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Streikuoją kasėjai 
organizuoja maršą

Franklin apskritin
Beabody Coal Co. pasiryžusi ati

daryti kasyklas Taylorville 
apylinkėje

Taylorville, III., rugp. 21. — 
Nors didžiuma Taylorvile ka 
sykių darbininkų atsisakė to
liau dirbti už $5 algų į dienų 
ir perėjo streikierių pusėn, Pea- 
body bendrovė rengiasi kasyklas 
atidaryti ir tikisi, kad trcči?- 
dienj 75% angliakasių vėl dirbs.

Kasyklos tebėra piketuoja
mos, bet anot kasyklų šovini n 
kų, atsirasią drąsuolių, kurie 
pro pikietas praeis, su deputy 
šerifų pagalba. Pereitą savai
tę 10,000 streikuojančių anglia
kasių iš Illinois kasyklų distrik- 
tų buvo numaršavę į Taylorville, 
tikslu patraukti dirbančiuosius 
j savo pusę, atmesti $5 algų 
sutartį ir išmesti VValkerį iš 
unijos viršininkų. Dabar mai
šas organizuojamas j Franklin 
apskritį kur’ dirba didžiausios 
pasaulio Orient kasyklos.

Sekmadienį Kincaid mieste 
įvyko 2,000 streikuojančių su 
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
daugiausiai vietinio subdistrik 
to kasėjai. Benld paskirtas an
gliakasių “policy komitetas” iš
dėstė savo planus. Pirmiausiai 
tarp kasėjų bus cirkuliuojama 
peticija, išmesti Walkerį iš uni
jos. Jeigu to nebus galima at- 
siekti su petieijaįUiua.šaukiam? 
Illinois angliakasių konvencija.

Nors kova prieš naufc algų 
sutartį nusitęsė ilgokai, iš an
gliakasių puses nebuvo jokių 
neramumų. Jie tiki savo tiks
lą atsiekti taikiu budu. O nuo 
operatorių šalininkų kulkų puolė 
streikuojančių angliakasių va
das Colbert.

Atsidarančias Peabody kasyk
las Taylorville saugos 350 de
puty šerifų. Prieš daugumų 
streikuojančių vadų Christian 
apskričio taikos teisėjai išėmė 
•areštų varantus.

Kinija nuteisė šveicarą 
profesorių už komu

nizmą
Nanking, Kinija, rugp. 21.— 

Kinijos vyriausybė pasmerkė 
rrttrti šveicarų profesorių Nou- 
lens ir jo žmonai už komunis
tinę akciją. Vėliau bausmė bu
vo pakeista amžinu kalėjimu. 
Eilė žymių pasaulio rašytojų 
kreipėsi į Kinijos valdžių re’- 
kalaudami paleidimo.

Konfiskuoti ispanų mo
narchistų turtai neš 
$16,000,000 j metus

" 'y1

Madridas, Ispanija, rugp. 2V 
—Valdžios konfiskuoti turtai tų 
monarchistų, kurie rėmė kiek 
laiko atgal įvykusį monarchistų 
sukilimą neš $16,000,000 įplau
kų į metus. Tie pinigai bus iš
leisti žemės ir ūkio reformoms.

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

Debesuota, kiek šilčiau; leng
vas, nepastovus vėjas.

Vakar temperatūra buvo 58« 
78 laip. ‘

Saulė teka 6:04; leidžiasi 7:-
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Pasibaigė Anglijos 
ir imperijos šalių 
ekon. konferencija

Dalyvavusios šalys pasirašė 12 
prekybos sutarčių; nukentės 
J. V. ir Rusija

Ottawa, Kanada, rugp. 21.- - 
Mėnesį laiko nusitęsusi Britų 
imperijos šalių ekonominė kon
ferencija pasibaigė, šeštadienį, 
septynios valstybės, dalyvau
jančios konferencijoje, pasirašė 
12 prekybos sutarčių ir pradėjo 
skirstytis. Nei Anglija, nei 
Kanada, nei kitos šalys nėra 
pilnai patenkintos konferencijos 
rezultatais ir nei viena neat
siekė to ko buvo užsimojusios 
atsiekti.

Svarbiausi konferencijos re 
zuitatai yra sekami: Sutartis, 
kurioje Anglija prižadėjo už
drausti Rusijos ir kitų šabų 
produktus Anglijos ribose, par 
duodamus žemesnėmis už pa 
šaulio rinkos kainomis; ir tar« 
pasavinęs muitų lengvatas, ku
rios ypatingai atsilieps į J. V. 
plieno ir tekstilio pramonę.

Kanada džiaugiasi gavusi 
lengvatas iš Anglijos savo ūkio 
produktams, ypatingai kvie
čiams, kuriuos į Angliją ikišiol 
pristatė sovietai. Sutartyje An- 
lija prižadėjo uždėti šešių cen
tų muitų ant kviečių impor
tuojamų iš Rusijos arba k’tų 
ūkio šalių, o Kanada, atsilygin
dama, suteikė lengvatas Ang\ 
jos metalui ir audiniams, čia 
J. V. pramonė ir nukenčia. Spė
jama, kad J. V. tnbtalo ir teks
tilio eksportai į Kanadą suma
žės apie $150,000,000.

Konferencijoje dalyvavo An 
glija, Kanada, Australija, Rho- 
dcsija, Pietų Afrika, New- 
foundlandas, Indija ir Naujoji 
Zealandija.

Anglijos spauda atsiliepė 1p. 
bai nepalankiai apie šią konfe
renciją nuo pat pradžios. Anot 
Londono laikraščių, konferenci
ja stengiasi realizuoti negali
mybes. Jų nuomone, jokiu bu
du nebus galima uždrausti į- 
vežimą j Angliją prekių žemo
mis kainomis ir tikrenybėje, 
Kanada nieko nelaimėjusi.

Eucuadoras išsirinko 
prezidentą, bet dabar 
reikalauja rezignacijos
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Quito, Ecuador, rugp. 21^ — 
Slaptoje sesijoje Ecuadoro kon
gresas nutarė paskirti komisiją 
pareikalauti išrinktą preziden
tų Neptali Bonifaz, kad jis at
sisakytų. Rugsėjo 1 d. jis per
ima pareigas. Pirmiau už jį 
stovėjo kongreso nariai, dabar 
atsimeta ir remia opozicionierių 
L. Perez.

Bolivija atrėmė paragu- 
ajiečių puolimą ant 

forto Arce
La Paz, Bolivija, rugp. 21. 

—Paraguajaus kariuomenės bū
rys užpuolė Gran Chaco fortą 
Arce, bet Bolivija puolimą at
rėmė, panešusi mažus nuosto
lius.

Londonas kenčia nuo karščių

London, Anglija, rugp. 21.-- 
Londoną, Anglijos sostinę ir ki
tus miestus palietė nepaprastos 
kaitros banga. Užvakar tempe
ratūra vietomis siekė 99 laipsnių 
Fahrenheito. Priskaitoma, kad 
apie 25 mirė. Tai buvo viena 
karščiausių dienų Londono is
torijoje.

[Acme-P. 8 A. Photo!

Prof. Auguste Piccord (žemai) ir Mux Cosyns egzaminuoja 
balionų, kuriuo jiedu iškilo 10 mylių suviršum į orą.

Japonija “užtikrin
sianti taiką” toli

muose rytuose
Tokio. Japonija, rugp. 21. — 

Japonijos užsieiiių reikalų mi- 
nisteris Ūchida paruošė Japo
nijos “Monroe doktrinos” pro
jektų, kurį patieks kabinetui, o 
vėliau parlamentui, šia doktri
na Japonija mano “užtikrinti 
nuolatinę taiką” tolimuose ry 
tuose.

Užsidarė didžiausias 
Jugoslavijos bankas

Belgradas, Jugoslavi j a, rugp. 
21.—- Didžiausias Jugoslavijos 
bankas Union bank užsidarė ii 
kreipėsi j valdžią reikalaudamas 
likviduotojo. Bankas buvo stip
riausia Jugoslavijos finansinė 
įstaiga ir buvo susijungęs su 
Anglo-International ir Austri
jos Creditanstalt bankais. Ka
pitalo turėjo apie $3,000,000.

Japonijos imperatorius 
skiria $1,200,000 be

darbiams
Tokio, Japonija, rugp. 21. — 

Japonijos imperatorius Hirohi- 
to, anot valdžios pranešimų, 
paskyręs $1,200,000 bedarbių ir 
badą kenčiančių ūkininkų reika
lams.

f

J. V. daugiausiai eks
portuoja į Kiniją

f

Wąshington, D. C., rugp. 21. 
—: Komercijos departamentas 
paskelbė, kad J. V. eksportai į 
Kiniją sudaro 27% visų impor
tuojamų prekių į Kiniją .Antrų 
vietą užima Japonija su 13%, 
ir trečių Anglija su 10%.

Automobilio katastro- 
poje mirė 7 žmones

Midland, Mich., rugp. 21. — 
šiame mieste susidūrė du au
tomobiliai ir vienas jų, vežęs 
gazoliną, užsidegė. Katastrofoje 
mirė visa- šeimyna susidedanti 
iš septynių narių. 

» ‘ * t.

Lenkija keisianti 
ambasadorių Wa- 

shingtone
Varšuva, rugp. 21. — Varšu

voje eina kalbos, kad dabarti
nis Lenkijos ambasadorius Wa 
shingtone Tytus Filipovvicz bus 
atšauktas, o jo vieton paskir
tas Stanislow Patek. Patektus 
dabar atstovauja Varšuvos va’.- 
džią Maskvoje.

Trys milijonai Wis- 
consino bedarbiams

Washington, D. C., rugp. 21.
Federalė rekonstrukcijos kor

poracija paskyrė $3,000,000 pa 
skolą Wisconsino valstijai be
darbių reikalus aprūpinti. Vals
tija reikalavo $6,414,865. Atei
tyje tikisi gauti daugiau.

Šoberiui mirus Aust
rijai gręsia krizis
Viena, Austrija, rugp. 21.— 

Vienoje, Austrijos sostinėje, di
delį nerimų sukėlė žinios apie 
buvusio kanclerio J. šobei'io 
mirtį. Dabar parlamentas svars
to Tautų Sąjungos siūlomos pa
skolos klausimų, šoberis buvo 
paskolai priešingas, bet negalė
jo balsuoti dėl ligos. Dabar jo 
įpėdinis tikrai žinoma,' balsuos 
prieš paskolą ir tokiu budu $43,- 
000,000 T. S. siūlomų sumą at
metus, turės griūti Austrijos 
kabinetas, kuriam pirmininkau
ja E. Dolfuss.

New Zealand sustrei
kavo dokų darbininkai 

%

Wellington, N. Z., rugp. 21. 
—-New Zealand saloje sustrei- 
Icąyo visi unijistai dokų darbi
ninkai. Nppaięnjpnti; algomis. 
Unija ir darbdaviai mėgino su
daryti. naują sutartį, bet kelius 
menesiusnusitęsusios derybos 
nedavė jokių rezultatų. Laivų 
savininkai dabar planuoja dar 
kartų nukapoti algas.
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Nantes, Franci j a, rugp. 21.-- 
Francija, kaip ir Anglija, ken • 
čia nuo kaitros.

Vokietijos partijų 
lyderiai pranašauja 
respublikos žlugimą

Negavęs pasitikėjimo, Von Pa- 
penas pasiryžęs paleisti reich
stagą ir keisti konstitucijų

I

Berlynas, Vokietija, rugp. 21. 
Vokietijos politiniai vadai pra
našauja respublikos .'/'Jų. Rug- 
piučio 31 d. susirenKa Vokie
tijos reichstagas. Von Papeno 
kabinetas, kaip ankščiau buvo 
minėta, yra pasiruošęs eiti 
prieš reichstagų, patiekti Vo
kietijos rekonstrukcinį progia- 
mą ir reikalauti reichstago par
tijų kooperavimo.

Bet atsiminus,' kad beveik 
niekas Von Papeno neremia, 
jam mažai tėra vilties gauti pa
sitikėjimų. Social-demokrata’ 
yra pasiryžę eiti prieš kabinetą 
ir prie jų greičiausiai prisidės 
komunistai, Bavarijos valstie
čiai, centristai ir Hitlerio fa
šistų partija. Negavęs pasiti
kėjimo, ir pasinaudodamas* 48 
Vokietijos konstitucijos para
grafu, specialiu dekretu Von Pa - 
penas paleisiųs reichstagų.

Tokiai padėčiai susidarius, 
Von Papenas žada dekretu pa. 
skelbti pakeistus rinkimu 
įstatymus, kurie apribotų 
balsuojančių amžių ir šauk
tų visuotinu balsavimu iš 
rinktus delegatus į kon
stitucinę konvencijų, kuri pa
ruoštų naujų Vokietijos konsti
tucijų. Iš jos žodis “respubli
ka” butų visai išleista.

Naujoje konstitucijoje, jeigu 
ji bus parašyta, bus numaty
ta dviejų rūmų parlamentas, j 
kuriuos atstovai' bus renkami 
ne partijomis, bet individualiai.

Kalbos apie hitlerininkų ir 
centristų koaliciją tebeina. Bet 
tik reichstago susirinkimas pa 
rodys kas ištikrųjų išeis. * • . *'■ 11 ■ «“ II ■ ! I

Nužudytas Ispanų di
džiūnas už algų ne- 

sumokėj’imą
Madridas, Ispanija, rugp. 21. 

—Tarnas nužudė vienų seniau
sių Madridos šeimynų narį mar
kizą Mastonde, kuomet kilo gin 
čas dėl nesumokamų algų. Mar
kizas buvo visai nusibankruti- 
jęs.

■ L ' : ’

Raymond Poincarė ieš
ko vietos Francijos 

senate . h-

Var Le Duc, Francija, rugp. 
21.—Raymond Poincarė, buvęs 
Francijos prezidentas ir prem
jeras paskelbė, kad spalių mė
nesį kandidatuos atstovu į se
natų. Jo sveikata gerėjanti 
Dabar yra 72 metų amžiaus.

J. V. siūlo Čilei kviečius 
už nitratą

11

Santiago, čili, rugp. 21. — 
J. V. ambasadorius Gulbertoscii 
pasiūlė Čilės valdžiai Farm 
Board supirktus kviečius . už 
Čilės salietrų (nitratą.) Derybos 
tęsiasi.

Kiftery, Maine, rugp. ’21. — 
Pajūrio sargybos laivai ieško 
mažo laiyuko Caribou, kuris 
pražuvo juroje ir keturiais ke
leiviais.

Varšuva, Lenkija, rugp. 21. 
-r-Chicagos majpras Anton Gev- 
mak lankėsi Varšuvoje. Daly va 
vq prezidentienės Moscickienčs 
laidotuvėse. •- I

Lietuvos Naujienos !
Jonavoj švedai uždarė 

degtukų fabriką
Kaunas.—švedų degtukų sin

dikatas pranešė darbo inspek
cijai, kad dėl viršprodkucijos 1 
mėnesiui jie uždarą degtukų 
fabrikų Janavoj. Darbininkams 
kol fabrikas stovės bus moka
ma pusę atlyginimo.

Milžiniškas tilžiečių; f 
antplūdis Pane

munėje

Apie 20,000 žmonių perėjo tiltą 
viena diena

Perkūnas sudegino vi
sus triobėsius

Raseiniai.—Raseinių apylin
kėje naktį iš 1 į 2 rugpiučia 
praėjo smarkoka vėtra su 'di
dele perkūnija'. Raseinių mies
to naujakurio Spraunio darži
nei! trenkė perkūnas ir uždegė. 
Kilo gaisras ir sudegė visi to 
naujakurio triobėsiai, kurie bu 
vo jieapdrausti. šis gaisras iš 
perkūno pirmas Raseinių apy 
linkėję. Be to, naktį apylinkėj 
buvo matyti dar trys gaisrai.

Aukščiausias Fran
cijos teismas palaikė 

sprendimą prieš 
Gorgulovą

Paryžius, Francija, rugp. 21. 
—Aukščiausias Francijos teis
mas, į kurį prezidento Doume- 
ro užmušėjas Paul Gorgulovas 
apeliavo, ieškodamas mirties 
bausmės pakeitimo, atsisąkv 
bylą persvarstyti ir pareiškė, 
kad Gorgulovo • pasikesinimns 
buvo iš anksto apgalvotas, iv 
kad mirties bausmė vra atatin
kama bausme juž tokį prasižen
gimą.

Pranašauja, kad 
Brazilijos sukilė

liai laimės
Buenos Eires’, Argentina, 

rugp. 21.—Brazilijos konstitu
cinių sukilėlių atstovas Argen
tinoje, kalbėdamas su spaudos 
atstovais, pareiškė, kad sukili
mas pasibaigs už dviejų savai
čių ir sukilėliai atsieks savo 
tikslų. Karo lauke ikišiol puolė 
4,200 sukilėliai, bet žymiai nu 
kentėjo ir valdžios kariuomerė. • • , • 1
Amerikietis žuvo Čilės 

kasyklų sprogime
Santiago, Cili, rugp. 21. — 

Penki vyrai, tarp jų J. V. pi
lietis G. M. Cheney, Mass., žu 
vo laike sprogimo Andų vario 
kasyklose.

. ‘ 1 ■■ c..-’

Lietuvių Ekskursijos
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 

per Bremen. .

Spalio 8 dieną laivu “Paris” 
per Havre .

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pllnį Užtikrinimų 
turėti linksmą ir smagią kelionę. > 

. . . •; į ■ / ,
Informacijas ir reikalingus kelianti dokumentus 

. prirengs (

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i val.
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Tilžė.— Paskutinį šeštadienį 
iki pietų apie 20,000 Tilžės gy
ventojų ėjo per tiltą Klaipė
dos kraštan, į Panemunės tur
gų, produktų pirkti. Kadangi 
visi grįžtantieji turėjo eiti per 
vokiečių muito kontrolę, prie 
tilto susigrūdo tūkstančiai žmo
nių, kurie dviem eilėm pildė 
visų tiltą iki pat Lietuvos pasą 
kontrolės. Vokiečių pusėj ap e 
40 policijos valdininkų bandė 
tvarką palaikyti, bet veltui. M;- 
nios norėjo be kontrolės verž 
tis miestan, dėlto reikėjo nu
tiesti geležinę tilto užtvarą ir 
praleisti kaskart tik po kelioli
ka. Kamšoje apalpo daug mo
terų. Keletą moterų ir kūdi
kių buvo sutrypti ir sužeisti. 
Laike tūkstantinės minios su
sigrūdimo vienas darbininkas 
smarkiai agitavo prieš deši
niuosius, reikalaujančius už 
drausti įvežimą iš Lietuvos. Agi
tatorius tarp kitko pasakė, kad 
Tilžėj tūliems biedniems prisi
eitų badu mirti, jei jiems bu
tų atimtas galimumas parsineš 
ti pigių piaisto produktų iš Pa- 
nefhunės. Agitatorius, kuris 
^susilaukė didžiausio pritarimo 
iš minios, buvo, suareštuotas ir 
surakintas geležiniais pančiais. 
Prieš jo suareštavimų minia pro
testavo iškeltomis kumštimis, 
švilpdama . į,r pojicijų plūsdama. 
Tilžėj kiltų; beveik .sukilimas, 
jei valdžia pątenkintų naciona
listų reikalavimus ir .uždraus
tų parsigabenai. produktų iš 
Klaipėdos krašto^

-į*T
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Sūnūs tėvą sudegino
• >1.1

Rokiškifttr& m, < liepos mėne
sio 29 <l.qnuo, pądegimo sude
gė pil. Jupzo Šalčio*, gyv. Pan
dėlio valsč? Butvydžių kaime, 
tvartas, daržinė ir klėtis po 
vienu stogu, su pašaru, inven
torium, kūlėj u ir motoro dali
mis. Nuostolių padaryta 30,000 
litų sumai- Tvartas, daržinė ir 
klėtis buvo apdrausti 1200 litų 
sumoje., Padegime įtariamas 
Šalčio sūnūs Juozas, 22 metų 
amžiaus sulaikytas ir kaltas 
prisipažino.
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KURIAMASIS 
SOCIALIZMAS

ir kaip beturčių ir prispaustų
jų smerk ima sis prie šito tik
slo, yra ne vien tik musų lai-

Max Adler
kų reiškinys. Priešingai: so
cializmas ir skurdas bei prie
spauda yra vieno amžiaus. 
Visad buvo ir yra prakilnių ir 
vadovaujančių asmenybių, 
k u iro?, nebūdamos atbuku- 
sioš ir abejingos dcl to, kad 
jų artimieji kenčia vargų ir 
neteisybes, 'kėdė savo halsų 
prieš savo meto visuomenes 

i ir neteisingumus:

Socializmo idėja yra idėja 
tokios visuomenės, kur nebii- 
tų skurdo ir var^6.;prį<?fU)aU- 
<įos ir naudojimo, ktlr nebūtų 
konjrastų, Jš. .vienos pusės, 
tarp nedaugelio žmonių, be 

gyvenančių įetcisvbes 
pntbOTRos gyvenimą; ir masių j,ni bl|v„ arbn d 

darbe ir skurde — iš antros 
piisės: S<rcfdfizmas‘ yra idėja 
planingai tvarkomos visuome
nes, kur ; darbas, vartojimas: 
pramogoj’’ it ^inąituinai butų 
lygiai paskirstyti tos visuo-- 
menės nariams, ‘ir tokiu budu

masių pažinimu. Mo- 
socializmas yra mar- 

socializmas, tai, 
ir Engelso/ žodžiais 

mokslinis socializ-

įlinkai, arba naujų religijų į- 
kurėjai, arba naujos morales 
žmonėms skelbėjai. Ir visad 
buvo ir yra pakankamai be- 

| dalių ir gyvenimo naštos bei 
‘ ' t prislėgtųjų, kurie

’ entuziastiškai eina pulkais 
paskui šituos didelius maišti- 

ir per maištus, 
per sukilimus, revoliucijas 
stengiasi pakeisti savo niūrų 

į likimų. Bet visos šitos pastan- 
žmo- 

nių pasaulio, kurių mes ma- 
i tom buvus dar senų senovėje, 
i prieš Europos kultūrų, Kinuo
se, Egipte, Babilonijoj, visi ši
tie geidavimai, troškimai ir 
viltys, visi nusiskundimai, kal
tinimai ir puolimai svarbes- 

I riinriv dalyke liko bergždi ir 
j tokie jie tebėra iki pat šių 
dienų, nes ir mus tie patys 
kontrastai beturčio ir turtuo
lio, pono ir tarno tebekamuo
ja. Ir tokiu budu turėjo pa
galiau susidaryti nuomone, 

į kuri gana dažnai yra laiko
ma nelyginant istorijos poly-. 

. v. . rio mokslu, kad kova su šito- 
' Fu;tu* ’.i 1(;l! ni*s negerovėmis bei ydomis 

esanti iliuzorinė, bergždžia, 
nes čia turima reikalo su to
kiais kontrastais, arba priešy
bėmis, kurių visad yra buvę, 
vadinas, jie pareina nuo vi
suomeninės būklės prigimties, 
nuo jos netobulumo, taigi esu 
reikia spėti, jog visa tai ir vi
siems laikams taip turės pasi- 

, . . . ... - likti. Tokia nuomonė sukeliakai ir gyvenimo skurdas turėsi . .. ... ,„ «... (rezignacijos nuotaikų, kuriaibūti galutinai pasalinti? i . . .. . «. .n 1 ‘ ne visad esti sutelkiama to-

visiems butų prįėiimnja graži njnknS
. V . _ _ i .    A L- JL. jJF k. -A.. A "M. 'ię žmogui vertingi egzistenci

ja. Argi šitokia idėjų neverta 
visų pritarimo? Argi tokia 
idėja n.-tun tikėtis iš žmonių p.lšalinli skurdą j 
sulauksianti entuziastiško pri
tarimo ir dalyvavimo jos skel
biamam darbe tokiu mastu, 
kad visos kitos idėjos (visuo
meninės. Vert.), partijos turė
tų eiti šalin ir, kaip nereikš
mingos, sunykti, pražūti? Nes 
Ras kita $ali pripildyti žino
mu širdis i f didesnės šilimos, ]

** ' y S ' V t * *' •'kaip teisingai’, siilvarkytos iri 
iš vargų išvaduotos visuome
nės idealas*, kaip vaizdas to
kios žmoniį sugyvenimo for
mos. kur* tikras žmoniškumas 
ir visų brolybė butų pastatyta j 
vieton baisaus ir negailestin
go .šių dienų būklės pakriki- 
:l?o? Kas galėtų 
t^usų dabarty, 
ekonominių krizių iš pagrin
dų sukrėstoj, kada net ir vi- 
lUitiniains visuomenės sluoks
niams darosi toks nepastovus 
ir netikras •« rytojus, — taigi 
Rus galėtų būti siurbiau už 
Jgyvcndymą socialistinės vi
suomenės santvarkos, kur vi- 
sj išorės ir vidaus pavojai tai-

yra istorinis Karolio MaTkso 
ir Fridricho Engelso darbo 
vaisius, o tas jų darbas, jų 
veikla vis dar ir. toliau tebe
veikia, ir galima sakyti, kad 
tik dabar jis ima visai pilnai 
reikštis ir savo re ik ai avim na 
reikšti, nes, tiesą sakant, nau
jas supratimas, pažiūros, ku
rių .mums yra suteikę Marksas 
ir Engelsas, tik šiandien tam
pa tikru 
derninis 
ksistinis 
Markso 
tariant, 
mas.

Bet kyla klausimas: ar tik 
visu tuo nedaroma žalos, ar 
tik per visa tai nepraranda
ma anų laikų socializmo ide
alaus lakumo, jausmų šili
mos? Juk nors mokslas ir yra 
plati ir šviesi pažinimo kara
lija, betgi tai yra karalija šal
to proto, kur kitoms sielos jė
goms, širdies balsams, idealų 
aistroms nėra vietos. Argi 
žmogaus jausmų ugnį ir au
dringą idealų įkvėpimų smel- 
kimąsi turi pakeisti šaltą mo
kslinių sąvokų ir išvadų sro
vė? Kaip dvasiškai nuskurdęs 
atrodytų šis moderninis socia
lizmas! Koks tai butų smur
tas, faktų iškraipymas! Nes 
kenčiąs žmogus, kurį skur
das spaudžia, kuris turi ken
tėti neteisingumus, kurį vi
suomeninio gyvenimo bepro
tybes ligi nusivylimo pri
veda, — tas žmogus nesiten
kins kokia moksline formule, 
o priešingai, užsidegęs lieps
nojančia maišto dvasia prieš 
tą neteisybę bei beprotybę ir 
aistringai pasiryžęs, stos ide
alui tarnauti. Kiekvienas pa
prastas socializmo darbinin
kas veikėjas, kupinas šios 
dvasios, yra gyvas to įrody
mas.

' (Bus daugiau )

su gailesčiu reikia pasakyti, 
kad daugelis visai nesupranta 
ir net nėra girdėję apie Mark
so mokslą, o tik jam 
kaip kokiai ĖvangelijAi. Tas 
duoda progos įsivyrauti vado
vams ir tą inokšlą visaip iš
kraipyti. Pagalios, ir patys va
dovai, neturėdami aiškiofe 
platformos, kartais lieka su
klaidinti. Teorijoj mes galime 
pasinaudoti Markso mokslu, 
bet praktikoje mes turime iš-, 
sidirbti širvo platformą, pri
taikintą gyyenaioitorioms ap
linkybėms ir daloarbiiUiams 
laikams. Kada Maricsas kūrė 
teoriją, buvo kditokie laikai,' 
kitai.1) iir žmonės buvo išnam-. 
dojami, kitokios rųšies ifoįkrvo' 
išnaudotojai ir kitokie kovos 
budai buvo (reikalingi, 
.kad ' dabar yra. .. .
valdė dvarininkafi

Padėkime Tvirtą 
Pamatą

Tačiau mes visi gerai žino-į 
me, kad iš tikrųjų socializ
mas jokiu budu nesinaudoja 
visuotiniu ir entuziastišku pri
tarimu. Priešingai: ^dažnam, 
gos tik, išgirdusiam žodį: “so- 
cializn>a.y\x jo .įąilioneje nuai
di ne iitčalo, kliriš visus gerus 
žmogaus jausmus ir aistras 
Žadina ir jungia, šūkis, bet ko
vos šūkis, kuri?, viską iš pa
grindų tik griauna, tik ardo. 
Bematant susidaro apsigyni
mo frontas tu, kurie socializ
me nemato nieko kita, kaip 
lik šiaipjau ramių ir paten
kintu liaudies masių kursty
mą, skiepijimą jopis. godumas 
ir visoms dabartinės kultū
ros gerybėms grasymą. Taigi 
turini žalingą ir kultūrai prie
šingą reiškinį, nes socializmas 
daugeliui šiandie atrodo vien 
tik politinio bei partinio gyve
nimo poraiška teesąs; ir to

kia graži forma, kaip kad 
jaudinančiuose šiuose Schille- 
rio eilėraščiuose, kur jis bent 
viltyje randa paguodos-:

Daug kalba ir svajoja 
žmonės

Apie geresnės ateities 
dienas.

Ir matai juos bėgančius ir 
lekiančius

I auksinį laimės tikslą.
Pasaulis tampa senas ir vėl 

vėl atvirsta jaunas,
Tačiau žmogus vis tikisi 

pagerinimų.
II.

šių dienų socializmas jau 
nebeprisiiina tokios silpninan
čios, atsižadančios ir vien tik 
svajonių viltimi lemintančios 
nuolaikos: jis yra tikras dėl 
savo tikslo ir pasitiki savo jė
gomis, o tatai moderniniam 

j socialistui suteikia visai kito

Materialia ir dvasinis visuo
menės gyvenimas priklauso 
nuo jos socialio susitvarkymo. 
Socialis susitvarkymas visuo
met yra jos materialės ir 
dvasinės buities rūmai.. Gali 
geras statytojas pastatyti pui
kius rūmus, bet iš tų rūmų 
nebus naudos, jei patys jo gy
ventojai nemokės tvarkytis. 
Tas pats yra ir su mumis. 
Gamta mus apdovanojo vis
kuo, kas tik mums, žmonėms, 
yra reikalinga ir apdovanojo 
mus visus lygiai ir visus vie
nodai saulė šildo. Bet ar mes 
visi lygiai naudojamės tomis 
gamtos dovanomis? Ne. Mes 
ir patys matome, kad vie
niems yra per karšta, o ki
tiems per šalta. Kodėl taip 
yra? Del to, kad musų socia
lu tvarka nėra gera.

Dabartinė tvarka su viso
mis jos nedorybėinis yra per
daug pasenusi ir supuvusi ir 
kaipo tokia turėtų pasįlraukti( 
iš kelio ir užleisti vietą geres
nei tvarkai. Bet kas tą geresnę.

kiu budu jiems dingsta, nes 
jie neina to, tai, kas moder
ninių socializmo įš pagrindų 
yYa'naujav būtent (plačia kul
tūrine prasme imant) jo re- 
voliuciški ir kūrybiški savu
mai, t. y. tai, kas kelia žino- 
nį^, visuomenę. Tiesa, tokių 
stici'allzmą neigiančių žmonių 
tarpe yrą ir palankesnių so- 
cipJizriniM kurie nors ir pfripa- 
žhįfa socializmui jo idealizmą, 
traaii' jį,;kaip Utopiją kaip 
nffisų., laikams ^tebetinkamą 
sy^jonę, Šaltai atmeta.

;įšia niekad nenutilsiąs prie- 
kąlštiis socializmui — esą jis 
yra tik utopija — >ypi ne tik 
negalvojančių ir silpnadvasių 
žmonių atsikalbinėjimas ir pa
tenkintųjų bei spjųjų ^sielos 
ubagiškumo įrodymas, bet jis 
karto primena mums tuks- 
tanfyinįetinės istorijos patyri* 
mįus?4i^Įsocializmas, kaip to
bulesnės visuomenės idealas

nišką galvojimą, aplinkos ir 
gyvenimo suvokimą. Per visa 
tai jis tikrai jaučia pradžią 
naujų laikų, kurie tačiau tik 
jo paties veikimo sukuriami; 
ir jis pats iš tikrųjų yra čia 
kuriąs žmogus, kuris, suteik
damas pavidalą naujovei ir 
tuo pačiu metu šitam pasaulio 
žlugime sena reorganizuoda
mas,, pats save: performuoja 
nauju žmogumi, ateities pi
liečiu.

Pagrindinis socializmo rei
kšmės pasikeitimas pareina, 
tuoj matysim, nuo visai kito
niškai (negu kada nors prieš 
tai) susidėjusių tarpusavio 
klasių santykių, savo rėžtu 
kilusių dėl galingo visuome
nės ekonominių jėgų -iŠ^plė- 
tojimo. Ir šitas pakitėjimas, 
išaugęs ligi visikai aiškaus 
įstįįmoninimė 4okiu JnidU 
Socializmą aut tvirto' moksli
nio pažinimo kelio pastatęs,

Teisingai su tvarkytoj visuo 
menėj reikia,, kad visi pilie

galėjų naudotis gyvenimo pa
togumais, bei visi butų- lygus 
prieš šalies įstatymus. Taigi 
žmoniją iaimingesnėn ateitin 
gali. išvesti tik tikroji demo
kratija, pirmoj vietoj socialis
tai. Kitos gi partijos nusigy
veno ir iš jų nieko gero tikė
tis negalima, nes perdaug jo
se priviso parazitų, y

Bet pirm sėsiaht sėklą, turi 
būti tinkamai išdirbta dirva; 
pirm statyti namą, • turi būti' 
padėtas* pamatas, kuris atsa
kytų namo kokybei f Taip ir 
mes turime padėti pp savim 
įvirtą pamatą turime nu
statyti aiškią ir ; visiems su-* 
pra n t amesnę socialistų ( j)lat- 
fėrnlą,' nes jįę aiškios platfor
mos įneš nieko neatsiekshne,; 
Gal niekurie; mano draugų at
sakys, kad mes turime bark
šo mokslą ir jo laikomės. Bet

i . . . ...
parke masinis mitingas, Tai iš- 
rinkta komitetas ir pasiųsta 
pas guberridtorių 1 reikalauti 
pavelijimo vykti į Taylorvilfę 
ir iten turėti apsaugą, kad 
Peabody mušeikos butų su
drausti. Gubernatorius ang
liakasių komiteto neprisileido 
ir buvo atsakyta, kad serga. 
Bet gi dabar, matomai, guber
natorius jau pasveiko ir jau 
ruošiasi gelbėti Peabody in
teresus. Ir pats A. Peabody į 
Taylęrviltę atvyko. Šis tiro
nas padėkojo šerifui Wieneke 
ir visiems ktiems tame mies
telyj jo interesų gynėjams ir 
Stankūnams. .

Prezidentas L,ewis skelbia ■ 
savo mussolinišką ukazą lo- 
kalams, kad atimsiąs čarte- 
rius nuo visų lokalų. Bet kas 
gi čia dabar diktatoriaus Le- 
wiso įsakymų klausys? Teko 
nugirsti, kad John Walkeris 
iš piktumo net sukvailiojęs ir 
jau randasi Jacksonville be
protnamy. Tikrai nežinau, ar 
tai teisybė. Pribuvus iš visų 
įpūsiu tūkstančiams angliaka- 
sių į Taylorvillę nei karingas 
šerifas Wieneke, su savo 1,700 
depučiu, nei tie . skelbiami 
šimtai Peabody mušeikų ne
bandė kelią pastoti. Jau 3 
mainos sustabdyta, Manoma, 
kad rytoj ir ,4-ta maina ne
dirbs. Ir taip didžiausia ir 
tvirčausia Peabody,. tvirtovė 
užkariauta.

Atsiranda tada gudruolių, ku- i 
rie pasinaudoja visuomenės 
lesusipratimu ir patys ant 

16s šj^ando fužsiriogli'no. 'O to
rių “geradarh/’’ visuomet at
siras, jei tik bus progos jų 
veikimui. '

Kaip žmogus pageidaująs 
geresnės tvarkos dėl visų, aš 
suprantu," kad šukavimai apie 
darbininkii išganymą ir ka
pitalistų išnaikinimą yra tik 
.asmenrnis dalykas, vienos 
žmonių grupės kerštas prieš 
kitą grupę, bet tai nėia nai
kinimas ndfcikusiios tvarkos. 
Šitoje kovoje senoviniai bu
dai turi pranykti, kaili) išnyko 
senovinės kapitalizmo iConmos. 
Seniau kapitalistai veikė at
skirai, dabar gi veikia orga- 
nizuotai. Ir mes patys įvai
riais ‘budais tą kapitalazmą 
pataikome, -remdami kapita
listines įstaigas, jų didžiules 
sankrovas, pirkdami visokius 
šėrus, gold bonus ir it.

Kaip kapitalizmas dabar ne
gali butą neorganizuotas, taip 
ir kova prieš jį turi butą or
ganizuota. ir tai kovai vado
vauti tinkamiausi a yra soči a- 
listų partija. Ta kova t-uri bū
ti nuosaki, paremta teisingu
mu ir turi būti kovojama 
prieš visus parazitus, kuo jie 
nė pasivadintų, ir kaip maži 
ar dideli jie hutų, nes visuo
menės tranams neturi būti 
vietos. Bet tam yra reikalin
gai tvirtas pamatas. Tinkamas 
gyvenimo sutvaricymas yra 
kaip muzika, kur ir menkiau
sias nesutarimas negali būti 
pakenčiamas. Graži muzika 
linksmina mus, taip ir geras 
gyvenimo sutvarkymas irgi 
mus linksmins. Gamta graži 
viską duoda, davė žmogui ir 
protą, lik jis tą protą panau
doja negeriems tikslams. Bet 
juk ir muziką žmonės panau
doja kartais visai biauriems 
tikslams, pav. masinėms žu
dynėms.

Draugai socialistai, prieš 
mus stovi didelė pareiga, ku
rią turime ‘atliktu Tik viską 
turime iškalno tinkamai su
planuoti ir savo veikimui pa
dėti tvirtą pamalą.

K. Kasparaitis.

lesiisiprafimu ir patys [korespondencudsi

M angliakasių kovos lauko.

_nei!' 
Tada viską’ ‘ 

fabrikan
tai, p rikliai ir kunigai. Dabar 
gi viską valdo ne fabrikan
tai ir blznicriah pMguo-i' 
čia i, prie kurių prisideda vi-' 
sokie raketieriai, kurie prisi
stato visokiais “geradariais”, 
ir “apgynėjais,” iš kurių ma-: 
lonės daugelis gauna bombos 
ar kulkos ^paragauti. Šitokius| 
“veik ėjus” daugelis proteguo-į 
ja ir jie vyra stiprus ir labai, 
kenksmingi visuomenei, šian
die biznieriai ir smulkus fab
rikantai patys yra reikalingi 
pagelbos. Bė to Markso mok
slu ėmė dengtis, jį visaip iŠ- 
kraipydami, net ir didžiausi; 
liaudies engėjai — bolševikai,; 
kurie savo valdomą šalį iš
maudė kraujo upėse ir paver
tė ją į vieną didelį kalėjimą. 
ži noma, bolševikai-komunis-! 
tai nėra marksistai, bet jiei 
tokiais tituluojasi (juk ir ku
nigai save Kristaus sekėjais 
vadina!) ir tuo vistiek. klaidi
na žmones ir stumia juos nuo 
tikrojo Markso mokslo.

Bolševikams paėmus valdyti 
Rusiją, sekė vienas nepasise
kimas po kito dėlto, kad jie 
pasigrobė valdžią visai nepri
sirengę, be aiškaus pieno, be 
apgalvoto programo, be nu
statytos „r platfoi’nio^, ... Ar ne' 
tas pats galėtų ištikti ir mus, 
socialistus? Juk ir mes tik ap
lamai kalbame apie darbi
ninkų paliuosavimą iš alginės 
vergijos, apie kovą prieš kapi
talistus, apie įsteigimą socia
lizmo. Bet ar teisingai su
prantame dagi kas yra dar
bininkas? Juk pasitaiko, kad 
prie darbininkų/ ir net jų va-, 
dų priskaitome tikrus parazi
tus, o prie išnaudotojų-kapita- 
listų priskaitome tuos, kurie 
sunkiai kovoja kad kaip nors 
galą su galu suinęzgus, kuo
met gi tuo pačiu- laiku darbi
ninkas gyvena kąip inkstas 
taukuose ir niekuo daugiau 
nesirūpina, kaip* kuodaūgiau 
pinigų prišiplėŠtį ...

Ąš įsi.vaizijuojų /sęcialistus 
ne kokiais išgapytojais vien 
darbininkų,, bet aųgštos kul
tūros, sveiko proto' ir teisingo! 
nusistatymo/ žmonėmis, . ku
riems neturi būti tarp žmonių 
klasių h; kurie iprįpažysta vi
siems piliečiams,/lygybę ir ly
gias progas gyventi, jei tik 
atlieka jam pavestas užduo
tis. •

Gali kai kas jįasakyti, ką<l 
mano mintys yra menkos, kad 
neapsimoką ne Taip,
jos menkos, bet ir visas pa
saulis susideda iš dar mcn-. 
kesnių dalykų. Kas menko 
nepermatys, tas didelio nesu
kurs. Geras gydytojas, kad 

pagydyti pirmiausia ieš^ 
ko kad. įr nešvart)ios pi'ięžaą 
lies. Norėdami pagydyti vi
suomenę tųrfjije suprasti viso 
išnauėojįn)o smulkmenas, šu- 
k auti apie ( giįfc^iottis * sukilį- 
inus yrą senovinis barbariš
kas dalykus. Ginįkląiš valdžią 
paėmęs, / įįnkląls turėsi Ir 
valdyti* Nebus i£ to naudos,- 
jei Jonfite friuo sbšto ^nusiris, p 
jo vietoj ' Jurgiš" atsisės.. Ar 
Rusija ką laimėjo nu vertųsi- 
Mikę, o jo vieton pasodinusi 
Staliną? Tai yrtirtodėl, kad 
suagituota vĮsubmehė -' padaro 
perversmą be jokio plano, W 
tvirto, aiškaus nusistatymo.

Rugpiučio 18-tą dieną, 12 v. 
vidurdieny, išvyko iš čia 492 
automobiliai ir 14 trokų pilni 
su angliakasiais, daugiau nei 
5,000, į “No. 2 Kentucky” 
Cbristian county Taylorvillc, 
III., sustabdyti Peabody Coal 
Co. bedirbančias 4 angliaka- 
syklas. Prieš išvykstant, visi 
susirinko Reservoir parke. Su
ėjo daugelis angliakasių mo
terų ir vaikų. Ne mažai ir 
pašalinės publikos. Tuoj pri
sipildo pilni trokai ir auto
mobiliai žmonių ir išsirikiuoja 
ilgiausios eilės. Kiekvienas 
automobilis papuoštas ameri
koniškom žvaigždėtom vėlia
vomis. Vėliavos tik plevėsuos 
ja, žmonės rankomis mosuoja 
ir atsisveikina savuosius my
limuosius. Ir taip angliakasiai 
pilni energijos ir pasiryžimo 
už savo teisingus reikalavi
mus išvažiuoja į karą už kąsr 
nį duonos. Iš šalies žiūrint 
įspūdis neapsakomas. Iš ki
tų kraštų: Glesby, Benki, Pa
nama, Stanton, Carlinville, 
Mt. Olive, Livingston, Pana, 
Nokomis ir iš kitur taip pat 
traukia tūkstantines automo
bilių pilnos su žmonėmis eilės 
ir supa iš visų kraštų Taylor- 
villės miestelį. Per kelias die
nas geltonoji spauda skelbė 

apie 
tas mies- 
neprieina-

Ainis

Norman Thomas kai 
bes Chicagoje

Socialistų partijos kandida
tas į prezidentus, Norman 
Thomas, ateinantį šeštadieių, 
rugpiučio 27 dieną, atvyks į 
Chicago ir čia kalbės net tri
jose vietose:

South Sidėj Eagle’s Hali, 
9231
7:30 
Kari 
ei n.

pasibaisėtinas žinias 
Taylorvillę, būtent, 
telis yra niekam 
mas, nes Peabody kompanija 
yra prisisamdžius šimtus ge
rai apginkluotų mušeikų; 
Christian county šerifas turįs 
1,700 kulkosvaidžiais ir revol
veriais apginkluotų depučiu. 
Bet angliakasių šitos pasakos 
nepabaugino. Jie susitarė, ap
siginklavo prųtu, vėliavomis, 
vieningumu ir išvyko ir įva
žiavo į pilną apsiginklavusių 
mušeikų * Taylorvillę miestelį. 
Gubernatorius Emmerson tuoj 
kreipėsi prie adjt. gen. C. E. 
Black į Rockford, III. Na, ir 
šis generolas jau pasiuntė 6 
bombomis ir kulkosvaidžiais 
apginkluotus aeroplanus. Kai 
angliakasiai dar tik rengėsi 
vykti į Taylorvillę ir rugp. 145 
dieną buvo laikyta Reservoir

Houston Avė. Pradžią 
v. v. Kiti kalbėtojai bup 
Borders, Lillian Herst

W. Sidėj — Ivar Temple, 
Elston Avė. Pradžia 8 y. 
Kiti kalbėtojai bus May-

4146 
vak. 
nard Krueger, Mary Hylier. : 

Oak Park — Masonic Tem
ple, kampas Gariield ir Euę- 
lid gatvių. Pradžia 8:45 v. v 
Kilu kalbėtoju bus Mihvauke 
mayoras Daiiiel Hoan.

Darbininkai kviečiami atsi
lankyti į tas prakalbas, kurios 
yra jam ariimi&usioj apielin- 
kėj. Atsiminkite: prakalbos 
bus šeštadieny, rugp. 27 d. 
Thomas bus skubiai gabena
mas automobiliu iš vienos vie
tos į kitą, kad visur laiku

. • !• < • , • ... k ei ■ * •• z > •
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JOS.F.BUDRIK
INC'-' ’ 1 ""

3417-21 S. Halsted St
Tel. BOULEVARD 8167 .

. -Chicago,; III..

Iš stoties WCFL 970 kilo- 
cycles gražus lietuvių pro
gramas kas nedėldienį nuo 
1 iki 2 vai. po pietų.

Išpardavimas ;
Musų 14-las Metinis Kailių Iš
pardavimas parodo, kad jau dė
lei musų ištamavimp vienoj 
vieloj 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.

GOMBINERFUR CO.
6835 Stony Island Avė. , ■ 

, . ' ' Tel. Hyde P«rk >459

y1*""1..........-- ... ------.j. ..... ——
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TOLIMAS TAUTIETI!1
Naujienri. Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, ^visuomenes 4r jiteiraturos populiarų žurnalą

KULTŪRĄ
-PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj nmanis — 3 

«•^1., pusei melų — li/2 dol.; Lietuvoj metams — 2 dol., 
\ jfiusei metų -—ji dol., ketvirčiui

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros”
< ž. adminl #
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Dvynukų tyrimų rei
kšmė medicinos 

mokslui
Vokiečių mokslo ir techni

kos korespondencijos “For- 
schungen und Fortschritte” 
žurnalo šių metų 16 n r. j dėtas 
tuo vardu straipsnis, kuriam 
mėginama išrodyti dvinukų ty
rimų reikšmė medicinos moks
lui.

Straipsnio autorius randa, 
kad dvynukų tyrimais yra su
prantamos studijos apie lygius 
ir skirtingus paveldėjimu atsi
radusius dvynukus. Vadinamai
siais lygaus paveldėjimo dvy
nukais laikomi tokie, kurie yra 
išsivystę iš vieno apvaisinto 
kiaušinėlio (tai vadinamieji 
vieno kiaušinėlio dvynukai), 
tuo tarpu skirtingo paveldėji
mo dvynukai yra išsivystę iš 
2 kartu apvaisintų kiaušinėlių 
(tai vadinamieji 2 kiaušinėlių 
dvynukai). Paskutinieji savo 
paveldėjimo mastu yra tarp 
savęs tokie skirtingi kaip ir 
seserys. Ne vienos lyties dvy
nukai (porelės) yra iš dviejų 
kiaušinėlių, o tarp vienos ly
ties dvynukų apie pusę yra iš 
vieno kiaušinėlio, tuo budu ly
gaus paveldėjimo. Paskutinio 
tipo dvynukai sudaro apie 1/5 
dalį visų dvynukų. Ar vienos 
lyties dvynukai yra kilę iš 
vieno ar dViejų kiaušinėlių yra 
galima nustatyti tam tikru 
Siemens ir Verschuer nustaty
tu metodu.

Ta dvynukų tyrimo rūšis, 
kaipo paveldėjimo biologijos 
išsivystymo fiziologijos meto
das, yra patapus viena iš pa
čių svarbiausių žmogaus pa
veldėjimo patalogijos fenogene- 
tikos grandin. Tarp iš vieno 
kiaušinėlio išsivysčiusių dvynu
kų daugiau randama visokių 
anomalijų nekaip tarp iš dvie
jų kiaušinėlių išsivystčiusių 
dvynukų porų. Tatai rodo, kad 
anomalija pareina iš paveldėji
mo sąlygiškumo matuojamo 
(aipsnio. Tuo budu dvynukų 
yrirpas^ -gali gana patenkina

mai, atsakyti į daug svarbių 
žmogaus paveldėjimo patologi
nių klausimų, būtent: gerų 
reakcijos galimumų klausimą, 
to galimumo realizacijos rųšies 
ir laipsnio klausimą, apsupan
čių išorės sąlygų įtakų išaiški
nimo klausimą, tų Įtakų, ku
rios yra kiekybės ir kokybės 
atžvilgiu būtinos reakcijos ga
limumams realizuoti, prie to 
dar tenka pridėti grynai bio
logines paveldėjimo problemas, 
kaip antai paveldimuosius pa
linkimus, labai svarbų polime
ruos klausimą, paveldimųjų 
palinkimų priklausomumą vie
nai bet kuriai ypatybei klausi
mą ir kt.
; Paskutiniame vokiečių pavel
dėjimo mokslo draugijos meti
niame susirinkime kaip tik bu
vo padaryta dvynukų tyrimo 
medicinos mokslui reikšmės 
apžvalga.
) < Pirmiausia nustatyta, kad 
dvynukų tyrimu apaiškinta ne
maža paveldėjimo ligų, čia pri
klauso gana daug paveldimų 
odos ligų ir akies refrakcijos 
anomalijos. Tuo pačiu dvynu
kų tyrimu nustatyta paveldė
jimo konstrukcijos įtaka ra- 
chitis atsirasti, jungiamųjų 
audinių negalavimams, dauge
liui nervų ir psichinių susirgi
mų klausimų išaiškinti.

Betgi dar reikšmingesnė yra 
ta aplinkybė, kad dvynukų ty
rimais pasisekė susirgimu eilėj 
išrodyti jų paveldimą sąlygiš
kumą ir įvertinti to sąlygišku
mo laipsnį ir tai tokių, kurie 
iki pat šiai dienai buvo laiko
mi nepaveldimais. Be daug 
dantų patologijos svarbiausių 
apsireiškimų (dantų vietos ano
malijos, karies) infekcinių su
sirgimų, čia pirmoj eilėj tuber- 
kulozui konstantuota daug pa
veldimų palinkimų. Šiandieną 
jau tikrai galima tvirtinti, kad 
žmogaus susirgimuose tuberku- 
Hozu, kokliušu, apendicitu, šar-

lachu ir kt. ligomis didelį vaid
menį vaidina paveldėjimo pa
linkimai, tuo tarpu difterijai 
paveldimieji faktoriai daug 
mažesnį vaidmenį tevaidina.

Dvynukų tyrimai parodė, 
kad ligos, kurių kilmė ir eiga 
laikyta paveldimu, tam tikrų 
išorinių faktorių veikiamos ga
li būti pagydomos. Ypač tas 
liečia kai kurias psichines li
gas, jų tarpe pirmoj eilėj taip 
vadinamą šizofreniją. Jei čia 
taip pat svarbiausią priežastį 
sudaro paveldimieji palinkimai, 
tai vis dėlto iš dvynukų tyri
mų paaiškėjo, kad išorės fak
toriai ir įtakos ligos kilmei ir 
eigai nėra be reikšmes ir teo
retiškai konstatuotos jos gydy
mo priemonės. Prileidimas, 
kad žmogus turi savyj šizo
frenijos paveldimų palinkimų 
ir pergyvena 40 metų amžiaus, 
po to suserga šizofrenija, pa
gal šiandieninius tyrimus su
daro nuo 70'/ iki 80%, tiesos. 
Toliau dvynukų tyrimas pri- 
rodė, kad šizofrenijai kilti pa
deda daug kitų aplinkybių ir 
kad šizofrenijos genotipų 
marinimu negalima tikėti.

Dvynukų tyrimas yra 
gana jaunas mokslas. Ir
jis jau iki šiol daug ko galėjo 
duoti paveldėjimo 
išaiškinti, 
paveldėjimo 
geneolcgija 
analize 
padaryti,
dar ko iš jo tikėtis. Tuo tarpu 
čia toliau 
dirbamas šio mokslo biologinis 
metodas ir einama prie to, kad 
dvynukų tyrimas sudarytų iš
tisą be spragų mokslo metodą 
ir prisiartintų prie šeimos ty
rimo ir išsivystymo istorijos, 
šiuo metu tik ypač tenka sau
gotis iš atskirų atsitikimų pa
daryti pertoli siekiančias išva
das. Grynai kazuistiškai pri
taikytas dvynukų tyrimo me
todas yra tiek pat pavojingas 
ir apgaulingas, kaip ir bet ku
ri kita žmogaus paveldimumo 
tyrimo kazuistika. [“L. A.”]

(Acme-P. « A. Photo]

Kap. J. A. Mollisono lėktuvas, kuris sveria tik apie vieną toną. 
Tuo lėktuvu Mollison iš Airijos atskrido į Kanadą.

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrn. Betty Luedeko IK Dayton rašo: 'AB 
vartoju Kruanhon, kad Numažinti svarumu— 
nfi noiokau 10 svaru 1 vieną savaitę Ir ne* 
žinau kaip ji ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI Ir 
RNKSMINGAI — Imkite pus® BaukBte- 

usohen stikle karAto vandens ryte prie* 
pusryčius ~- tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite Ji pas bile aptieklninką Amerikoje. 
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

žiu rokite, kad gautumėt Kruschen Balte 
Jeigu Ai pirma bunka neįtikins Jus, kad tai 
yra saugiausias Įnirtas nusikratyti riebumo 
— pinigui gražinami.

■ ■ ■■■.»!£- ■ .-■'=!......... ..............................

KĄ TIK IŠ LIETUVOS GAUTAS

Angliškai-Lietuviškas Žodynas
Sutaisė A. HEHLITAS

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

Kaina $2.50 Apdarytas.
Pinigus su užsakymais siųskite

NAUJIENOS
f?39 So. Halsted St Chicago, III.

VJUOKAI
aš

• v
1S-

Bučiuotis yra nesvei-
vis dar stropiai iš-

LENGVATIKYSTĖ

šian- 
šimtus 
metus 
gyva-

dar 
kad

(naujo 
naktį): 
nedaro

Teatro 
veikalo 
Veikalas.

tikėjmu? Ir 
šimtai tuks- 
dar nelaiko

įsitiki į
Artliur

Bet juk jus ži- 
labai 

Ir ką jis

Jis: 
ka.

dolerių per
išdirbėjams

garsinamų nuo re-
apkurtimo, nerviš-

Nors tokie vais-

patologijai 
ko kitais žmogaus 

tyrimo metodais, 
ir konstitucijos

nebūtų buvę galima 
ateityj leidžia daug

Pacientas: “Daktare, 
jaučiuos sunkiai sergąs ir pa
sitariau su aptiekininku...”

Daktaras: “Jus pasitarėt su 
aptiekininku?
uote, kad jis duoda 
kvailus patarimus!
jums patarė?” •

Pacientas: “Jis patarė eiti 
pas jus, daktare?.

direktorius 
atidarymo 
kaip išrodo, 
jokio įspūdžio. Da

bar. sunku yra atspėti ko pu
blika nori.

“žvaigždė”: Aš manau,
kad ji nori pinigų sugrąžini
mo.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kars

NAUJIENŲ CIRKULIACIJOS DEPT. 
1739 South Halstcd St., Chicago, III.

{
<--"■

. -----------------

Prašau užrašyti man Naujienas ant metų ir prisiųsti $1,500.00 ACCIDENT APDRAUDOS 
POLICY.

Pilnas Vardas ir Pavardė 

Adresas 

Amžius 

Kam užrašote? 

Ar giminė? 

Jo adresas

Ji: Bet juk ir daktarai tu
ri gyventi.

Batu room

Pradžioje septyniolikto 
šimtmečio tūlas anglas, vardu 
Culpepperis, “Džeritelmonas, 
Studentas Fizikos ir Astrolo
gijos” išleido knygą • pavadin
tą : “Astrologo-Fizikas aprašy
mas laukinių žolių musų 
tautos, su nuodugniais nuro
dymais budo pilnai fizikai, su 
kurios pagelba žmogus gali 
užlaikyti savo kūną sveikato
je, arba susirgus gali save iš
sigydyti už tris pensus mokes
čio, tik su tokiais daiktais, 
kurie auga Anglijoje, nes tie 
geriausia tinka anglų kū
nams.”

Kuo ilgesnis antgalvis, tuo 
svarbesnė knyga. Culpepper- 
io knyga gal ir nesvarbi, bet
įdomi.

Savo knygoje Culpepperis 
patarė vartoti arkangelą (ne 
Gabrielių, bet piktadilginę, 
kurią anglai vadina arkange- 
lu), nuo palinksminimo šir
dies ir pašalinimo melancho
lijos. Nuraminimui proto ir 
širdies, pašalinimui melan
cholijos garų nuo širdies, Cul
pepperis dar patarė vartoti 
vaistažolę melissą, ir širdažo-

lę. VirŠmineti vaistai daugiau 
tinką moteriškoms, nes vais
tažolė melissa priklausanti 
Jupiteriui, o širdažolė esanti 
Vcntįsos žole.

Matote, kiek daug buvo duo
dama už tris pensus! 
die mes sukrauname 
tuksiančių 
visokiems 
čių alyvų 
umatizmo,
kūmo ir tl.
lai ir be vertės nuo apkurti
nų) ar kitų ligų, bet turtai 
kraunami jų išdirbėjams, ir 
tiek. Arba žmones 
egzortų specialistą,
Crane, kuris paliko turtingu 
iki jį nelabieji pašto inspekto
riai nepasigavo. Arthur Cra
ne gydydavo egzortais už atly
ginimą nuo visokių ligų ir ne
laimių. Paskirtu laiku liep
davo sakyti, — “Aš atiduodu 
visas nelaimes ir ligas Arthu- 
rui Granui”, ir melstis. Tūk
stančiai meldėsi, gydėsi ir pi
nigus mokėjo. Mes visgi juo
kiamės iš Culpepperio ir ma
nome gyveną mokslo pažan
gos amžiuje! Kasgi nežino 
visokių organizuotų gydymo 
sistemų, paremtų falšyvu-pa
grindu, ar tai kokiuo glamo
nėjimu ar tiesiog 
tiems sumokama 
tančių dolerių ir 
mirti priseina.

šių dienų mokslas sparčiai 
žengia pirmyn, Į( užduodamas 
smūgį prietarams, lengvatiky- 
stei ir įgnoracijai. Moksliš
kas gydymas skirias nuo kitų 
būdų tuo, kad yra paremtas 
faktais, lengvai prirodomais. 
Nauji moksliški gydymo sura- 
dymai apsaugodami įstaty
mais, kad nepasigautų šarla
tanai išnaudojimui,, lengvati
kių. — Kart anas.

.. . ... ...... ,i

Petras: Žinia apie tą auto 
nelaimę tikrai pateks į laik
raščius.

Jokūbas (kuris vedė palai
dą gyvenimą): Aš tą žinau 
Ačiū dievams, kad aš tuo lai
ku buvau su savo pačia, kada 
ta nelaime išliko.

DR. B. STEVENS
Persikėliau f‘ didesnę vietą — 
MARSHALL FIELD ANNEX 

24 North Wabash Avė., 
Saite 1134-1136 

Tel. Central 3588
Aš specializuojuos sekamose ligose 

BE OPERACIJOS:
■ Ruptura. Varicose Veins, Akių 

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

Nedėliomū| ( pagal sutarimą

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

\ WISSIG
Specialistai ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos, skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė, Tel. Crawford 5573
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TOKIA NELAIMĖ GALI IŠTIKTI IR JUS

Kad Apsaugoti Savo Skaitytojus

NAUJIENOS
DUOS

DYKAI 1,500.00 DYKAI 
* 

ACCIDENT INSURANCE POLICY
tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins savo prenumeratą ant 

vienų metų.

$8.00 Chicagoje
‘ $7.00 Amerikoje i
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NAUJA EKONOMINĖ KONFERENCIJA

Šio mėnesio 26 d. Washingtone įvyks ekonominė 
konferencija, kurią šaukia prezidentas Hooveris. Kon
ferencijoj vyriausiai bus svarstoma, kaip sumažinti ne
darbą ir pagerinti šalies biznį. Tos rųšies pasitarimų 
įvyko jau keletą, tačiau jie beveik jokių rezultatų ne
davė. Ir tai dėl tos paprastos priežasties, kad nieko 
konstruktyvio nebuvo bandoma daryti, o pasitenkinta 
tik triukšmingomis kalbomis ir visokiais pažadais.

Prieš metus laiko Ameriką aplankė vienas stam
bus anglų pramonininkas, kuris pareiškė, jog svarbiau
sias skirtumas tarp Anglijos ir Amerikos pramoninin
kų yra tas, kad pirmieji visuomet kaltina valdžią dėl 
blogo biznio, o antrieji stengiasi skelbti visokių hum- 
bugų, kuomet užeina blogi laikai. Iš tiesų, humbugų 
skelbimas šiandien gal yra labiausiai bujojanti pramo
nė Amerikoj.

Per dvejetą metų Washingtono ponai buvo įsitiki- 
jog geriausias vaistas nuo nedarbo yra — užgin

čyti jo egzistavimą Nors nedarbas nuo 1929 m. rudens 
nuolat didėjo* bet valdžia absoliučiai nieko nedarė, kad 
užbėgti tam blogiii už akių. Vietoj to, nuolat buvo skel
biama, kad laikai gerėja ir kad gerovė randasi už 
kampo.

Kada, ant galo, prezidentas Hooveris ir jo kabine
tas įsitikino, kad gerovė nenori išlįsti iš to kampo, tai 
tapo pakviestas Arthur H. Woods gerovės laikams grą
žinti. Mat, tas ponas “išgelbėjo” Ameriką nuo depresi
jos 1921 m., tad buvo manoma* kad ir šį kartą jis pa
sirodys esąs tikras Mozė ir išves Amerikos žmones iš 
nedarbo nelaisvės ir kitų blogumų. Woods’ui į pagalbą 
atėjo Edward Bernays, kuris turi labai didelių gabu
mų blefuoti. '

Kai tik tie ponai ponai atvyko į Washingtoną, tuoj 
prasidėjo didžiausias vajus nedarbui pašalinti. Opti
mizmui nebuvo nei galo, nei krašto. Laikraščiai dieną 
iš dienos ėmė skelbti džiuginančias žinias apie tai, kad 
Detroite iš 100,000 bedarbių keli šimtai gavo darbą au
tomobilių pramonėj, kad New Yorke pasisekė surasti 
darbas 5,000 žmonių, kad Kalamazoo mieste pustuzinis 
gyventojų nutarė taisyti savo namų stogus ir t.t. ir t.t.

Miestuose pradėta steigti visokie kliubai, komite
tai ir tarybos kovai su nedarbu. Tų visų organizacijų 
svarbiausias tikslas buvo vesti propagandą, kad žmo
nės daugiau pirktų, daugiau leistų pinigų, nes tai būti
nai yra reikalinga gerovės laikų grąžinimui. Pirkimas 
atgaivins pramonę. O kai pramonė atgys, tai nedarbo 
klausimas pats savaime išsiriš. Girdi, skirtumas tarp 
gerovės laikų ir depresijos susiveda prie vieno dolerio: 
jei kiekvienas Amerikos gyventojas per savaitę išleistų 
vieną dolerį daugiau, negu jis dabar išleidžia, tai ne
darbas tuoj pranyktų.

Tas humbugieriškas optimizmas ir blofas buvo 
skelbiamas per keletą mėnesių. O tuo tarpu nedarbas 
ne tik nesumažėjo, bet dar labiau padidėjo. To fakto, 
kad šiandien Amerikoj randasi apie 11,000,000 bedar
bių, nebegali paslėpti nei valdžia. Susidarė rimta pa
dėtis, su kuria noromis nenoromis tenka skaitytis. 
0 juo labiau dėl to, kad šį rudeni įvyksta prezidento 
rinkimai. Štai kodėl republikonams dabar yra labai 
svarbu kokiu nors budu atitaisyti savo nusmukusį pres
tižą, nes kitaip jie gali rinkimus pralaimėti. Tuo tiks
lu Hooveris ir šaukia konferenciją. Tačiau daug ko 
tikętis iš tos konferencijos vargu galima. Per visus 
keturis metus Hooverio administracija pasižymėjo vien 
tik blofavimu. Tad ir dabar greičiausiai bus sugalvo
tas koke nors naujas blofas, kad laike rinkimų butų 
galitna pažvejoti balsų.

ŠVIETIMO REIKALAI ISPANIJOJ

Ispanija buvo vienas tamsiausių kraštų Europoj. 
Kunigai, tęn buvo įsigalėję labiau, negu kur nors kitur. 
Apie jų įsigalėjimų liudija jau tas faktas, kad Ispani
joj palyginti dar visai nesenai tapo panaikinta itikVi- 
zicija. Bet štai kilo revoliucija, kuri nušlavė monarchi
jų ir tuo pačiu laiku sutriuškino dvasiškių galių. Liau
dis atsikvėpė liuosiau.

revoliucijos praėjo vos keliolika mėnesių, vienok ir per 
tų laikų jau padaryta gana daug, ypač švietimo srityj. 
Vėliausios žinios skelbia, kad per paskutinius aštuoriid- 
likų mėnesių atidaryta 7,000 naujų pradžios mokyklų, i 
o šį rudenį jų dar bus įsteigta 3,000. Monarchijos lai
kais tiek mokyklų buvo įsteigta tik 32 metų laikotarpyj. 
Maža to, mokytojai yra siunčiami į Franci jų, Vokieti
jų'ir Angliju, kad ten tinkamiau susipažinti su švieti
mo reikalais.

Apžvalga
MAINŲ PREKYBA

Senovėj buvo praktikuojama 
mainų prekyba, kadangi žmo
nės tada neturėjo pinigų. Dar 
ir šiandien užtinkama vietų, 
kur tos rųšies prekyba varoma. 
Bet taip yra tik tarp necivili
zuotų tautų. Tačiau dabartiniai 
depresijos laikai pagimdė tokias 
sąlygas, kad ir civilizuotoms 
valstybėms varyti prekybą pa
prastais, normaliais keliais da
rosi vis sunkiau ir sunkiau. 
Todėl ir jos griebiasi mainų 
prekybos. Vadinasi, regresuoja. 
Štai ką, pasak vieno laikraščio, 
rašo anglų darbiečių organas 
“Daily Herald”:

Paskutiniu laiku ta mainų 
prekyba taip jsiplūtė, jog ang
lų pramonininkai, kurie dėl jos 
vis labiau nukenčia, rimtai su
sirūpino.

Britų prekybos rūmų sąjun
ga dabar tyrinėja, ar anglų 
firmos ilgi negalėtų griebtis 
mainų prekybos.

Kitos valstybės jau plačiu 
mastu varo prekybą mainais, 
šiomis dienomis mainų preky
bos griebėsi ii* Danija, kuri 
nori plačiu mastu keisti savo 
gyvulius į garsios Kruppo ge
ležies ir plieno gaminimo ben
drovės žemes ūkio padargus ir 
mašinas.

Su lenkų anglies kasyklų sa
vininkais Danija jau susitarė: 
už gautą iš Lenkijos anglį da
nai lenkams siunčia 4,500 sta
tinių silkių.

Mainų prekybą pradėjo vie
nos iš pirmųjų varyti Jungti
nes Valstijos.- Jos jau pernai 
metais pasirašė susitarimą, su 
Brazilijos vyriausybe dėl 250,- 
000 bušelių javų pakeitimo į 
105,000 maišų kavos.

Vokietija irgi rado didelį ak
tyvumą mainų prekybos srityj. 
Neseniai ji padarė didžiausią 
toj srityj tranzakciją su Bra
zilija, kada susitarė dėl 200,- 
000 tonų vokiečių anglies su
keitimo 
kietija 
sukeisti 
300,000
to medvilnę. Vokietijai taip 
rupi praplėsti tą mainų pre
kybą, jog ji net įsteigė tarp
tautinę prekių clearingo ben
drovę mainų 
vesti. Prie tos
klauso daugiau nei šimtas 
kiškų firmų. Ją remia ir 
kiečių vyriausybė.

Ir naujas vokiečių rusų pre
kybinis susitarimas yra taip 
sudarytas, kad butų galima 
plėsti mainų prekybą. Vokieti
ja sutinka imti iš Sovietų Ru
sijos javus, žibalą, linus ir kai
lius kaipo mokesti už mašinas, 
elektros stočių ir kitų Rusijai 
reikalingų įmonių įrengimui ir

geležinkelių valdyba, kufiūė 
šūdiniams pristatys 88,000 to-i 
nų anglies, ir gaus miško me
džiagos, daugiausiai kasykloms 
ramsčių.

Dabartiniu metu vedama vi
sa eilė derybų dėl maininių 
tranzakcijų tarp daugelio val
stybių : tarp Vokietijos ir Ar
gentinos dėl anglies keitimo j 
javus, tarp Ispanijos ir Argen
tinos dėl 100,000 tonų Argen
tinos javų sukeitimo į ispanų 
geležinkelio medžiagą, tarp 
Turkijos ir Rusijos dėl turkų 
žemės ūkio ir mineralinių pro
duktų už 1,500,000 svarų ster
lingų keitimo į rusų mašinas, 
daigiausiai audimo pramonei. 
Kelios kitos’ valstybes irgi ža
da padaryti didelių maininių 
tranzakcijų. Čekoslovakija, pa
vyzdžiui, žada savo cukrų keis
ti į medvilnę, o Jugoslavija 
savo tabaką į geležies prekes.

nori girtis, kad jis vhikščlbja 
SU beždžiones liaukomis* kad 
;o neišjuoktų. Tat ir pnjbu- 
liirimo išdavas suriku sukon
troliuoti. j

Kol kas šteinacho ir Voro- 
rioVo jatfrtfniriiai būvo pritai
komi tik vyram*. Moterims 
prašių operacijų riėbahdyta 
darytu Mat rii<A<^U kUbkis įbr- 
ganizipas.

Kaip gyvuliai g y U o 
žmones ir apsaugoja 

jų sveikatą.

“T-Us".

10 ant dugno kaip pluta. Nub 
jų atsiskiria tyras rausvas 
skystimas. Tas skystimas, pa
ruošus jį tam tikru budu, su
pilamas į bpnkutes ir siunčia
mas i ligonines, kur leidžia
mas ligoniams po oda. {leistas 
skystimas, vadinamas papras
tai serumu, padeda nugalėti 
ligų. Tuo budu išgelbiina gy
vybe daugelio žmonių. Iš įvai
rių gyvulių daugiausia varto
jama arkliai, nes jie turi daug 
kraujo ir lengviau nugali li
gas. iŠ arklio galima patinti 
vienu kartu 5—6 literius

poilsio. Arklys per tų

ĮVAIRENYBES
Bandymai atjauninti 

žmogų
Dabar daug rašoma ir kal

bama apie galimumus žmogų 
pajauninti. Mokyti gydytojai 
jau senai tyrinėja, kodėl žino-

senėjimų sulaikyti? Jau senai 
gydytojai pastebėjo žmogaus 
kūne įvairias liaukas, kurios 
iš pradžių rodėsi lyg nereika
lingos, o kaip vėliau paaiškė
jo, jos vaidina labai svarbų 
vaidmenį. Pasirodė, kad šitos 
liaukos gamina sultis, kurios 
tvarko žmogaus kūno augi
mų. Pavyzdžiui, jei pašalinti 
gerklės liaukas, vadinamas 
skydo liaukomis; žmogus nu
stoja augti, jo kunaš susilpnė
ja ir suserga, protas nusilps-

į braziliečių kavą. Vo- 
taip pat yra pasiutusi 

dirbtinių trąšų už 
svarų sterlingų į Egip-

tranzakcijonis 
bendrovės pri- 

vo- 
vo-

Panašus susitarimas sudary
tas tarp Rusijos ir Francijos. 
Francijoj franeuzų -pramoni
ninkai yra sudarę bendrovę, 
kuri pildys užsakymus iš Ru
sijos, gaudama tiek prekių iš 
Rusijos, už kiek jų bus išvež’ 
ta iš Francijos.

Tuo tarpu anglų anglies ka
syklų savininkai, iš kurių vo
kiečiai paveržė Brazilijos rinką, 
rengiasi daryti panašius susi
tarimus. Viena bendrovė jau 
baigia derybas su Kanada, ku
ri žada duoti javų ir miltų už 
anglį, kuri bus jai atsiųsta iš 
Anglijos.

Tačiau pradžia visuomet sunki. Per šimtmečius Kita beudrov? (Gueret, Lle- 
skriaudžiamiems ir išnaudojamiems žmonėms nebuvo vellyn and, Merfet, Ltd.) jau 

, Nuo pasirašė kontraktą su suomiųgalitoa per trumpų laikų tinkamai susitvarkyti. Nuo pasirašė kontraktu

Taip pat pastebėta, kad vei- 
simosi arba lyties liaukos tar
nauja ne tik veisimuisi, bet ir 
gamina medžiagų, jauninan
čių žmogų. Taigi, žmogaus se
nėjimas pareinąs daugiausia 
nuo lyties liauki/’.’

Profesorius šteimachas Vie
noj, dabar pagarsėjęs visame 
pasauly, pradėjo tyrinėti, ar 
negalima butų nustojusias 
veikti liaukas sužadinti taip, 
kad jos vėl pradėtų veikti. 
Mat, į senatvę lyties liaukos 
pamažu susilpnėja ir visai nu
stoja veikti. Bctirdamas, jis 
atrado, kad jei operacijos bu
du perkirsti sėklinius kana
lus taip, kad jie užsidarytų, 
tai veišimosi liaukos vėl pra
deda veikti. Jos vėl gamina 
apsaugojančią riuo senėjimo 
medžiagų. Žinoma, tuo bildu 
pajaunintas žmogus tėvu tap
ti jau nebegali, šita operacija 
yra neskaudi ir nepavojinga, 
ir šlcinachas jų padare tuks-s 
tančius. Operuoti žmonės jau
čiasi gerai ir tvirtina esu pa
jaunėję.

Bet šitos operacijos daroma 
dar tik keletas metų, taigi tik 
ateitis parodys, kiek šitas pa
jauniu imas yra vertas.

Kitu keliu bando eiti prd'f. 
Voronovas Paryžiuje.. Jis ban
dė seniams pakeisti jų lyties 
liaukas beždžionių liaukomis. 
Jis yra padaręs keliasdėšiiri 
tuklu ( ,bandymų. Beždžionių 
lyties liaukos žmonėms gerbi 
pTigydaVO ir pas kai kuriuos’ 
senius mdtėsi Aiškūs pajūrini-, 
j imas. Tačiau šitos operaci
jos* padarytos dar Vėliau; riė-. 
gu šteinacho, todėl ką nors 
tikro apie jas pįskkytT sun
ku. Be tb, višos panašios ope 
racijos d atomo s visiškai sla
ptai ir pajauninti seniai dau
giausia Žinomi tik pūčiau 
pVotešoHūi. Mat, niekas ne

Visi žino, kaip įvairiais bu
dais žmogui tarnauja nami
niai gyvuliai. Bet ne visi ži
no, kad naminiai gyvuliai ir 
gydo žmogų, saugoja* jo svei
katą. Austrijos sostinėj Vie
noj yra garsus bakteriologi
jos institutas. Čia dideliuose 
kambariuose, stipriai užirakin-; 
tose spintose stoVi daugybė 
aklai uždarytų bonkų. Tose 
bonkosč laikoma įvairiausių 
apkrečiamų ligų bakterijų, 
mažyčiai, tik pėr stipriai pa
didina mus stiklus (mikrosko
pus) įžiūrimi gyvūnėliai. Būk- 
erijos labai mėgsta riebią 

sriubą (buljoną), kurioj jos 
geriausia Veisiasi. Gydytojai 
iria iš sergančio apkrečiafhh 
iga žmogulis kraujo ar pūlių 

bei atmatų lašiuką kūip aguo
nos grūdą* kur yra bakterijų 
ir įdeda jį į buljoną. Per po
rą dienų šviesiame permato
mame, buljone pasirodo tam
sus taškas. Jis vis didėja. Tai 
milijonai bakterijų, kurios vis 
veisiėsi šitaip kas pusė valan
dos, valanda, arba pora va
landų iš vienos bakterijos da
rosi dvi, iš tų dviejų keturios, 
iš keturių — aštūonios ir tt. 
Taigi bakteriologijos institute 
nbkslininkai tiria, kuriuo bil

du žmogus gali apsisaugoti 
nuo šito savo aršiausio, nema
tomo priešo. Jaū yra ištirta, 
kad kenkia žmogui ne pačios 
bakterijos, bet jų gaminami 
nuodai. Pavyzdžiui, imama 
choleros bakterijos* jų daug 
priveisiama buljone. Tas bul
jonas ilgai virinamas, kad vi
sos bakterijos žūtų, paskum 
duodama' tos sriubos svei
kam Žmogili ii* jis suserga 
cholera, nors jo viduriuose jo
kit) bakterijų nėrh. PariašiŪi 
veikiai Ir kitos bakterijos. Da
roma dar ir toks ba'ridyniaš. 
Iriiaina buljono SU bakterijo
mis. Ji^ perkopdamas per la
bai tankų koštuvą, kad visos 
bakterijos lieka koštuvė ir 
dtlodariia to perkošto Įjuljoiio 
sveikam žmogui gerti. Jis tuo
jau suserga ta liga* 
bakterijų buvo buljone. Jei 
dažnai bakterijų į jo kurią ne
patenka, tai liga gVeit pereina.

Tokio perkošto buljono lei
džiama gyvuliams į kraują. 
Gyvuliai suserga ir kai kurie 
net padvesia, bet kiti išlaiko. 
Jų kr arijuje išsidirba tam tik
ras atsparumas ligai. {leidžA^ 
mh po oda daug kartų, didi- 
naiit įleidžiamo skystimo kie
kį. Nuo to gyvulys įgyja dide
lio atsparumo. Tūdti imama tb 
gyvulio kraujaSi Pašalinami 
tirštimai ir išvalyta kraujb 
sunka įleidžiama sergančiam 
žhiogui; įleistoji sunka suke
lia žmogaus kfaiijuj atsparu
mą ir ligonis ligą , 
Kiekvienas kraujas, 
gaus ar gyvulio, kovoja, jei į 
jį įleidžiama nuodų. Jis sten
giasi išdirbti atsparumą, va
dinamą imunitetu. Taigi, lei
džiant gyvuliui bakterijų liūp- 
4ų, janie. išsidirbk atsparu
mas, imunitetas. Jei įleisti ser* 
gančiaih žmogui tam tikrti 
Budu paruošto lokio gyvulio 
kraujo, jis įgyja atsparumo. 
Bandoma su įvairiais gyvu
liais: arkliąis, raguočiais, ož
komis, avimis, varideninemįs 
kiautoitlmis ir kitokiais gy
vuliais. jtebkatoi kurie 
riausia tinka. Atradus ti
vuliaiS.
liausią tihUfi

vienu 
kraujo, perdaug jo nenusilp-

nfnant. Kraujas imamas iš ar
klio per 'tris dienas. Paskum 
jam duodama apie du mėne
sius 
laikų atsigauna ir tada vėl iš
jo galima imti kr/a jas. Kai 
arklys labai pasensta arba vi
sai nusilpsta, tada jam nulei
džiamas visas kraujas ir ark
lys dvesia.

Vartojama šiam tikslui ir 
ir kiti gyvuliai. Šiuo budu gy
vuliai gydo žmones ir apsau
goja jų sveikatų. Bakteriolo
gijos institutų, 
mes' gydomasis 
ir daugiau.

kur gamina- 
serurnas, yra

kurios

BRAM STOKER

DRAFA8
Piertt A. Vaivada

DRAKULA
Ptrmiarion

(Tąsa)
“Puikiai!” tarė profesorius 

Van HėlSingas, “abudu geri 
sumanymai. Bet nei Kvintas, 
nei Arthuras neturi važiuoti 
patys vieni. Reikia būti prisi- 
ruošusiems, reikalui atėjus, jė
ga susidurti su jėga; Slovakas 
yra stiprus ir žiaurus ir apsi
ginklavęs, nors ir paprastais 
ginklais.” Visi vyrai nusišyp
sojo, nes kiekvienas su savimi 
nešiojosi miniaturinį arsenalą.

“Aš atsivežiau kelius vinčes
terius (šautuvus)”, pastebėjo 
Kvintas Morris; “jie bus la
bai naudingi, kuomet prisėis 
susidurti su priešu, o be to, 
pakeliui gali pasitaikyti ir bu- 

Jeigu atsimenate, 
kiek galėda- 

nors Mina
Grafas

kaip ir kiekvienas jūsų. Dabar 
pavelykite man pasakyti, kad 
aš planuoju štai ką: jums lor
de Godalminge ir Jonatane, 
plaukiant garlaiviu antupj, ir 
jums Kvintai ir Jonai, saugo- 
jant upės krantus, kur Gra
fas kaliais gali sumanyti iš
lipti, aš nuvešiu ponių Minų į 
patj musų priešo krašto vidu-

(Bus daugiau)

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

nugali* 
at žmo-

kad jiė turčtų

“Naujienose” galima gau
ti Urugvajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

Šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.
BOSTONIEčlŲ atydai
Naujienas galinta gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Aftddmaii, 284 Tremont St., 
Boston, Mass.

rys vilkų.
Grafas Drakula 
mas apsisaugojo; 
nepajėgė jų išgirsti, 
davė eilę įsakymų savo talki
ninkams. Turime, arba galime 
visko tikėtis.” Po Kvinto pra
bilo d r. Se vardas:

‘‘Aš mariau, kad man ge
riausiai išpuls važiuoti kartu 
sri Kvintų. Mes esame įgudę 
kartu medžioti ir šiuo kartu 
mes abu, getai apsiginklavę, 
galėsime susidurti su kiekvie
nu priešu. Ir jus neturite va
žiuoti pats vienas, Artūre. La
bai galimas daiktas* kad rei
kės Bu slčyakais Susidurti. Pa
dūrę vieną nėatsūtgiį žinksnį 
galime beveik viską prakišti. 
Bet nemariau,
šautuvus, šiub kartu negalime 
nieko rizikuoti ir negalėsime 
nuleisti rankų iki busime tikri, 
kad Grafo galva yra atkirsta 
buo jo kurio ir Žinosime, kad 
jis negalės vėl prisikelti ir tęs
ti SAVO baisųjį darbų.” Kalbė
damas pažiurėjo į Jonatahą* o 
Johatanaš pažiurėjo į mane. 
Supratau, kad mano brangusis 
kankinosi, abejojo, nežinojo kų 
padaryti. Aišku, jis horejo bū
ti prie manęs, bet antra ver
tus, plaukdamas laivu su Godal- 
Ynihgu rarotų geresnę progą 
Atkeršyti Visų musų nelaimių 
kaltirimkūi, tani t-a-a-m... Vam- 
mrut (įdomu, imdei negalėjau 
laisvai patašyti to žodžio?) 
Jonatanas tylėjo, todėl ptofe- 
šorilis Vari Tfetogaš, pasiriOU- 
dddamas proga, tarė:

“Drauge Jonatahai,
tėkš i>risideti prie Attūro dėl 
dviejų priežasčių.
jaunas ir drąsus ir galite ko
voti. Be to, turite daug ener
gijos, ir gali priseiti ją visą 
Sunaudoti. Antra, ‘jums pri
klauso teisė jį nužudyti — pri
baigti tą sutvėrimą, kuris su
teikė tiek skausmų ir jums ir 
jusųiMnai. Ji pasiliks mano 
globoje,^ jeigu suteiksite man 
t’eisęi Ąš esu senas. Mano ko
jos ūėrfc Ulp greitos, nebegali 
pftbj 
žauoge- 

tipka-r. 
nlą gyvuli, jo krarijas pbdaro- 
iriap atsparus

jums

Jus esate

pAbėfrtij aš nesu pratęs toli va
žiuoti iį* neturiu užtektinai je- 

riu sri jumis vytis pas- 
Aš negaliu, nesu 

patyręs Vartoti mirtingus gink-

gų kariu SU 
į Pr$ąįl 

atsparūs. Paskum nū-i patyręs variou mirtingus ginK- 
Iriužiania kfiiųjd tieky kari Bet Ūš gajiu būti naudin-
vuiy« riepadvėštų. tlūodtHna; 
tani jkratyjūi riūsistęvėti. Rauf-1
doni kraujo rutuliukai sūgū*

* j * ■' ' * ,
/ . • ■

■ .r.1

NAUJAS Kultūros No. 6 
ii* 7 atėjo. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 45c.

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina ir labai pagcL 
binga knygelė tiėttts, ko
ne nori tapti Šios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
ipie Bos Šalies tvarią, 
apie joa viriininkų rin
kimus ir visk« kas reika
linga pfk ėmimo ėgza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis nurašyta.

KAINA TIK 85 CENTAI

NAUJIENOS
1739 Šo. Ualsted St

chicAgo. ill.
Siuskite thoney atderj arba kratos 

ženklelio*.

V £.. — 1 .......................p
,... ,;r ..............■ i ______ Ą- - « - ;•

gta vfetyl atžvilgiu; aš galiu 
kovoti kitais budais. Ir aš ga
lių, jeigu bus reikalo, mirti

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Pal
to ir Tdegtama. P»t*r- 
haujMfte Greitai Pigiai 
U ŠitfgUf.

Parduodame Laivakortei 
imt Vikų Lhiift.

NAUJIENOS
toto sodru Ualšted st. 

CUfCAGO, TLL.
Ofills atdaras kaitliė nuo 8:30 iki 

B vihndal fvtmttfteniili nno
• ' 9 iki 1 valandai.

!į y. .. \ ’ ’^



Lietuviai Gydytojai

kas, 5 24

Graboriai
rų, motetą it 1 
metodu* X4Uy

žino-
1646 W. 46th St.lW

tuo trau-
Pbone Midraay 2880

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

Graboriai

ze
1439

O )

0036
ifbdu- Lietuves Akušeres

J. F. RADZIUS

pirmą

Opera atvirame ore

2 iki 
10

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Juoz 
Apie 
ir E

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

auo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio it ketvirtadienio

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

Tel. Calumct 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* fa 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DENTISTAS 
Utaminkaia, Ketvergaic ir Subadoma 

2420 MarųueUe Rd. arti WĮdfttt Av. 
Phone Hemlock 7828 

Panedėliaia, Seredomi* ir Pėtnyėio.fa 
1821 So. Halsted Street

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobiliu* visokiem* reika

lams. Kaina prieinam*

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to- 

' dėl, kad neturime Iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8
S e rėdo mis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Residencija 6628 So. Ricbmond Street 

Telefoną* Republic 7868

756 W. 35th St 
(Cot. of 35th 8 H>ln«S Su) 

Ofiso valandos puo 1-3, nua 6:30-8:30 
Nedėldieniai* pagal sutarti

Ofiao ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEI.IS
75G W. 35th SU

(Cor. of 35th 8 Halsted St*) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7«9 

Nedėldieniai* pagal atitarti

Dr. Snzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

ninkais ir ketvergais. Seredomi* ir 
nedėliomis pagal susitarimą.
Ofiso Tel. Lafayettc 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau»ia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt Ž515 arba 2516

2314

S. M. SKUDAS 
Lietuvi*

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roo*evelt 7532

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Va lando* 11 ryto iki 1 po pietų* 
4 it 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

DR. MARGERIS
Valando*: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniai* nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St 
Pbone Boulevard 8483

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OHSAS » 
127 N. Dearbom St., Roott 1115 

Telefonas Central 4411 į
Valandoa: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo Vieta ■' 
3323 South Halsted Stsaet 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6. iki 8 vai. fcfekvitnų 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėliej nuo 9 iki; 12 ryto ■

RAttdĖtčfigs; iii. -

J -i

Pirmadienis, rugp. 22, 1332

CHICAGOS 
ŽINIOS

Bilietus iš anksto galima 
gauta Marshall-Fieid Go., 
Lyon and Healy Evanstone ir 
Chicagoj, Couth6ui WaterfaM, 
o taipgi Suinmy teatrų bilie
tų agentijose.

menkas, kad jokios praktiškos 
reikšmės neturės pagelbos tei
kime.—Buvęs susirinkime.

!• > į

Krečia automobilius, 
bet ieško... karnų

Amerikos Legionas ren
gia Aviacijos parodą

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1932 Metams

S. Honorc St.; finansų rašt. Bol. Sc- 
reiko, 4555 S. Paulina St.; iždinin
kas V. P. Pieržynski, 45 5 8 S. Pau
lina St.; iždo globėjai John Yurkus 
ir Vincent Kundrot; manažeris Jus- 
tin Kurpis. 1714 W. 46 St.; manaž. 
pagelb. Frank Klunbis, 4521 South 
Wood St. Trustees ‘— N. Karklelis, 
F. Raila, J. N. Gaižauskas, J. T. 
Chilauskas, Leon Paukšta.
Kliubo bustynė — 4558 S. Marsh- 

ficld Avenue.

Bakutis iždininkas, 2603 W. 69 St., 
J, Adomaitis ir J. Janušauskas, iždo 
globėjai, D. Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėnesį 

pirmame penktadieny, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30 
vai. vakare. >

Jeigu jus sulaikys vieškelių 
policija prie Indiana-Illinois 
rubežiaus, tai žinokite, kad ji 
ieško ne uždrausto skystimo, 
o šviežių komų. Žinote, gali
ma ir iš kornų išsunkti tam 
tikras skystimas. Vienok ir 
ne to skystimo policija ieško: 
ji ieško paparastų kornų, ku
riuos kepate ar verdate. Da
lykas toks, kad nenorima įsi
leisti kornų iš Indiana valsti
jos, ba ten įsivyravo parazitai 
žinomi, kaip kornų gręžėjai 
(corn borers). Illinois vals
tija nori kvarantina apsisau
goti nuo jų.

Astovai Amerikos Legiono 
skyrių Cook ir Lake pavietų 
susirinkime laikytame penk
tadienį, rugpiučio 19 d., Great 
Northern viešbuty nutarė su
rengti rugsėjo 11 dienų didžiu
lę aviacijos parodų prie Sky 
HarbOr, ties Dtindcc keliu, 
keturios mylios i vakarus nuo 
miestelio G.lencoe. Pelnas ei i 
Legiono nariams, 'kuriems yra 
reikalinga pagelba,. ; >

DR-TĖS SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES 
V. JĖZAUS vaidyba 1932 m.: pirm. 
Thomas Janulis, 34 30 S. Morgan 
St.; vice-pirm. Frank Bacevičia, 
5939 S. Peoria St.; nut. rašt. Frank 
Bakutis, 2603 W. 69 St.;' fin. rašt. 
Jonas Adomaitis. 843 W. 33 P!.: 
kasierius Jonas Byanskas. 934 W. 67 
St.: kasos glob. Juozapas Adomaitis 
ir Juozapas Šalčius; maršalka Jurgis 
Janušauskis; teisėjas Juozapas Urba; 
teisėjo raštininkas Kaz. Demercckis; 
knygius Juozapas Bubnis.

užmuštas, 50 sužeista 
traukinio nelaimėjo

Teisėjas — kalbų 
vas

Superior teisme advokatas 
L. J. Jacobson pareiškė: “Jei
gu teismas leis, tai šių bylų aš 
vesiu rusų arba vokiečių kal
ba. Aš turiu čia perkalbėlo-

“Nereikia perkalbėtojo. Aš 
pats žinau tas kalbas”, atsakė 
teisėjas David.

Jisai ir klausinėjo skirybų 
ieškotojos, p-nios Siedlovič. 
Teisėjas klausnėjo moters taip 
rusų,
po to pats davė teismo 
derini vertimus anglų 
Teisėjas davė nioterei 
bas.

kinio pirmutinis vagonas nu
šoko nuo bėgių ir įvirto į 
griovį. Nelaimė atsiliko prie 
Ke.nosha, Wis. Nelaimėje žu
vo p-nia E. W. Madscn, 6229 
Mozart si., Chicago. 
asmenų važiavusių 
kiniu sužeista.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLIUBO AMERIKOJ valdyba: .pir
mininkas K. Laucius, 3317 South 
Auburn Avc., vicc-pitm. J. Gelgau
das, 1900 S. Union Avc., nut. rašt. 
A. Zalagcnas. 7132 S. Racinc Avc., 
turto rašt. W. Didžiulis, 3336 So. 
Parncll Avc., kontrolės rast. B. Žoli
nas. 2931 S. Eincrald Avc., iždininkas 
J. ŽymanČius, 702 W. 31st St., iždo 
globėjai: M. Narbutas, 4803 So. 
Throop St. ir E. Bliumas, 3233 
Limc St., ligonių globėjas A. Simio- 
nas, 3127 S. Lowc Avc. »

HARVEY, ILL. LIETUVIŲ AMERI
KOS Kliubo valdyba dėl 1932 m.: 
pirm. J. Ratkus, 15423 Vincennes 
Rd., Harvey, Iii.; pirm. pag. K. Tel- 
vekas, 432 — 152 St., Harvey; nut. 
rašt. A. L. Skirmontas, 15723 Lath- 
rop Avė., Harvey; turtų rašt. J. Masi- 

154 PI., Harvey; ižd.
J. Bcinorius, 564 E. 155 St., Har
vey; iždo globėjai Kl. Škpetis, R. 1., 
Box 69, Homcwood, III., P. Stonis, 
15725 Vincennes Rd., Phocnix, III.; 
sudžia St. Rusgis, 15713 S. Halsted 
St., Harvey.; maršalkos M. Vanagas
K. Vaidilauskis.
Susirinkimai laikomi kas paskutinį 

sekmadienį kiekvieno menesio, 2 vai. po 
piet, Pickarskio svetainėj.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1932 metų valdyba: pirm, T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St., vice-pirm. 
K. Dcmcreckis, 3331 So, Wallncc 
St., nut, rašt. Peter* Kiltis, 3144 
Auburn Avc., fin. rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., kasierius A. 
Zalatorius, 827 W. 33rd St., kontr. 
rašt. Jonas Stanaitis, iždo globėjai 
J. Krikscianas ir Iz. Masaitis, maršal
ka A. Vilkis, ligonių prižiūrėtojas K. 
Valaitis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadienį, 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

-U

Lietiiviai _
Dr. Vincent C. Stede 

, Dentistas \ 
4180 Archer Avenue

Daktaras V. A. dimkm
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

Gydo *ava ofise patinu*!**, Uaipncnriai 
blauzdų gyria*. J

Valandai tnro 1 Utį 4 fa mto 7 fld 9 V.
Nedėliomis nuo 10 iki 12. • 
3343 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1401
i i ii ją....

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
IŠ RUSUOS \ '

Gerai įtikiu via— litram ptf 
tu* kaipo puytp gydytoje* ’tafa— 
ir akuieri*.

kaip vokiečių kalba, o 
rekor- 
kalba.

Nukrito 3 aukštus 
min, išliko gyva

Margaret Collcch. X metų, 
11)51 Addison st., iškrito iš 
trečio aukšto mimų, kuruosc 
gyvena. Ir tik truputį įkrito 
kaktų. Vienok ji palikta ligo
ninėj daktaru priežiūroj. Mer
gaitė sopėse ant trečio aukšto 
porčių, kai supykla nutruko ir 
ji nukrito žemėn.

Nusižudė gazolino 
jomis

Ryman B. Hanse, 32 
8117 Colfax avė., t roko 
veria, užsidarė mašinų,

metų, 
drai- 

palei- 
do motorų ir apžiojo dūdų su
jungtų su dujomis, einančio
mis iš automobilio. Jį rado 
jau nebegyvų. Saužudystės 
priežastis nežinoma.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1932 m. Jonas 
Bijanskas, pirm., 934 W. Marųuettc 
Road, Stasys Mažeika, pirm, pagel- 
bininkas, Adolph Kaulakis, nut. rast., 
3842 S. Union Avė., Frank Norkus, 
fin. rast., 4342 S. Talman Avė., F.

Nelaimė atsitiko šeštadienį. 
Kalbamas traukinys turėjo 
būti Kcnoshoj ■ 2:20 vai. po
piet. Kadangi jis pavėlavo, 
lai skubinosi ir bėgo visu 
smarkumu, kai atsitiko nelai
mė.

DRAUGYSTĖS DR. VINCO KUDIR
KOS valdyba dėl 1932 metų: Stepo
nas Strazdas, pirmininkas, 2159 W. 
22 P!., Jonas Mikėnas, pirm.-pagel- 
bininkas, A. Kaulakis, fin, rašt., 3 84 2 
S. Union Avė., Jonas Gelgaudas, nut. 
rast., 1900 S. Union Avė., Adomas 
Hermai), iždininkas, 5 243 Bclmont 
Avė., P. Thomas ir B. J. Žolinas, iž
do globėjai.
Susirinkimai laikomi kas mėnesį ant

ra šeštadienį. M. Mcldažio svetainėje, 
2242 W. 23rd Placc.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai j visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumct 3398

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1025 «r.
Vriendo*: «no 10—12 pietų k 

tnro 6 iki 7:30 vai. vakaro 
TeL Canal 3110 

RezktencHoe raMamai
Hydt M 6755 «r Ctatrot 7404

DR. CHARLES SEGAL

Visa kauntė bankro- 
tuoja

Bėgy ateinančių keleto die
nu manoma iškelti teismuose 
bylų, kurios tikslas yra pas
kelbti Lake kauntę kaip su- 
bankrotavusių. Taip pareiš
kė II. P. Petcrs, B. A. Dailton 
kompanijos gcoeralis mened
žeris. Byla teisme bus iškel
ta todėl, kad kauntė nepajė
gianti išmokėti $100,000* ku
riuos minėta firma sakosi pa
skolinusi jai,; - >

įdomu, kada panašių bylų

LIET. RYT. ŽVAIGŽDĖS PAŠ. it 
PAS. KLIUBO valdyba: pirtn. Anta
nas Valskis. 3341 Evergrcen Avė., 
vicc-pirm. St. Jokubauskas, 1058 N. 
Spaulding Avc., užrašų rašt. Mike 
Chcpul, 33 27 LcMoync St., fin. rast. 
P. Labanauskas, 2118 Evergrcen Avė., 
pag. M. Budrcvičius, 1 555 N. Hoyne 
Avc., kontr. J. Gumauskas, 1652 N. 
Daincn Avc.. marš. J. Petrauskas, 
3 201 So. Union Avc., kasierius J. 
Raila, 4839 \Vinncmac Avc. 
Susirinkimai yra laikomi kas mėnesį 

pirmą ketvergą.

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

sri—s—i i.i*>i ii. ■ i —wu—mrnum

1327 So. 49tb Ct

Telefonas

Cicero 3724

CHICAGO, ILU 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų fa VaStai

Nuo 10 iki linai. ry», ifa B Ud 4

Telefoną* Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 So<rtfc Mfamd Akro— 

Ofiao valandos: ’ »
Nuo 10 iki 12 dienų* 2 tiri 3 — piet

7 iki 8 vai. Neda. »uo 10 09 13 
Rez. Tdcpboae Rasa 3200

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Iš Lietuvių Kliubų 
Federacijos susirin

kimo

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 193 2 m.: J. Byans
kas, pirmininkas, 934 W. Marqucttc 
Rd., S. Cbapas, vice-pirmininkas.. 
93 8 Wcst 33rd St.; S. Narkis. 
sekretorius. 285 9 XV. 3 8th PI.; J. 
YushkcviČius. iždininkas, 3 647 Ar
cher Avc. 
tininkas, 
Grigonis, 
Francisco Avc. 
bčjas, 923 XV 
kalauskas.
Avc.; M. Liubinas.J. Rąceviče, F. 
Žukauskas—knygų revizoriai; J. §ku- 
tas, M. Liubinas,—Liet. Auditorijos 
Atstovai: J. Vitas, S. Cbapas Dr-jų> 
Susiv. Atstovai.
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne- 

dčldicnį kiekvieną mėnesį Chicagos Lie- 
vių Auditorijoj, 12 vai. dieną.

Cbapas,
33rd

2859 W.
iždininkas,

F. Kasparas, finansų raš- 
3534 So. Lowe Avė.; Z. 
kontrolės rašt.,. 4427 So.

J. Vitas, kasos glo- 
33rd Placc; P. Sa- 

maršalka, - 3144 Auburn

W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

S. Court, Cicero, III.
Tol. Cicero 5927

Republic 3100
J. J. BAGDONAS
Fanerai Direktorius

Patarnauju žmonėms simpa
tiškai, draugiškai ir pigiai. 
Nelaimėje mirties pašaukite 
mane.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Ofiso: Tek Vfctory 6893 
Re;.: Tel. Dratd 9191 

•Jei neatsiliepia laukite Central 7464

DR. A.A.R0TH
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas 1' 

Specialistas odos ligų ir veneriiktį ligų 
Ofisas

3102 So.j Halsted St 
kampas 31*t Street V 

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

• : ’ t
? , .ii imsu i n ■■ii.į—hm

Advokatai

Kai kas visai naujo Chica
goj pasirottys rugpiučio 28 ir 

■ 31 dd. Tai bus pastatymas 
scenoj dviejų operos kurinių 
Kareivių Aikštėj (Soldiers 
Field). Tie veikalai yra Aida 
ir II Trovatore. Vaidintojų 
sąstatas susidarys daugiau, 
kaip iš asmenų. Svar
biausias roles vaidins pasižy
mėjusieji ne tik Amerikoj, 
bet ir užsieniuose artistai. 
Gros didžiulė orkestrą, susi
daranti iš Chicago Civic ir 
New Yorko Metropolitan ope
ros muzikantu. Dalyvaus 
skailingas baletas ir choras iš 
215 balsų.

Aida bus perstatyta sekma
dienio vakarų, rugpiučio 28 
d. Be aktorių, scenos įspūdin
gumui bus pavartota būrys 
kupranugarių, arklių ir slo- 
nių. Pirmų kartų scenos isto
rijoj veikale II Trovatore 
1,060 žmonių dalyvaus scenoj.

Atrodo, kad šių žiemų Chi- 
caga neturės operos; Taigi 
operos mėgėjams dabar pasi
taiko proga pasigėrėti milži
nišku 
Aikštėj.
galite. 
Vietos
Aikštėj 50,000 žiūrėtojų. Bilie
tų kainos, kaip operai, irgi 
žemos. Jos eina nuo-50 centų 
iki $2 bilietui.

Lietuvių Kliubų Federacijos 
susirinkimas įvyko antradieni, 
rugpiučio 16 dieną, buvusioj 
Mcldažio svetainėj, kurių dabar 
prižiūri jau kitas asmuo.

Susirinkimas buvo gan sijai c- 
liūgas. Dalyvavo jame apie 5o 
asmenų.

Vienas svarbiausi!} klausimų 
susirinkimui išspręsti buvo 
toks: Ar vra reikalas Federa
cijai tverti fondas kliubAms ir 
kai kuriems kliubų nariams pa
gelbėti ?

Susirinkimas nutarė fondo 
netverti. O tokio išvado susi
rinkimas priėjo ve kodėl: ir su
tvertas, tas fondas bus taip

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1932 
metų: Pirmininkas Antanas Stukas, 

.. 848 W. 33 St. Pagelbininkas Juoz.
Rata, 3141 S. Haltšed St. Rašt. nut. 
Stan. Kunevičia, 3 220 S. Union Avė. 
Fin. rašt. Feliksas Kasparas, 35 34 S. 
Lowc Avė. Kontr. rašt. P. Petraitis, 
3228 S. Union Avė. Kasicrius 
Račiūnas. 3133 S. Halsted St. 
kūnai kasos. B. Yenkauskas 
Bliumas. Sudžia K. Valaitis. 
Susirinkimus laiko kas mėnesį 

penktadienį 7:30 vai. Vakare, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Haltsed St

2506 West 63 St
CHICAGO, ILL.

UNITY L. B. KLIUBO valdyba 1932 
metams: Pirmininkas Louis Rukšėnas, 
4437 S. Wood St.; vicc-pirm. Jos. J. 
Yu febas, 4558 S, Paulina St.; pro
tokolų rašt. Jos. M; Gaižauskas, 4607

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystčs 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

& MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Re*. 6600 South Artesian Aoemu 
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 Town State Bank Bldg. 

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

Tel. West 2860
Namų telefoną* Brunswick 0597

John Kūdikiškas
Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd Street

Arti Leavitt St* 
^Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto' iki 8 vakaro. 
Seredoj žr Phayčioj nuo 9 iki 6 .

Akių Gydytojai DR.M.T.STRIKOL‘IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
OfiHo vnlnndos nuo 2 iki 4 Ir nuo B IH 

8 vai. vak. Nedfiliomls parai nutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Wasbington ^t.
Room 905 Tel. DeaAorn 7966

Valandos:. 9 lyto iki 4 po pietų (

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Ava. Tel. Lafagette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3?95 *

perstatymu Kareivių 
Atsilankykite, kas 

Vietos išteks visiems, 
parūpinta Kareivių

MARIJONA POCIENĖ 
po tėvais Sendikaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 20 dieną. 4:10 valandą 
ryte 1 93 2 m., sulaukus 43 metų 
amžiaus, gimus Raseinių apskr. ir 
mieste.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Juozapą, sūnų Petrą, 2 duk
teris — Heleną ir Isabell, 2 bro
lius — Juozapą ir Petrą Alešaus- 
kus ir gimines, o Lietuvoje irgi 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3456 
Aubarn Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
rugpiučio 23 dieną. 9 vai. ryte 
iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Kaži- . 
miero kapines.

Visi a a. Marijonos Pocienės 
giminės. draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį apartnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Dukterys, 
Broliai ir Giminės, 

Liftonivėse patarnauja grabo 
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

8RAB0RIII ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vM nustebino publikų su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kūno | musų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigų, kur galenite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokSti, nežiūrint 
j tai, ur jus ką pirksitė, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

1

JŪSŲ GRABORIUS ' .
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Viri Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kurie esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregy*tę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
Akinių kainos per pusę piginus, kaip 
buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712, South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETKIST

Praktikuoja virš 20 m, 
4649 5. Ashland Aut, 
Tel, Boulevard 6487

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

<

Patyrimą* 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Ncdčliomii riuo 10 iki 12

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayettc 414*6

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

DR. A. L. YUSKA
2422 MmgmtU M. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas GrovebUl 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredom* po pietę it 

nedėliotus pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro* 
nedėliomis pagal *utarcj* 
4847 Wett I4fb Stteet, 

; CICERO, ILL.
X-Ray....Pbone Cicero 1260

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES

{Naryattckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marguette Road

Valandos^ 9—12, 7—-9, Antradieni fa 
Ketvinadienį vakatafa pagal nukanral. 
J................dura ...... ................................wfi..>Wiun m nin MH. lį... * n Aroui

\ Pbone Boulevard 7042

4645
■ Dentistas
So. Ashland Avė.

arei 47th Street

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 1642 
Telepbone Randolpb 6727 ’

Vakarais 2151 22nd St.'nuo 6-9 
Tekphont RoMKvelt 9090

Namie 8-9 ryte T«L R<ipoblic 9600

JOSEPH J. GBISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. AsManri Av». 
Tel* Boulevard 2800 

Rea* 6515 So. RocJaoeU St. 
Td. Republic 9723

ADVOKATAS
52 E. I07tb St. — l>rie Michigan Ate, 

TeL Puttman 5950—^6377
4600 S. Wopd St. ~ ketvtrgb vak. 

Tel. Lafayettc 6393
160 N. LaSafle Su — pagal eutatt]
• » - ■ . i . . i ■' i >

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. CLARK ST. Koom U05 
Tdl. Central 6160 '

VAKARAIS: 3117 S. UnUn Avė. • 
Td. Victory 2213 >

Arba! 1800 W* 47th St. Laf. 0490 
Pagal sutarimą

diliam C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West «9 Streei 
TelephMt Hemlock 38) 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro >
Nedėliavrfo pagal ratnd , "j
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

P-lč Paškevičaitė lai 
mėjo pirmą prizą

Šeštadienio vakarą, rugpiučio 
20, Kareivių Aikštėj Įvyko dai
nininkų ir dainininkių kontes- 
tas.

Programe dalyvavo solistai ir 
chorai, grojo orkestrus ir be- 
nai.

Publikos prisirinko apie 100,- 
000—kaip visa Suvienytų Vals
tijų armija.

Ir štai šiame kontesto lietu
vaitė—p-lė Sofija Paškevičaitė. 
6345 So. California avenue - 
laimėjo pirmą prizą, kaip go
riausia Chicagos ir apielinkės 
dainininkė. '

šį nuosprendį vienu balsu iš
nešė kontesto teisėjai, parinkti 
spręsti dėl jų kompetentiškr.- 
mo. P-lė Paškevičaitė dainavo 
“My Heart as Tliy Sweet Voice”. 
Vyras kontesto laimėtojas bu 
vo Waldemar Schroeder, iš MeL 
rose Parko.

Antrąjį prizą moteriškė la{ 
mėjo p-nia Helen Thomas Bou- 
cher, iš Huntington, Ind.

Ukrainiečių choras, kuris už- 
pereitą sekmadienį dainavo 
“Naujienų” piknike, ketvirtu 
kartu laimėjo pirmą prizą kai 
po geriausis Chicagos choras.

Kontestą rengė dienraštis 
Chicago Tribūne”.

Pirmyn Choro išva
žiavimas

i.l< i.Ii » »MMilI Iii Wl>-Mt»»> I,

* NOT.'IIBINDS, m.” Pirmadienis, rugp. 22, 1932
tamsa. Keistokas, žaismavietėj įtaisytos bus taip- Auditorius —* Jungtinėse Valstijose — pa- Chicagos ir apielinkių lietu- laikrodis rodė jau 12 valandąkiek toliau 

paslaptingas reginys.
Platformėj muzika. Poros su

kasi. čia būrys dainuoja dau
giausia dainas, kurias dar Lie
tuvoj išmoko.

Sakytumei, šienpiuviai ir 
šieno grėbėjos girioj, pavalgę 
vakarienę, dar uždainuoja pirm 
eisiant gulti po sunkaus die
nos darbo. Arba Blindos bend
rai, atlikę, savo žygį, susirinko 
giHoj girioj paminėti jį.

Keistą įspūdį daro susirinki
mas. čia’ prie šviesos, prie plat
formos ir stalų gyvumas, o ten 
kiek atokiau—ramumas, tyla. Ir 
tos dainos ir tas klegėsis atro
do skrieją iš daug toliau, n 3 
kad tikrenybėj yra.

Ilgai, gerokai po dvylikos iš
važiavusieji tebebuvo • Damb
rausko darže.

—Vienas iš daugelio.

gi vadinamos shower maudy
nės. Apskaičiuojama, kad dau
giau, kaip 5,000 vaikučių galė
sią vėdintis šaltu vandeniu tuo 
pačiu laiku. Viena vieta žais
mėms galės naudotis vaikučiai 
amžiuj nuo 3 iki 6 metų, o ki
ta—amžiuj nuo 6 iki 14 metų.

—žinių rinkėjas.

Tragiškais raidas
Tūlas laikas atgal prie Har- 

lem gatvės ir Soiithvvest High- 
way Victoro Gapševičiaus •auto
mobilius susidūrė su Isaby In
tos automobilium. Kadangi šioj 
automobilių nelaimėje tapo už 
mušta p-lė Estelle Eisiniutė, 
kuri važiavo kartu su GapŠevi- 
čium, tai I. Intas buvo sulaiky
tas ir padėtas po kaucija, kol 
bus surastas kaltininkas.

šalpa ir pomirtine yra visur 
išmokama. Lietuvoje gyvenan
tiems mokama vien pomirtinė, 
— ten ligoje narys pašalpos 
negauna. Nariai gauna pašalpų 
ligoje laike 70 savaičių. Kiek 
nesirgtų narys, niekuomet nė
ra iš draugijos pašalinamas — 
pomirtinė yra čielybėje iki na
rio mirčiai.

viai —-vyrai ir moterys — 
ateiti pas mus, bendrai dirbti 
savišalpos ir* kultūros darbą. 
Lauksimo.

— M arim Lupus.

Leonardo ir Kazio 
Baltų birthday

nakties. ..
P-nia Balticnė ir Leonardas 

įteikė visiems svečiams po d*, 
delį šmotą Birthday Cake, o p. 
Baltas vaišino saldžiu vynučiu 
ir skaniu alum, ir primylėt! ke
tvirtadienio rytą, ačiuodami pp. 
Baltams už vaišes, kiekvienas 
išvykome į namus.—Svečias.

kas

Svarbios prakalbos
šeštadienį, rugpiučio 27 die 

ną, kalbės Norman Thomas, so
cialistų partijos kandidatas į 
prezidentus. 
Chicagoj.

Prakalbas 
son Parko
skyrius.

Kalbės jis South

jam rengia Jack- 
socialistų partijos

Jos bus laikomos 
Eagles Hali, 9231 Houston avė 
Prasidės 7:30 vai. vakaro.

Norman Thomas yra puikus 
kalbėtojas. Jei palyginti jį su 
kitų partijų kandidatais į prezi
dentus ,tai jis pralenkia savo 
inteligentiškumu, savo žiniją ki
tus kandidatus. Todėl jo kalba 
apie Amerikos padėtį, apie 
Amerikos vyriausybės užduotis 
šioj valandoj ir ateity turi ypa
tingos reikšmės.

Tad patartina ir visiems lie
tuviams, kurie supranta anglų 
kalbą, ypač gyvenatiems south- 
sidėje, atsilankyti ir išgirsti 
Norman Thomasą kalbant. Ne
pamirškite, kad jis kalbės šeš
tadienį, rugpiučio 27 d., Eaglcs 
salėje, 9231 Houston avė 
kad prakalbos prasidės 
7:30 vai. vakaro.—Rep.

Cicero

ir 
lygiai

Pilietis Mykolas Kiškunas, 
1520 So. 48 court, veda dery
bas su kontraktoriais jo namo 
remontui. Mano budavoti pur
čius. Darbą pradės dar šią sa
vaitę. Remontas p. Kiškunui 
kaštuos keletą šimtų dolerių.

Well, visi kalba “depresija! 
depresija!” o p. Kiškunas de
presijos nebijo. Tai yra 
ros spiri t!

Cice-

Cicero taksų mokėtojų 
ba ruošia pikniką, kuris 
rugpiučio 27 dieną White Eaglc 
Gjrove, prie 40 ir Haas avenue. 
Už įžangą mokėti nereikės. Pik
nikui rengti komitetan įeina at
stovai iš įvairių vietos organi
zacijų, jų tarpe iš Lietuvių Įm- 
pępvemenf kliubo p. Bartašius. 
Tikimasi, kad piknikas turės di
delį pasisekimą, jei oras bus 
gražus.

Naktį iš šeštadienio į sek
madienį (rugp. 20-21 d.) Chi
cagos Lietuvių Choras Pirmy n 
turėjo išvažiavimą Dambrausko 
farmoj prie Willow Springs.

Vakaras pasitaikė gražus. 
Dambrausko vieta Chicagos lie
tuviams gerai žinoma. O Pir
myn Choras dar geriau žino
mas. Taigi ir susilaukė cho 
ras nemažai svečių.

■Rašančiam čią koresponden
ciją teko būti išvažiavime tarp 
9 ir 10 valandos vakaro. Jau 
tuomet automobiliai užėmė di
džiulį kiemą. O vis daugiau ir 
daugiau jų važiavo. Taigi ten
ka manyti, kad vėliau susirin
ko keletas šimtų mašinų. Ir 
tur būt choro darbuotojai grei
tai pritruko pro vizijos.

Svečių teko pastebėti ne tik 
iš North Sidės,.ne tik iš Brid- 
geporto ir Marųuette Parko, 
bet ir iš Roselando. Roselan 
diečiai atvyko piknikam grupe 
ir jiems pirmininkavo pp. Dam
brauskai ir Pučkoriai.

Prieblanda;* Tamsus; įmedžių 
šešėliai. Prie* Stalų šviesos, o

. '.25 *.**.<• * ėė

tary- 
įvyks

Cicero miesto tarybos susi
rinkime, įvykusiame praėjusi 
pirmadienį, rugpiučio 15 d., ta
po perorganizuota policijos ir 
ugnėgesių komisija. Komisijon 
paskirti šie asmens: John R. 
Kimmel, George E. Namec ir 
Vincent Chvala.

Kimmel yra Wetsem Electric 
kompanijos tarnautojas • per 20 
metų; jo adresas -—2232 S>o. 
58 avė. Nemec yra biznierius 
turįs savo įstaigą adresu 5701 
West 25 st. Chvala yra aptie- 
korius, turįs aptieką adresu 
5201 West 25 st. Jie tarnausią 
veltui dabartiniose sunkiose 
miesteliui finansinėse apysto- 
vose.

Po keleto atklausincjimų ga
lų gale koronerio prisiegdintieji 
teisėjai (jury) išteisino I. In
tą ir pripažino V. Gapševičių 
šios nelaimės kaltininku. Da 
bar Gapševieius bus teisiamas.

Tragingiausia šios nelaimės 
dalis yra ta, kad užmuštoji p- 
lė Estelle Eisiniutė su V. G?.p- 
ševičium buvo susižiedavusi ir 
trumpoj ateityje rengėsi su juo 
•apsivesti, šis nelaimingas va 
žiavimas juodu perskyrė ant 
visados.

Visi šioj automobilių nelai
mėje nukentėję yra lietuviai.

Isoby Intą gynė, advokatas 
William C. Mitchell.

—Rep. J. C.

Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpi

nės Pašalpos
(Verta pasiskaityti visiems)

Turbut mažai kas nėra gir
dėjęs apie šią didžiulę lietuvių 
organizaciją Chicagoje. Neap
siriksiu pasakęs, kad šita orga
nizacija yra cementuojanti lie
tuvių spėka Chicagoje. Jai pri
klauso didelis skaičius lietuvių 
profesionalų, menininkų, biz
nierių, amato žmonių ir skir
tingų šakų darbininkų. Drau
gija yra savišalpos — moka 
pašalpą ligoje ir pomirtinę. Rū
pinasi kultūriniais lietuvių rei
kalais. šituo savo rašiniu no
riu trumpai supažinti Chica
gos ir apielinkių lietuvius su 
šia organizacija: nariais, įsta
tais, piniginiu stoviu ir abelna 
draugijos tvarka.

Draugijos Nariai
Ch. Liet. Dr-ja S. P. turi 

virš tūkstančio narių — pri
klauso jai vyrai ir moterys. 
Organizacijon nariai priimami 
nuo 16 iki 40 metų amžiaus, 
šitame tūkstančio 
čiuje priklauso 
Chicagos lietuvių.

Daktarai —
Dr. Ašmenskas,
Dr. Biežis, 
Dr. Bložis, 
Dr. 
Dr. 
Dr.
Dr. Montvidas,
Dr. Narijauskas,
Dr. Strikolis,' 
Dr. Šimkus,- < 
I|r. Zalatorius.
Advokatai — 
Adv. Dobbs, i 
Adv. Gugis, 
Adv. Grigai, 
Adv. Jurgelionis 
Adv. Olis, 
Adv.
Adv. Vasil, 
Adv. žiuris.

narių skai
dau g žymių 
čia jie:

Davidonis
Gussenas,
Karalius,

Peters

Nauja žaismavietė publikai 
naudotis prie 60 court ir 21 
Street bus užbaigta įrengti ar 
timu laiku. žaismavietėj rasis 
baseinas. Jo plotis 40 pėdų. Jo 
gilumas pakrančiuose 6 coliai, 
o giliausia vieta 24 coliai. Jau
ni vaikai; ne' senesni kaip 14 
metų, galės naudotis baseinu

Aptiekoriai
Benošius, 
Kazlauskas 
Mereckis,
Stulpinas, 
Žilinskas.
žurnalistai •
Augustinavičius,
Baronas,
Jurgelionis (jaunasis).

J. P. Varkala.'
Menininkai 
Biežienė, 
Briedžiutė, 
Čepu kaitė, 
čiapaitis, 
Gugiene, 
Ketvirtai te, 
Petkevičiūte, 
Steponavičienė, 
Steponavičius, 
Vanagaitis, 
Virbyla, 
Šileikis.
Manau, kad yra kur

daugiau, negu čia mano pažy
mėti, bet visų negaliu prisi
minti. Jeigu kurių nors var
dai buvo čia prąleisti, tai ma
lonės atleisti — tas yra pada
ryta netiksliai. Be paminėtų 
čia dar yra, didelis skaičius žy
mių visuomenės darbuotojų — 
norint jų visų vardus sužymė
ti perdaug vietos užimtų — 
palieku kitam kartui.

Draugija tokias spėkas tu
rėdama savo eilėse gali didžiuo
tis; reikale gali ant savo pečių 
imtis kad ir sunkiausi darbą, 
ji turi pakankamai spėkų bile 
kuriam darbui tinkamai atlik
ti.

Pašalpa ir pomirtinė
Draugijoje yra trys pašal

pos skyriai. Pirmo skyriaus 
narys laike ligos gauna ,$6 sa
vaitėje; antrame skyriuje — 
$10 savaitėje; trečiame sky
riuje — $16 savaitėje. Nariui 
mirus, pašalpgavis gauna $250. 
Narys, priklausydamas 
mą skyrių, moka 50 c. 
syje, į antrą — 
syje, į tretįjį —

75 c. 
$1.25

1 P>r- 
mėne- 
mėne- 
mene-

syje. Kitų mokesčių nariui mo
kėti nereikia apart čia pažymė
tų. Narys, įstodamas draugijon, 
turi gyventi Chicagoje arba 
arti Chicagos. Vėliau gali gy
venti bile, kurioje valstijoje

saugiausią 
ap- 

Mažesni 
pirmuose

Draugijos turtas

Draugijos turtas siekia virš 
dvidešimts tūkstančių dolerių. 
Pinigai sudėti
banką, taipgi apdrausti 
draudos kompanijoj, 
investmentai yra 
morgičiuose.

Daug Chicagos lietuvių pa
šalpos organizacijų nebeiš mo
ka pašalpos savo nariams li
goje. Chicagos Lietuvių Drau
gija tokių blogų laikų neken
čia. Draugija turtinga — vi
siems sergantiems ligos pašal
pa pilnai apmokama.

Patarimas Chicagos lietuviams 
ir draugijoms

Chicagos Lietuvių Draugija 
S. P. kviečia į savo eiles vyrus 
ir moteris nuo 16 iki 40 metų 
amžiaus. Įstojimas Draugijon 
šituo laiku yra žymiai nupi
gintas. Paduoti prašymą įsto
ti draugijon galima pas bile 
kurį šios Draugijos narį ga
lima kreiptis informacijų rei
kalais ir sykiu paduoti pra
šymą įstoti draugijon, pas 
draugijos pirmininką, sekamu 
adresu: Mickevičius, 3653 So. 
Halsted St. Tel. Yards 4754.

Patartina kitoms pašalpos 
organizacijoms Chicagoje dė
tis prie Chicagos Lietuvių 
Draugijos S. P. Apie sąlygas 
prisidėjimo irgi galima atsi
klausti virš nužymėtu adresu.

Nauji nariai Chicagos Lie
tuvių Draugijos S. P. yra lau
kiami svečiai—kviečiam jus,

Joniškiečių Kliubo darbšti 
narė, p-nia Akvile Baltiene, 
6319 So. Sangamon Street, pra
ėjusį trečiadieni surengė savo 
sunaus Leonardo ir savo gyvo 
nimo draugo p. K. Balto gimi 
mo dienai paminėti šaunų 
kilį.

Kada apie 8 vai. vakaro 
vykau į pp. Baltų namus, 
radau būrelį atsilankiusių 
čių: Dorothy, Violet ir George 
La Shure’ius, M. Slavinskienę 
V. Slavinską, L. Veželį; kiek vė 
liau atvyko P. Podinas, P. Yu- 
konis, J. Slavinskas, p-lė An- 
čiute ir keletas kitų svečių, ku
rių pavardžių nesužinojau.

Dešimtą valandą visi svečiai 
buvo susodinti prie stalų. Po 
vakarienės vieni lošė kazyras, 
kiti čekerius, treti prie radi o 
muzikos šoko, ketvirti žaismes 
žaidė.

Ir taip laiką smagiai leidžiant
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GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gr./natikos, sintaksės, aritmetikos, knvg 
vedystės. stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų, 
stebėtinai 
mokslą į devynis mėnesius: augštesnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnat ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Musų mokyklos nauja sistema 
greitai užbaigiama pradinį

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Leavitt St., 

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

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS, Sav.

ALWAYS 
Kitchen-Fresh!

KRAFT 
Mayonnaise

Labai Švelnus ...
nūs mišinys parinktlnfo alie
jaus, švelnaus uksuso, rinkti
niu katušiniu, retų prieskoni t|. 
Sumaišytas mažom)- krųvt 1? 
mis dėl geresnio skonio

Pristatomas SVIESTAS groscr- 
ninkama kas kelios dienos.

Pabandykit J|1

N0W OFFERED AT
REDUCED PRICES

CLASSIFIED ADS
■■ ■■■■■»■ ................—■

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimas 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

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mui — mes atliekame eks
pertų darbą. Mes taipgi dirbąpie ble- 
korių darbą — stogų rynas, nnobėgas. 
darbas garanutotas. Apskaičiavimas 
dykai.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Vktory 4965

Financial
Finansai-Paskolos

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ 

NUOSAVYBĖS?
Pirmi ir antri morgičiai atnaujina

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

CITY REALTY CO., 
Incorporated

948 W. 63rd St. tel. Wentworth 0249

Personai

JONUI, sunui Vincento, BRAZAU
SKUI “Naujienų’* ofise, 1739 S. Hal
sted St., Chicago, yra atėjęs laiškas iš 
Lietuvos. Ateikite atsiimti.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA 2 vyrų patyrusių prie 
piaustymo r u bėrio nuo trokų tairų. 
Goodman, 653 W. 16 St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

AR ESATE APSIRŪPINĘ RY
TOJUM?

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

žasties nelaimingo atsitikimo parsiduoda 
grosernė už pusę kainos. Biznis senai 
išdirbtas, nėra kredito ir nėra kompe- 
ticijos. 
voro. 
Renda 
Priimsiu 
mokantį 
Shop, 1932 W. 65rd St.

Gražus įrengimas ir pilna ta- 
Ant biznio gatvės ir bulvaro, 
nebrangi, lysas ant 5 metų, 
nedidelį pirmą morgičių. Ne
išmokinsiu. Atsišaukite į Tire

■ ’ Vį v. * 4

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė už gana prieinama kainų, ge
ras biznis. Kreipkitės | Naujienų 
agentūrą (Box 230), 3658 South 
Halsted St. Tel. Yards 4754.

Real Estate For Sale
Na^
Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairias namus, senas pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantaojam. 

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO. ILL.

Sukirptos

Tinka iš bile materijos.

suknelė. Sukirptos mieros

295 7 — Naujos mados, lengva vasarinė suknelė. 
18 ir 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę 
2949 — Augusiai moterei suknelė.

mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę 
2967 — - Mergaitei mokyklon eiti 

ir 14 metų amžiaus mergaitėm, 
r

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
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu, Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago. III.

16,
mieros 14,

Sukirptos

8, 10. 12

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

Čia Įdeda 15 centų ir ptašaa at

siųsti man pavyzdi No 

Mieros ••••••• P«r

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valse.)

Apgarsinimai
NAUJIENOSE
VISADOS
APSIMOKA 
PAMĖGINKITE

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES




