo rei
kalo šmeižti nė to žmogaus at
mintį, nė jo draugus ar gimi
nes. Jisai tik pranešė apie į- 
vykusį faktą. O tas įvykis yra 
įrašytas ir koronerio ir polici
jos rekorduose.—žinių rinkėjas.

Brighton Park
Atsakymas į atsakymą

lygiai ir'būti bešališku“ ir tt. 
Na, o kiek viršuj šitų žodžių 
štai kaip jis kalba: “Anton 
Jusas (raštininkas) gana at
sakantis vyras tam darbui’’. 
Ar ir čia dalykas “nušviesta“?

St. Narys ir toliau nesąmo
nes kalba, kad “Baltras Ba
džius jau , daug dešimkių yra 
paklojęs kliubo naudai.“ Nagi, 
kada ir kur St. Narys matė 
Baltrą Radžiu dešimkes kliu- 
bui klojant? Ar tai ir čia da
lykas skaitoma “nušviestu“? 
Sveikai protaujančiam žmogui 
rodos nereikėtų rašinėti tokias 
nesąmones ir paskui girtis: 
Ve, ve — Žiūrėkite, kaip aš 
“dalykus nušviečiauI“

Kur St. Narys kalba nesą
mones 
kliubo

apie netvarką ir apie 
konstituciją, tai aš (A. 
irgi įrodžiau “Naujie

nų“ No. 186,1 pasiremdamas 
kliubo konstitučija, kad St. 
Narys nežino ąrba jam ne ko- 
šer, kas konstitucijoj įrašyta. 
Ba vienoj konstitucijos daly 
yra pasakyta: “Narys patėmi- 
jęs kokius norą-nesusipratimus 
kliubo tvarkoje“ ir tt. “priva
lo pranešti viešai (kliubo) su
sirinkime.“ Taip — susirinki
me. Na, o kas yra St. Narys, 
jeigu su kalbamu konstitucijos 
punktu nesiskaito?

Dar žodis kitas kas link St. 
Nario man atsakymo, tilpusio 
praeitą šeštadienį “Naujienų“ 
No. 191. Ar ir tokį galima pa
vadinti atsakymu, jeigu St. Na
rys nesuranda nė vieno žodžio 
pasakyti, kurioj vietoj aš bu
čiau neteisingai tas jo nesą
mones įrodęs? Dabar jau St, 
Narys bando iš naujo nesąmo
nes skleisti šitaip pasakoda
mas: “A. J. S. galvą suko ir 
plunksną lauže net per visą 
mėnesį iki ant galo sugalvojo 
neva atsakymą.“ Tiesa, aš su
galvojau atsakymą ir jį kliu
bo konstitucija ir kitais įrody
mais parėmiau. O koks St. 
Nario atsakymas? Jis vietoj 
atsakymo vartoja blofą. St. 
Narys savo itokį jšsisukinėji-

St. Narys ir kiti nariai įstojo 
kliuban. Tokiu pasakymu St. 
Narys negalės niekam 
dumti.

Prie užbaigos savo 
mo“ 
apie 
ras, 
mus, 
•Prie
ašaros labai pritinka lieti pa
čiam St. Nariui, darant atgai
lą už nesąmonių rašinėjimą 
laikraštin. —A. J. S.

S t. Narys 
kokias ten

akių ap-

“atsaky- 
svajojadar 

karštas aša- 
pasididžiavi- 

etiką ir tt.laikraštinę
to aš pasakysiu, kad tos

SUMMERBSH10NS

[Acme-P. (i A. Photo]

Johnstown, Pa. — Eddie Mc- 
Closkey, miesto majoras, ku
ris uždraudė “bonų armijai” 
Jolmstown mieste įsteigti sa
vo stovyklą.

Laiškai Pašte
Nauja vasarinė madų knyga. Joje 

surasite sau tinkamą vasarai suknelę. Di 
delis pasirinkimas visokeriopų rūbų mo
terims, merginoms ir mergitems.

Knygos kaina tik 10 centų. Užsisa
kykite ją sau tuojaus.
Galima gauti Naujienose. 1739 South 
Halsted St., Cbirago, III.

mą tęsia toliau šiais žodžiais: 
“ ‘N-nų* No. 186 A. J. S. iš- 
piškino pusantros špaltos, pri
rašydamas visokių dalykų, ku
rie nieko bendro neturi su ma
no aprašyipu.“ Nagi, tegul St. 
Narys tik gerai pasiskaito ir 
persitikrina.

Toliau St. Narys ve kaip, 
pasak jo paties, dalyką nu
šviečia: “A. J. S. nuvažiavo 
net į ‘Vilnies’ komisarijatą, o 
pakeliui užsuko pas patį Sta
liną. Ant galų galo, atlikęs sa
vo kelionę, atsidūrė Keistučio 
Kliube ir išbūrė, kad aš į kliu
bą įstojau anais Viešpaties 
metais lapkričio 1-mą d.“ Nie
ko ypatingo St. .Narys negali 
pasakyti, išskyrus tuščias zau
nas. Juk aš turiu įrodymų, 
kad St. Narys pats nudardėjo

LAwiwnvines
Vilnies“

į “Vilnies“ komisarijatą, 
jis yra nuolatinis 
skaitytojas, o jeigu skaitytojas, 
tai, žinoma, ir “Vilnies“ kro- 
melio rėmėjas. O jeigu rėmė
jas, tai jam turi būti ir Stali
nas caca — ne kitaip.

O kai dėl to išburimo, kada 
St. Narys įstojo į 
kliubą, tai visi 
gerai žino, kad aš, kaipo kliu
bo raštininkas, 
knygą ir galiu pasakyti, kada

Keistučio 
kliubo nariai

turiu užrašų

MADOS MADOS MADOS
1 ■ ■ ; ’ I ii. -'r H
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Šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tefful nueina i 
vyriausjji paštą (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prii 
langelio, kur padėta iškaba “Adver* 
tised Window” lobėj nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad Siame sąraše pažymėta. LaiSkui 
paštas laiko tam tikrą laiką, o 
kui sunaikina.

901 “
912 
914 
922 
928

Bikinaitė Tekle 
Giraitis Mrs P 
Grite Elsie 
Kupcianas Jonas 
Miškunas Jonas

pas-

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

Business Service 
BiCTio

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimu* 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.

PATENTS
Laikas daug reliktą 
prie patentu. Nerisi- 
kuokft vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymu. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukellu, 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes “How to Ob-
tain a Patent” ir “Record of la- 
vention” formos. Nieko nelmam 
už informacijas ką daryti. Susi- 
railnSJlmal 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 
dykai.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965
DYKAI 

KNYGELS Radžos

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney 

43-A Secnrlty Savlngs & CommercUl 
Bank Bulldtng

(Dlrectly aeroas Street from Patent Office) 

VVA8H1NOTON. D. C.

50c I SAVAITĘ. Midgets $8.50. 
Nauji 1932 Philco, taipgi Auto Radio 
už pusę kainos. 2332 Madison St.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA 2 kambariai vah 

kinams arba Vedusiai porai. Gali var
poti virtuvę ir pečių. 2nd floor. - 

2556 W. 45th St.

Sulaukus antradienio vakaro 
rodos, kad pačios kojos prine
ša žmogų prie radio ir paso
dina kedėje, kviesdamos pasil
sėti ir paįdomauti gražia lietu
vių radio programa, kuri eina 
kas antradienio vakarą iš sto
ties W. G. E.S. lietuvių įstaigos 
Peoples Furniture Co. krautu
vių, pastangomis.

šie visi programai, leidžiami 
minėtos įstaigos, yra rinktiniai, 
gražus ir kilni. Jų klausyda
mas dažinai, kaip musų tauta 
yra turtinga gražiomis dainelė
mis, taip ir dainininkais ir dai
nininkėmis, nes kiekvienas šių 
programų susideda iš skirtingų 
dainų ir dainininkų. Taippatčia 
girdi ir naudingų kalbų bei nu
rodymų apie sveikatą, patarimų 
apie ekonomiškesnį gyvenimą 
ir t.t

O praeitą antradienį ypatin
gai gražiai dainavo pataelė V. 
Užunaris, A. čiapas, J. Romanas 
ir “Peoples radio duetas”. Tai 
tikrai gražus darbas jūsų, ger
biami leidėjai ir Šių programų 
pildymo dalyviai.—J. J. J.

Neretai išgirsti tėvo ir mo
tinos skundą ir kartu klausi
mą: Kodėl taip yra— kodėl 
nemažai vaikų eina ne tokiais 
keliais, kokiais norėtų tėvai 
matyti juos einant?

—Ir mokiname, rodosi, ir pa
tys nesame kokie palaidūnai, 
bet ot vaikų nebegalime sugau
dyti—toks aimanavimas ne vie
nam iš musų teko girdėti.

Well, tai yra Amerikos mies
to, ypač vargingiau gyvenančių 
sluoksnių skundas. Miestas — 
ne sodžius, kuriame kiekvienas 
pažįsta kiekvieną kitą, kuriame 
kaimynas prižiūri kaimyno vai
ką kaip savo, kuriame nepasi
slėpsi nuo kaimynų akių.

Mieste dažnai net gyveną 
čiame name nepažįsta vieni
tų. Ką jau kalbėti, kad čia 
butų tokia apielinkes kontrolė, 
kurią galima pastebėti sodžiuj.

Abelnai imant 
venimo normos 
darbo sluoksnių 
mybės užlaikyti
bančius iki 16, 17 ir senesnių 
metų. Bet jos nėra pakanka
mai prasisiekusios, kad galėtų 
duoti vaikams kišenės pinigų.

Tuo gi tarpu ant kiekvieno 
žinksnio, pradedant nuo 15 ar 
16 metų, vaikui ‘pinigai reika 
lingi. Jo draugai lošia biliar
dą, važinėja forduku, nors jis 
ir butų pirmasis, kurį Fordas 
išleido iš dirbtuvės; krutumuo
se paveiksluose jis mato, kaip 
kiti puošniai gyvena, spaudoj 
skaito, kaip treti nurėdo au
tomobilius, pasiskolina gazo iš 
svetimų mašinų arba pasipelno 
kartais ir keletą šimtų dolerių 
padarę holdapą ofise, aptiekoį 
ir kurioj kitoj bizniavietėj. Na, 
ir ima pavyzdį iš kitų, ir rodo 
pavyzdį kitiems. ? '?•.

Kas ten yra pasakęs, kad 
stambiausias pavienis, akstjna? 
šių dienų jaunuomenei',eiti* Vei
kiais keliais, kurių visuomenė 
neužgiria, gal būt bus automo
bilis. Atrodo, kad tas pasaky
mas netoli prasilenkia su tik
renybe.

Pirmyn Choras ren
gia naktinį pikniką

skaityto-
“Parašiau
Keistučio

GARSINKITĖS 
. NAUJIENOSE

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn”, baigdamas savo va
saros poilsį, rengia* paskutinę 
vasaros pramogą—naktinį pik
niką, ateinantį šeštadienį, rugp. 
20 d., Dambrausko farmoje, ar
ti Willow Springs Rdad ir 83.,

IŠvąžiavime bus laimėjimas’turi tarnauti

Praeito šeštadienio “Naujie
nose“ (numery 191) St. Na
rys nesuranda nė vieno žodžio 
apginti savo nesąmones, *. ku
rios tilpo apie Keistučio Kliu
bą “Naujienų“ No. 161 ir dėl 
kurių aš “Naujienų“ No. 186 
aiškiais faktais įrodžiau, kad 
su tokių nesąmonių rašinėjimu 
į laikraštį kliubo tvarkos ne
pataisysi. St. Narys “Naujie
nų“ No. 191 pasakoja pasakas 
ir tuo bando apdumti akis ne 
tik paties kliubo narių, bet ir 
abelnai “Naujienų“ 
jų, sakydamas: 
trumpą apžvalgą
Kliubo darbuotės; rodosi, nie
ko neperdėdamas nušviečiau 
taip, kaip dalykai yra.“

Ar nebūtų buvę St. Nariui 
tinkamiau pasakyti: “Dalykus 
paskandinau tamsioj migloj“? 
Taigi dėliai tokių St. Nario 
dalykų “nušvietimo“ esu pri
verstas ypatingai kliubo narių 
žiniai dar sykį pakartoti iš St. 
Nario neva rašinio “Naujienų“ 
No. 161. štai kaip ten St. Na
rys puikiai “dalykus šviesia“ 
ir sako: “Tvarka yra gera ir 
pavyzdinga.“ i O už kelių eilu
čių žemiau vėl kalba: “Dabarti
niu pirmininku yra Wm. Bui- 
shąs, labai rimtąs ir. talentin
gas žmogus, bet bėdą yra ta, 
kad parlamcntariškų , taisyklių 
neprisilaiko ir permažai dis
ciplinos vartoja.“ \Tai ve kaip 
St. Narys jš’j dalyką1 nūšvjęte. 
Bet kur ta gera pavyzdinga 
tvarka ir talentingumas pirmi
ninko, jeigu jis nežino parla- 
mentariškų taisyklių? Argi St. 
Narys nesielgė taip, kaip ta 
davatkėlė, kuri prieš adventą 
grindis bažnyčioj bučiavo, o 
kad nepasitaikė apsivesti, tai 
vėliau (advento laiku) per 
kvartuką bažnyčioj žemę bu? 
čiuodama sakė: “Kaip tu man, 
Dieve, taip aš tau.“

•Kitoj vietoj to paties “Nau
jienų“ numerio 161-mo St. Na
rys be jokio 
prie kliubo 
respondento.

Buy gloves with what 
it savęs

HBra reikalo moKCti BOo ar 
daugiau, kad dantų
koiele. Llsterine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda ui 
25o. Ji valo ir apsaugo dan
us. Be to tautę sutenplBti 
98. ui kuriuos galite nusipirk
ti piritinaites ar M kitą. 
Lambert PharaiacaJ Oo.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

Business Chances 
.PardavimuiBizniai

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 it bulvaro. 
Renda nebrangi, lysas ant 5 metų. 
Priimsiu nedidelį pirmą morgičių. Ne
mokantį išmokinsiu. Atsišaukite į Tire 
Shop, 1932 W. 63rd 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.

2929

2935 2959
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2935 — Ant gatvės dėvėti suknelė. Lengva ir graži. Sukirptos mie- 
14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.
2929 —- Viena gražiausių šio sezono bliuzkelių. Gražiausia atrodys, 

. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 

Šis modelis labai tinka kiekvienai 
Sukirptos mieros 36, 38,

PRANEŠIMAI

PARDAVIMUI dėlicatessen, kendžių. 
aiskrimo, labai geroj vietoj, nebrangiai. 
3336 So. Lowe Avė.

reikalo kabinėjasi 
raštininko ir ko- 
Esą, “sekretorius 

visiems nariams

ros 

jeigu bus pasiūta iš vienos spalvos materijos. 
20. taipgi 36, 38 i? 40 colių per krutinę.1 

2959 — Augesnei moterei suknelė.
nes jisai taip pasiutas, kad ankštai guli prie figūros. 
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
mą prisiųsti pinigus arba pąš- 
td ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pąttern Dept., 1739

Iląlsted St., Chicago, III.

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

čia įdedu 15 centų ir prašau 'at

siųsti man pavyzdį No

Mieto* per krutinę

(Vardu it pavardė)

(Adresas)

(Miestą* ir valst.)

Humboldt Parko Liet. Politiško 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.

Raitininkas.

Real Estate For Sale
yramai^ ___

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

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Leavitt St., 

Chicago, III, 
Rendon kambariai, švarus, malonus. 
Patogu privažiuoti iš visų dalių 

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS, Sav.

PARSIDUODA 6 kambarių bunga- 
low, kainavo $7,800, parduosiu už 
$4300 arba mainysiu į lotus, mortgage. 
K. S.-, 7008 S. Rockwell St.

LOTAS 50x200 pėdų, medžiais ap
augęs, su 4 kamb. cottage. Randasi 
Willow Springs. Kaina $3,300. Ttl. 
Willow Springs 26-R.. AUison.

arsinimai
NAUJIENOSE
VISADOS
APSIMOKA
PAMĖGINKITE

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES




