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Laivas paskendo;
500 žmonių žuvo

Vėtra trenkė ekskursijos laivą į 
kranto uolas

ST. NAZA1RE, Francija, bir
želio 14. — Havaso žinių agen- 
tija pranešė šį vakarą, kad 
ekskursijos laivas St. Philibert 
paskendo, po to kai vėtra tren
kė jį į. kranto uolas. Nelaimė 
ištiko laivą penkių mylių tolu
moj nuo Nazaire.

Laivas vežęs tarp 500 ir 600 
pasažierių. Daugiausia tai bu-

Kada vėtra 
į uolas, tai pasa- 
į kitą laivo pusę, 
ir paskendęs, 
žinių, pasiekusių

vę sekmadienio ekskursininkai 
ir ekskursininkės.
trenkė laivą
žiemiai puolė
Dejai to jis

Iš pirmų
Ameriką, galima buvo supras
ti, kad iš visos ekskursantų 
minios pavyko išgelbėti tik aš
tuonis asmenis. ' f
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Italijos gyventojai 
nepaiso popiežiaus 

įsakymo

Prez. Hooveris lankysis 
Springfielde f [Acme-P.' « A. Photo] r '

Britų submarina Poseidon, paskendusi prie Weihaiwei. žuvo 18 Vyrų jos įgulos. Submarina 
pastatyta'1929 m. ' ,

Kas Dedasi Lietuvoje
Pabėgo gauja vagių 

plėšikų

Nežiūrėdama popiežiaus draus
mės, minia surengė procesi
ją gatvėmis. Mėgino jėga pa
imti iš vienuolyno šventojo 
paveikslą. Kariuomenė teko 
pastatyti, kad apgintų baž
nyčią.

ROMA, birž. 15. — Praneši
mai iš miesto Afragola sako, 
kad birželio 13-tą, Švento An
tano iš Padvos dieną, 20,000 
katalikų minia apvaikščiojo tos 
dienos iškilmes gatvėmis, nors 
popiežius yra uždraudęs viešas 
procesijas.

To negana. Minia, mėgino 
įsiveržti į vietos vienuolyną, 
kur laikoma šv. Antano statu
la, ir pasiimti ją iškilmėms. 
Kai neatsiekta šis tikslas, tai 
buvo padirbta kita statula, ir 
ji nešta gatvėmis.

Miestelio Nicastro gyvento
jai ir apielinkės ūkininkai, pro
testuodami dvasiškijos atsisa
kymą dalyvauti viešose iškil
mėse, mėgino pulti šv. Antano 
vienuolyną ir bažnyčią, o taip
gi vietos vyskupo rumus. Ka
riuomenė ir policija tačiau su
laikė minią.

Italijos spauda praneša, kad 
protestų popiežiaus drausmei 
prieš viešas ceremonijas buvę 
ir kituose miestuose.

WASHINGTONAS, birž. 15. 
— Šiandie popiet prez. Hoove- 
ris bus Indianapoly ir vakare 
pasakys kalbą valstijos repub- 
likonų spaudos asociacijos su
sirinkimui.

Antradienį jis kalbės buv. 
prez. Hardingo paminklo atidai 
rymo iškilmėse, Columbus, O.

Trečiadienį atvyks į Spring- 
field, III. čia jo laukiama iš
kilmėms ryšy su atidarymu at
naujinto paminklo Linkolnui. 
Springfiekle jam priimti 
giama įvairus programas.

Hindenburgas remia 
kanclerį Brueningą

Komunistai ir fašistai mėgino 
sumušti Brueningą, bet ap
kūlė kitą.

ren-

Suv. Valst gelžkeliai 
i prašys pakelti 

mokesti

15WASHINGTONAS, birž.
— Ateinantį trečiadienį Suv. 
Valstijų gelžkeliai ketina pa
duoti tarpvalstijinei komerci
jos komisijai prašymą, idant 
jiems buttų leista pakelti pen
kiolika nuošimčių mokestį už 
gabenimą gelžkeliais prekių. 
Gelžkelių padėtis esanti tokia, 
kad jiems reikalinga ūmaus 
palengvinimo. Jie ir tikisi, kad 
komisija tuoj ims jų prašymą 
svarstyti.

Kardinolas Segura 
sugrįžęs į Ispaniją

V enezii elos prezidentas 
rezignavo

BERLYNAS, birž. 13. — 
Vokietijos prezidentas Von 
Hindenburg užtikrino kanclerį 
Brueningą, kad jis remsiąs pa
starojo naujuosius biudžeto pa
tvarkymus. Tie patvarkymai 
nužiūri kapojimą algų valsty
bės tarnautojam^ sumažinimą 
paramos bedarbiams ir pakėli
mą taksų. •

Patvarkymai • sukėlė didelio 
priešingumo gyventojuose ir 
■politinėse partijose. Bet Brue- 
ning, užtikrintas prezidento 
prižadėta parama, tikisi at
siekti kompromiso su tomis ar 
kitomis partijomis ir pravesti 
patvarkymus gyvenimai!.

Birž. 13 d. Bruening išvyko 
j Hildesheimą, kur turėjo įvyk
ti jo partijos, centro, susirinki
mas. • >

Komunistai ir fašistai, susi
rinkę prie stoties, kurioj tikė
josi sulauksią Brueningą, pa
matė išeinant iš jos vyrą, la
bai panašų į Brueningą. Jio 
užpuolė žmogų, grūmodami 
kumščiomis, svaidydami akme
nis j jį. šis vos ne, vos pabėgo.

Vėliau pasirodė, kad tai bu
vo Dr. Fonck, o ne JJruenin- 
gas.

birž.
Bau-

CARACAS, Venezuela, 
15. — Prezidentas Juan I 
tista Perez birž. 13 d. įteikė 
šalies kongresui rezignaciją. 
Kongresas ją priėmė, ir pasky
rė birž. 19-ą kaip dieną naujo 
prezidento rinkimui.

Laikinai prezidento parei
goms eiti kabinetas pasirinko 
užsienio reikalų ministerj 
Itriago Chacin. '

Perez rezignavo todėl, 
įtakinga kongreso narių
pė nori sugrąžinti prezidento 
vietai generolą Juan Cicente 
Gomez, kuris pirmiau yra iš
buvęs šalies prezidentu 20 me
tų.

Dr.

kad 
gru-

MADRIDAS, birž. 15. — Ei
na gandų, kad katalikų bažny
čios primatas Ispanijoj, kardi
nolas Segura, kurį valdžia bu
vo deportavusi už pragagištin- 
gą respublikai agitaciją, sugrį
žęs į Ispaniją slapta. Jis daly
vavęs katalikų vyskupų konfe
rencijoj, laikytoj Toledo mies
te.

Pranešama taipjau, kad su
grįžęs slapta į Ispaniją ir Vik
torijos vyskupas. Jo tikslas 
esąs organizuoti suokalbį Val
džiai nuversti. Policija, ieškanti 
jo.

70 metų ėmė laiškui pa
siekti adresantą

OBERLIN, Ohio, birž. 15. — 
Pirm 70 metų iš čia buvo pa
siųsta laiškas kareiviui, kuris 
tarnavo Unijos armijoj, civilej 
karėj, šiomis dienomis vietos 
pašto.riuš Diek įteikė tą laišką 
kareivio dukteriai. Laiškas už
tikta Rowan pavietę teismo 
arkyve, North Carolina, ir . su
grąžinta į Obęrliną.

Giliausias aliejaus 
šulinys

Doumer — ' 
prezidentasienfas”zii“s ^aro laivų susitiki

PARYŽIUS, birž. 15. — Bir
želio 13 d. Paul Doumer tapo 
įvestas kaip Franci jos prezi
dentas, o buvęs prezidentas, 
Gaston Dumergue, rezignavo. 
Ministerių gi kabinetas, bent 
kolei kas, pasiliko toks, koks 
buvo.

Netekai arklio, pridėk 
ir balną. . .

Rusai nusivylė

pasigyrė užtikę geležies 
kalną, kurio verte esanti 

Jie apskaičiavo,

SVERDLOVSK,* <RUsija. -- 
“Chicago Tribūne” korespon-* 
dentas, Henry Wales, pasakoja 
dar apie vieną sovietų viršilų 
“smutką”.

Apie metus laiko atgal ko
misarai paskelbė svietui, kad 
jie padarę sutartį su Clevelan- 
do kompanija Magneto-Gorsko 
statybai. Magneto-Gorskas tu
rėjo būti plieno centru Rusijai, 
kaip Pittsburgh Suv. Valsti
joms.

Jie 
rūdos
$400,000,000. 
kad tame kalne tuno apie 300,- 
000,000 tonų turtingiausios ge
ležimi rudos.

šiandie gi projektas Magne- 
to-Gorskui statyti, jei dar vi
sai neužmirštas, tai apleistas, 
šiandie sovietų interesas su
koncentruotas ant Kuz-Baso.

Kodėl gi rusai padėjo į šalį 
Magneto-Gorsko statybą ? Del 
keleto priežasčių. .Pasirodė, kad 
ruda nesanti taip turtinga, 
kaip iš karto manyta. Pasiro
dė .vėl, kad geležis rudoj esanti 
ne tokios rūšies, kokios pagei
daujama. O kas svarbiausia — 
tai prieita išvado, kad kokso 
arti neturima; O be kokso plie
no juk neliesi.

Na, ir tarta triukšmingai 
pradėtam planui sudiev, kaip 
jau ne kartą komisarai yra 
pasakę tą žodį eilei kitokių sa
vo sumanymų.z

mas Liepoju j
Dalyvavo Vokietijos, Anglijos, 

Lenkijos, Latvijos ir kt. ša
lių laivai.

LIEPOJUS, Latvija, birž. 15. 
— Praėjusią savaitę Liepojaus 
uoste, kuris caro valdžiai kaš
tavęs pastatyti apie $100,000,- 
000, buvo susitikimas keleto 
valstybių karo laivų. 

I

Dalyvavo , 24 Vokietijos, 
Franci jos, Anglijos, Lenkijos, 
Suomijos,' Latvijos ir Estijos 
laivai.

Uostas buvo išpuoštas. Mies
tas vaišino daugiau kaip 2,000 
laivų įgulos.

Iškilmėse 'taipgi dalyvavo 
Lietuvos atašė ir vienas laivy
no karininkas.

Vatikanas užginčija 
žinias apie Bartoloni 

išvarymą
ROMA, birž. 15. — Italijos 

spaudoj, be nurodymo, kad 
monsinjorui Bartoloni buvo pa
liepta išvažiuoti iš Lietuvos į 
24 valandas, dar pranešta, kad 
ir policija jį palydėjusi iki ru- 
bežiaus. .

Vatikanas birž. 13 d. pareiš
kė, kad Bartoloni nebuvęs iš
varytas iš Lietuvos. Jam, gir
di, Lietuvos valdžia pasakiusi 
tiktai, kad jis esąs persona non 
įrata. Bartoloniui buvę leista 
liuosa valia pasišalinti iš Lie
tuvos. O gyventojai reiškę jam 
pagarbos.

I

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

Giedra; kiek šalčiau; švelnus 
ir vidutiniai šiaurių arba Šiaur- 
ryčių vėjai.

VENTURA PAVIETAS, Cal., 
birž. 15. — Aliejaus laukuose 
šioje apielinkėje išgręžta šuli
nys 10,000 pėdų gilumo, šuli
nys turėjo pakankamai spaudi
mo išmesti aliejų, vandenį ir 
dumblą dvi mylias aukštumo j 
orą. Manoma, kad tai esąs gi
liausias komercinio aliejaus šu
linys pasauly.

NE VADA, Mo., >irž. 15. — 
Monroe Closley neseniai čia 
buvo areštuotas ir nubaustas 
$1 deliai to, kad kėlęs triukš
mą. Jis padavė apeliaciją. Pa
kvietė 40 liudininkų įrodyti, 
jogei jis esąs nekaltas. Apeliar 
cijos teismas betgi rado jį kai-, 
tąi patvirtino $1 bausmę ir 
dar paskyrė jam užmokėti $650 
teismo lėšų. Su Crosley’u atsi
tiko kaip toj patarlėj: netekai 
arklio, pridėk Ir balną. 
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Amerikos laivynas 
gendąs 

. • ' i •

WASHINGTONAS, birž. 15. 
— Suv. Valstijų /laivyno sekre
torius, Charles Francis Adams, 
pareiškė 18 d. birželio,, kad lai
ke pastarųjų dvejų metų ša
lies karo laivų nusidėvėjimas 
buvęs didesnis, nei konstrukci
ja (statyba) naujų laivų se
niesiems ajtstoti. .'

Laivyno departamentas nu
tarė rekomenduoti kongresui, 
planus statyti dar vieną 8 co
lių rūšies ir dešimties tūkstan
čių tonų įtalpos kreiserį. 

t’ ' ■. ' . . -j1 ’■ •’ * •' * ’ .t’ V , u

KAUNAS.— Atšilus orui ir^ 
kalėjimams pradėjus laukų dar
bus, prasidėjo kalinių pabėgi
mas. Jau yra pabėgę 8 krimi
nalistai kaliniai. __ 1

Daugiausia kalinių pabėgo iš 
Ukmergės kalėjimo Pagelažių 
durpyno. Iš Pagelažių vieni ka
liniai pabėgo dieną, kiti naktį. 
Bėga net ir tie, kurie jau iš
kalėję 4 metus ir turi kalėti 
vos 4 mėnesius, nebodami to, 
kad pakliuvus teks bausmę at
likti nuo pradžios.

Kaliniai iš Pagelažių bėga to
dėl, kad ten visai netikęs ba
rakas: sienos lentgaliais apkal
tos, aplink net spygliuota tvora 
neaptverta. Kaliniai eidami 
gulti su savim pasiima tuos į- 
rankius, kuriais dienos metu 
darbą dirbo. Taigi, naktį nu
budę nuplėšia nuo sienos pa- 
čvartę ir bėga sau. Barako pa
mato taip pat lengva prasikas- 
ti. Dėlto gegužės iš 26 į 27 
d. būrys kalinių iš ten ir pa
bėgo.

Vakar krim. polic. II sk. virš. 
Budrevičius, Ukmergės valst. 
gyn. pad. Vambutas ir teismo 
tardytojas Jasbutis važiavo vie
toje ištirti įvykio ir buvo pra
vesta kvota.

Paaiškėjo; kad vienas pabė
gusių kalinių žemaitis, yra da
lyvis didelės vagių gaujos, pa
dariusios net 89 nusikaltimus.

Krim. policija prašo visus pi
liečius padėti pabėgusius kali
nius sulaikyti ir juo labiau pra
šomi ūkininkai pabėgusiems 
kaliniams neduoti darbo ir jų 
nešelpti. Suteikusiems žinių 
apie kurį pabėgusį kalinį, arba 
jį suėmus—bus duodamos pre
mijos.

Pabėgusieji kaliniai: 1) že
maitis kilęs iš Šančių, 2) Ka- 
ziukėnas— Bajoriškių k. Uk- 
merg. aps., 3) J. Strongis —iš 
Virbalio, 4) Caizelis—iš Biržų,
5) Narkevičius —iš Zapiškio,
6) Bitkauskas, 7) Butkus, 8) 
Karklys ir kt. jau yra pabėgę 
iš 9 forto. '

Vienas pabėgusių jau sulai
kytas.

Pats girininkas vogė. 
miško medžiagą

Dušnionių (Alyt. aps.) giri
ninkas V. Ž. skirtus remontui 
stulpelius, kartis ir kitą miško 
medžiagą — pasisavino.

Jis už tai atleistas nuo vie
tos, o Kauno apyg. teismas jam 
pridėjo dar 8 mėn. arešto.

I
I

Inž. Augustaitis išvažia
vo į Japoniją

Nežino kaip bus su oškų 
pienu Anglijoj

BORSAD, Indija, birž. 15.— 
Mahatma Gandhi vyks Londo
nan indusų-anglų konferenci
jai. Londone jis ketina apsigy
venti biedniausioj miesto daly. 
Jei oras Įeisiąs, tai mano dėvė
ti tokius pat drabužius, kokius 
dėvi Indijoj. Jei teks atlankyti 
karalių ir karalienę, tai busiąs 
pas juos Indijos kostiume, nu
skusta. galva ir basas.

'• ■ * ■ u
Vienas klausimų, kurie rūpi

na Gandh;, esąs toks: kaip 
gauti oškos pieno Londone ir 
kely j Londonui Savo oškų ban
dos vežti į Angliją jis nemato 
galimybės. Gal teks, sako, jam 
naudotis Amerikos kondensuo-’ 
tu blėkinėse pienu.

Darbo valdžios kry- 
zis pašalinta '

’ LONDONAS, birž. 15— Ry- 
toj, birž. 16 d., Anglijos .par
lamente bus balsavimas libera
lų pataisos prie darbo partijos 
biliaus žemės taksoms.

Manyta, kad dėl tos patai
sos darbo valdžia* gali būti su
mušta. O rezultate — paskelb
ta naujo parlamento rinkimai.

Dabar tačiau pranešama, kad 
liberalai padarę nusileidimų 
valdžiai ir kad ji išliksianti 
kaip buvus.*

Susis, min. konvencijų in- 
spektorius inž. Augustaitis va
kar Išvažiavo Japonijos sosti
nėm Tokio į geležinkelių-kon
ferenciją. Toje konferencijoje 
bus svarstoma Azijos ir toli
mųjų rytų keleivinis ir preki
nis susisiekimas per SSSR ir 
vakarų Europą.

Duos subsidijų 
nyčiai

baž-

15.< BERLYNAS, birž.
Prūsijos seimas, didžiuma 202 
balsų prieš 54, birž. 13 d. už- 
gyrė neseniai padaryta sutartį 
su protestonų bažnyčia duoti 
jai subsidiją $1,188,000 me
tams. Panaši sutartis buvo pa
daryta 1929 metais su katalikų 
bažnyčia.

Šiauliai
Dailės paroda

Gegužės 24 ir 25 d. Šiaulių 
mergaičių gimnazijos salėj, įvy
ko mokinių dailės ir rankdirbių 
paroda. Buvo išstatyta kelias
dešimtis įvairių piešinių ir ka
rikatūrų. Susidomėjimas tap
čiau paroda buvo net pačių mo
kinių tarpe labai nedidelis.

• į
Sudegė malūnas

Naktį iš 26 į 27 d. geg. mėn. 
Šiauliuose sudegė pil. Riklio 
elektros motorinis malūnas. 
Nuostolių—30,000 litų. Gaisro 
priežastis išalkinti nepavyko. 
Savininkas gaisro metu buvo iš
vykęs į Kauną.

Lietuvon
» . 1 , *

Siunčiame Pinigus Paštu ir 
Telegrama. Patarnaujame 
Greitai, Pigiai ir Saugiai
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Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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Brooklyn, N. Y.
šiurpulinga žmogžudystės 

tragedija

savo“Tėvynė” paskutiniame 
numery j rašo sekamai:

New Yorko anglų spauda 
praneša šiurpulingą žmogžudys
tės atsitikimą. Lietuviams šis 
atsitikimas yra labai nemato* 
nūs tuo, kad šios baisios tra
gedijos dalyviais yra lietuviai. 
Anglų spaudoje pavardės iš
kraipytos, tačiau Brooklyno 
lietuviai, kurie pažįsta įvardy
tus asmenis, jų pavardes pa
taiso ir tikrai žino, kad jie yra 
lietuviai.

Sulig anglų spaudos praneši
mo, tūlas laikas atgal policija 
pradėjo rankioti įvairiose Bro
oklyno dalyse žmogaus lavono 
kavalkus. Policija atsisakanti 
paaiškinti kokiu bildu susekus 
keno šis lavonas yra ir kas jo 
žudintojais buvo, bet birželio 
6 d. vėlai vakare suareštuoja 
Kazį Obieles (Obiedį) ir Oną 
Zubitsky (Zubrickienė). Nepo- 
ilgam Obiedis policijai prisipa
žinęs, kad lavono dalys yra 
Zubrickienės vyro Andriaus 
Zubitsky (Zubricko), kurį jis 
nužudęs kovo 26 ar 27 d. ank
sti ryte, paties Zubricko “spi- 
kyzės” virtuvėj, kertė Whippto 
St. ir Harrison Avė., Brooklyne.

Radio
Programai
Iš Stoties W. C. F. L. 970 
Skamba lietuviu dainos 
muzika kas nedėldienį Oiuq

1 iki 2 vai. po pietų.

k. 
ir

NAUJOS
RADIOS
Didelis pasirinkimas įvairių 
išdirbysčių už pavyzdingą 

žemą kainą.

ELEKTRIKINES
LEDAUNES

.............. 1............ ............. ..........—■■■’ IF

Kenosha, Wis.
"........  i

Visko po biski 
i . \

Birželio 5 d. German Anie- 
ricflia Home LSS. 58 kuopa 
renge prakalbas. Kalbėjo P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius. Publikos atsilankė vidu
tiniškai. Visi gana rainiai už
silaikė laike prakalbų. Grigai
čiui kalbant, visi atidžiai klau
sėsi, kai jis aiškino darbo žino-* 
nių pergyventas kovas, dabar
tinę bedarbę ir kaip netekę 
darbo žmones vargsta ir skur
džiui gyvena.

Kalbėtojas kvietė visus dar
bo žmones dėtis prie socialis
tų ir kartu su jais kovoti už 
savo ir savo kaimynų būklės, 
pagerinimą. Kuomet darbinin
kai bus susiorganizavę ir ap
sišvietę, tik tada jie galės tin
kamai savo reikalais rūpintis. 
Prakalbos užsitęsė apie dvi 
valandas.

Po prakalbų buvo statomi 
klausimai. Klausimus daugiau
sia statė tavorščiai. Gaila tik, 
kad musų tavorščiai negali nei 
tinkamai klausimą pastatyti*/ 
jie tuoj pradeda sakyti pa-’ 
mokslus ir tuo pastato save 
ant juoko.
z Grigaitis į visus klausimus 
atsakinėjo rimtai. O kadangi 
klausimų buvo labai daug,, tai 
atsakymams teko pašvęsti daug 
laiko. Ačiū tam, kalbėtojas pa
sivėlino ant traukinio ir turė
jo Kenoshoj nakvoti. Jis tik 
ant rytojaus išvyko į Chicagą.

Man prakalbos gana patiko. 
Ligi šiol vien tik bolševikai 
rengdavo. prakalbas, ir Sukau
davo, jog, tik komunistai kovo
ja už darbo žmonių reikalus. 
Tačiau pasirodę, , kad . jiems 
daugiau rupi doleris, negu dar
bininkų reikalai. Na, o pasta
ruoju laiku jie pradėjo tarp 
savęs peštis ir koliotis. Buvu
sieji vakar draugai šiandien 
vieni kitus renegatais ir kito
kiais vardais vadina.

Manau, kad socialistų veiki
mas j)oA šių prąkalbųtr žymįal 
sustiprės. . Bdtų kad lt
daugiau tokių prakalbų pas 
mus įvyktų. Tikiuosi, kad so
cialistų kuopa pasistengs tatai 
padaryti.

8 « » '■
Birželio 7 d. German Ameri

can Jlome svetainėj įvyko eili
nis SLA 212 kuopos susirinki
mas. Pasitaikė ir man jartie 
dalyvauti. Man atrodė, kad jis 
buvo gana 'gyvas ir dalinai 
juokingas. Vienas kuopos narių 
pakėlė klausimą, ar tiesa, kad 
centro raštinėj dirba viena dar
bininkė, kuri taip pat yra mo
kytoja ir mokytojauja New 
Yorko pradžios mokykloj.

Tuoj vienas karštas tėvynai
nis pašokęs atsako, kad tai 
esąs tik pašalinės spaudos pra
simanymas. Atsistoja ir kitas 
narys. Jis pareiškia: “Aš ger
biu pašalinę spaudą. Tik ačiū 
jai, mes daugiau sužinome apie 
SLA stovį.“

Iš naujo pašoka karštas tč-! 
vynainis ir šaukia: girdi, ne
užkabinėk manęs čia. Jeigu no
ri, tai gali su manim susitikti 
ant stryto. Dėliai tokio įsikarš
čiavimo nariai tik pasijuokė.

Tapo išrinkti 9 delegatai į 
SLA 10 Apskričio konferenciją,, 
kuri įvyks birželio 28 d. Ba
rine.

PARLOR
SETAI

Lengvus išmokėjimai.

J.F.Boilrlk,
Ine.

3417-21 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705 
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Obiedis raudono veido jaunikai
tis, 26 metų amžiaus, buvusis 
butčeris, akyvfliaįGtofa savo mei
lužes. Onos Zubrickienės, kuri 
yra 17 metų senesnė už jį, pa
pasakojo, sulig anglų spaudos 
pranešimo, sekamą istoriją:

“Ji prižadėjo mane amžinai 
mylėti, jei aš užmušiu jos vyrą. 
Aš atsakiau: ‘Ne!’ Tuomet ji 
man pasiūlė 3U0 dol. piniginio 
atlyginimo. Kuomet ji buvo 
išėjus, j ‘spikyzės’ barrumj, aš 
įsėlinau j virtuvę ir šokęs ant 
Andriaus su bučerišku kirviu 
jam į galvą kirtau kartą, 2 kar
tu, 3 kartus. Kuomet pastebė
jau, kad jis jau negyvas, jo 
lavoną nutęsiau į prausyklą ir 
nurengęs jį pasiraitojau savo 
rankoves ir supiausčiau j) apie 
į 100 kavalkų. Kuomet aš at
plaudavau kavalką, tai Ona 
suvyniodavo jį į popierą.”

Taip suvyniotus supiaustyto 
lavono šmotus ir kitus žmog
žudystės įrankius ši porelė pas
lėpus kieme ir atėjus nakčiai 
pradėję išnešioti ir metyti Įvai
riose Brooklyno dalyse. Dalis 
lavono, kartu su užmuštojo 
drabužiais ir nužudymo įran
kiais įmetę j upę. Pažįstamiems 
Zubrickienė paaiškinus, kad jos 
vyras išvyko atostogų. Apsi
dirbę su nužudyto Zubricko 
lavonu ši i>orelė gyvenusi kar
tu Bartlett St. apartamente 
Zubrickienės pinigais. Vėlesnės 
žinios sako, kad Obiedis buvęs 
už bartenderį nužudyto Zubric
ko “spikyzėj”. Taip pat suareš
tuoti tūlas Pranas Kavinis, 
Obiedžio pusbrolis, ir Pranas 
Nacunas sąryšy su šia baisia 
žmogžudyste.

Kuomet Obiedis akyvaizdoje 
Zubrickienės pasakojęs šios 
šiurpulingos tragedijos istori
ją, tai ji sėdėjus ramai, be ma
žiausio susijaudinimo ir paga
liau atsisakius duoti bent ko
kius paaiškinimus j jai stato
mus klausimus policijos ir pro
kuroro pagelbininko Bamey 
Becker. Tuojaus policija pra
dėjo knistis į Zubrickienės gy
venimo praeitį ir surado (vieni 
anglų laikraščiai sako Baltimo- 
rėje, kiti Clevelande), kad ir 
pirmasis Zubrickienės vyras 
misterišku budu žuv^s. Anot 
anglų spaudos pranešimo, Zub- 
rickienės pirmasis vyras, Ado
mas Valentis, 8 metai atgal lai
kęs Clevelande “spikyzę” ir jo
je tarnavęs už bartenderį da
bar nužudytas Zubrickas, kaip 
dabar Zubricko nužudytojas 
tarnavęs už bartenderį pas jį. 
Urnai rastas Valentis užmuštas 
kirvių prie jo “spikyzės” ir šios 
žmogžudystės Clevelando poli
cija negalėdama susekti pažy
mėjo ją kaipo neišspręstą ir 
užmiršo. Tuomet dabartinė 
Zubrickienė pardavus savo vy
ro nuosavybę kartu su Zubric- 
ku atvyko j Brooklyną ir čia 
apsivedę nusipirko “spikyzę“, 
kurioje gyveno iki dabartin»5s 
tragedijos.

Anglų spaudos žiniomis, bir
želio 8 d. ryte Obiedis Clymer 
gatvės policijos stoty, Brookly
ne, visiškai sumišo. Kraujais 
pasriuvusiomis ir didžiausia 
baime degančiomis akimis dau
žosi už geležinių grotų ir spie
gia, baubia ne žmogaus balsu, 
neduodamas ramybės kitiems 
kaliniams. Jis nuolat rodo dre
bančiu pirštu į tuščią kampą 
ir šaukia: “štai jis! Jis nenu
miręs! Jis čia visas sukapotas 
į šmotus! Aš matau j j gyvą 
štai čia, prie pat mano celės! 
O Dieve, ar nematai jo? štai 
jis!” V ?

Taip kankinasi nelaimingas 
prie piktos žmogžudystes pri
sipažinęs jaunas žmogus. Kas 
jį prie tokios padėties privedė 
—kiekvienas gali sau lengvai 
išsiaiškinti. Taip vieni kitus 
žudo ir patys žūsta nelaimiilgi 
lietuviai, girtuoklystės purvuo
se suklimpę. Skaudų ir baisu! /nijos, lietuvių fataigOB,

NAUJIENOS, Clūcago, m.

Pašalpos mašiperija ir 
kaip fa vartoti.
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Sužinojau, kąd p-nia Mitkus 
ąuąirgo Mdiušu. Nors liga De
ra pavojinga, tačiau sirgti vfa- 
yįw nėra malonu., Linkiu jai 
kaip galima greičiau pasveikti.

Aną dieną laikraščiai pra
nešė apie nedirbančią plotiną, 
kuri bandė gazih nusižudyti, 
kuomet negalėjo padėti savo; 
mažą, serganti vaiką ligoninių.. 
Jos kaimynai ‘ visai nežinojo 
apie jos padėjimą. Ji neprašė 
jokios pašalpos nuo pašalpinių 
organizacijų ir nesusine&ė su 
vaiko tėvu, kuris kitur gyve-, 
no persiskyręs. 1

Bet tokios tragedijos gali 
būti išvengtos. Yra kiekvieno 
priederme ieškoti pagelbos, 
kuomet reikalas kyla. Šiądien 
daugelis tų, kurie reikalauja 
pašalpos, praeityje užlaikė arba 
davė aukų tomę pačioms orga
nizacijoms. } t.

Kur nedirbantis žmogus gali 
kreiptis, kuomet reikalauja pa
šalpos? .

Kuomet pevęįk kiekviena vier 
ta turi savo pašalpos mašineri-, 
jas, sunku,., kipkviepam asme
niui pranešti, ką, reikia daryti. 
Apielinkės padėtis, žmogaus pi- 
lietystės stovis, kaip ilgai gy
vena toje vietoje, yra labai1 
svarbus faktoriai prašant pagel
ios • • . i i, ’ . . ' į

Pažiųr^kimę, kąs daroma di
desniuose miestuose šioje šaly
je., lųikipae Ne>v ,Xorką.

,New YorĮto ęentralis komite? 
tas praleido pęti ' $8,000,000. ir 
šiandie tas pats komitetas deda 
visas pastangas gauti daugiaus 
pinigų. - Pinigai į mokami šeimy
nų galvoms-i-'i’>$,5.00 į dieną, 
trims dienoms ! t savaitę— ku
rie pristatyti dirbti viešose vie
tose > ąrbą, kokį^irą: nors organi
zacijose. Chariiy. .Organization 
.^ociety., .4 Asjsąęįatięn for Im- 
proving jthe Copditiops of tho 
Poor, Salvation Army, Y. M. 
C. A. ir Y.f W.iC. A. veikia iš 
vien, su) šitdo komitetu. Atsto
vai kelių šimtųiidpkių organiza
cijų sudaro Gerovės Tarybą, 
kuri stengia suvienyti pašąlpinj 
darbą tame mieste. Sočiai Ser
vice Exchange “ priima visus 
prašymus.‘šitaiiie miesto ran
dame net apie 50 taip vadina
mų “duonos linijų”, maisto sto
čių, ir panašių agentūrų.

Chicagofa: ‘
šitame , mieste Gubernatorius 

Bedarbės/ Pašalpos Komite
tas paskyrė “Darbo fondą”. 
To fondo Užduotie yra prista
tyti darbus. Chicagos United 
Charities dirbant J * iš vien su 
darbo unijoms ir kitoms organi
zacijoms įteigė per visą mies
tą net 18 skyrių ir pašalpos 
stočių.

Detroitas; : •
' '‘f; •

Miestas yra vienas
tingiausių Amerikoje, bet 4r 
eionais automobilių fabrikai 
atstatė tuksiančius darbininkų. 
Viešos Gerovės ^Departamentas 
(Dept. of 
stengiasi kiek 
pagelbas 
šeimynoms» » »

Teko patirti, kad p. p. J. 
Sbimanauskas ir P. Kaliošus 
purendavo metams gerai žino
mą Powers Lake parką. Čia 
per vasarį turėsime progos 
rengti piknikus ir , maudytis 
ežere. Tiek Shimąnauslcas, tiek 
Kuliešius yra naujieniečiai. 
Linkėtiną jiemdviem . kuo ge
riausio pasisekimo.

".Al

pirmadienis, birž. 15, 193f
I

iš tur-

Progai pasitaikius aplankiau 
savo gerų pažįstamą Juozą 
Pakštų ir jojo motėrj Mariutę- 
Pakšfai oušipirko gražioj vietoj 
gMA gfažų namuką- IŠ ių pa- 
tiriau, kad jie laidosi '"savas 
pas savą” obalsio. Namus pir
ko iš Martini Realty kompa-Į

««R

[Acme-P.-B A. Photo]

^Moteriškė ar vyras? France^ 
Jenkins dirbo, kaip vaikinas; 
laive Mundelta. Po 15 dienų 
patirta, kad ji yra mergina, ir 
buvo išsodinta ant kranto New 
Orieanse.

Public Welfare) 
galima, teikti 

darbininkams ir jų 
— ji duoda maisto, 

užmoka randą, ^pristato pieAą 
ir medikališkų daiktų, kur rei
kalinga. Šeimynos, kurios krei
piasi prie šito ^departamento, 
turi bųti Detroitu, gyventojai 
ne mažjaus vienų metų. . , 

Philadčįpbfa. .
Phitodęlphijoj ceutralis kor 

miteUs iąteiįtas, kuris vedą 
pašaipi n į darbą pėr egzis tuo j an- 
čias pašalpinės ą^enturas. Yra 
atskiri komitetai ošeimyniškui 
darbui", darbams .mbterims ir 
n^rginoins faineVedųsiejns vy
rams, ir išdaUmithiii drabužių, 
Vyrai, neturintieji namų, gau
na valgyti dų kartu j dieną irt 
pemaHwjimąatlikimą ko-, 
įjo nors darbo; Yra atskiras 
komit*. djirbui

&<■ ™

rą rekordą atvykus j Suv. Vai. 
(sakykime, kad tėvas yra gir
tuoklis arba .tėvai apleido vai-., 
kus ir namus), tokius žmones 
gali išdėportuoti.

Privatiškos agentūros savo 
tikslams renka pinigų nuo pri- 
vatiškų žmonių. Daugely vietų 
pinigai renkama laike taip va
dinamų “community chest” 
rinkimų. Privatiškos pašalpinės 
organizacijos paprastai nedaro 
jokio skirtumo tarpe piliečių 
ir ateivių. Jų tikslas yra teik
ti pašalpą visiems žmonėms ir 
tai daugumoj atsitikimų sten
gias atlikti. liet reikalauja kai 
kada, kad aplikantas, pilietis 
ir ateivis, butų vietiniu gyven
toju nors per metus.

Imtų perdaug vietos paduoti 
sąrašus visų viešų ir privatiš- 
kų pašalpinių organizacijų di
desniuose miestuose. Yra pa
tartina ateiviams/ kur tik ga
lima, visų pirmiausia kreiptis 
prie savo kalbos organizacijų. 
Nes kad nors tos organizaci
jos neužsiimtų tuo darbu, bet 
jų viršininkai arba nors sekre
torius žino, kur gali kreiptis 
dėl jiems reikalingos pagelbos. 
Mažesnėse vietose, kur nėra 
savo kalbos organizacijų aroa

i

................ .... .. . .... .  
f'........................................ '

Ir viršminėti dideli industri- 
ališki miestai stengias išrišti 
pašalpos problemą. Apart tų 
komitetų, dar turime paminėti 
svarbų darbą, kurį atlieka jvaii 
rios svetimų kalbų draugystės 
ir organizacijos savo tautie
čiam^. Yra ypatingai svarbuą 
darbas,’ nes svetimtaučiai ne- 
nbr kreiptis prie amei-ikoniškų 
įstaigų, nes jie mano, kad jei
gu kreipsis prie tų organizaci
jų, tai juos galės išdėportuoti 
iš. Suv.. Valstijų kaipo visuo
menišką sunkenybę. Ne syk) 
mes bandėme darodyti, kad kur 
svetimtautis prašo pagelbos dėl 
bedarbės, nereik bijotis.

New York, ‘ vokiečiai turi 
centrai j komitetą, kuris renka 
pinigus ir dalina savo tautie- 
čiamsJ drabužius ir maistą. Ne 
viena vokiŠl<a šeimyna gavo pi
nigų rendai iš šio komiteto. 
Norvegai B^pJdyUOi dalina pi- 

drabužhfa^yp 
tautiečiams. Clevelande čekai 
senai veda pašalpihį darbą, 
veikdami iš vien su miesto pa
šaipūnėms draugystėms.

f’riy^tiškos ir viešos pa- 
. šalpinęs agentūros*

Galime padalinti pašalpinę 
mašineriją į d\A grupes— vie
šas ir privatiškas.

Viešos ąrba valdiškos agen
tūros, valstijų, apskričių ir 
miestų įsteigtos.' Užlaikytum! 
tų agentūrų žmonės taksuoja- 
mi. Visos agentūros paprastai 
vadinamos' “Department of 
Welfarė”, “Bureau of Sočiai 
Welfare”, “City Aid”, “County 
Aid”, ‘‘State Hospital”, City 
Hospital”, “The Poor Commis- 
sion”, “Overseėr of the Poor” 
ir pan. Crįjime teisingai sakyti, 
kad žmonėms daugiausia pašal
pos teikianti per šitas organi
zacijas. Bet tai lengva suprasti, 
kuomet, atsimename, kad yra 
lengviaus paimti pinigų tam 
tikslui iš taksų fondų ir neban
dyti juos rinkti nuo žmonių.

Viešos pašalpinės organizaci
jos paprastai teikia pagelbą 
pirmiausia Amerikos piliečiams 
ir tiems ateiviams, kurie yra 
čionais išgyvenę per daug me
tų. Nekurios valstijos įstatys 
mai refkaląuja, kad jų visos 
įstaigos praneštų Suv. Vai. Imi
gracijos Inspektoriaus (galimas 
daiktas, išdeportavimui) vardus 
visų nepiliečių (apsigyvenusių 
ateivių) jų priežjunoj, jeigu 
žino, kad toįi ateiviai išgyve
nę .Sų v. Valstijose mažiaus 
penkių Wtų. Jeigu ateivis, ku
ris išbuvo čįopdis hiažiaus 5 
metus; gali darodyti, kad jis, 
jožihona' arba /vaikas, tąpo 
“visuomeniška sunkenybė“ dėl 
prifežaęčių, kurios kilo po įva- 
^fayimo j Bu'v. Valstijas, juos 
Wa1|ma / išdėpbituoti. Grei- 

išdcportiioja žmogų; ku- 
krisj serga kokia neišgydoma ii- 
•M' turi kokj baisų, fizišką tru- 
:kumą. Taipgi pasitaiko, kad 
kuomet Jeimyna :neužiaike ger

kad jų visos

žmonių, geriausia kreiptis prie 
vietinio Raudonojo Kryžiaus 
Skyriaus, International Insti
tute arba. Y. M. C. A. Ten pa- 
tars, kur kreiptis. [FLIS].
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DYKAI pasiėmimas ir 
pristatymas

Mes valome viską nuo pirštinių iki
dreipsų. Atsineškite šį apg. su savim.

EXCELLO CLEANERS
14 W. Washington St. Dear. 0087

Browning Bldg.—Suite 612

nq.

DIDELIS REFRIGERATORIUS 
(rimuotas nikelio lietingais. Vidus 
yra erdvus ir daug vietos ant lenty- 

Visokių spalvų. Specialiai po 

S19.95
CENTRAL DISTRICT 

FURNITURE CO. 
3621-23 So. Uoistcd St.ŽEMIAUSIAS FfiRAS l

New York
Cleveland $11.26
Buffalo ... $17.31

Niekei Plate Road
GELEŽINKELIU

Išeina iš -Chicagos, La Šalie St. stoties 
♦9:25 A. M., 11:00 A. M..

11:20 P. M.
♦ Extra Fero Traukinys 

persėdimo miegamieji vagonai 
coaches.

Puikus Valgių Patarnavimas

Klauskite apie musų Žemų Kainų 
Ekskursijas į New Yorką ir kitus 
pajūrio miestus, Apmokėtų Išlaidų 
Turus; Great Lakęs ir Bermuda plau- 
kiojimus. 1 ■

/ Šaukite WABASH 27SCL t
T-l iii ................................ ....... II INI.........................  ■ i

Be it

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmo, Ranku, Kojų, 
Nusaroe akaudajinoa. Šalti, Ranku. 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos akatt- 
dejima. Ir Wp visokius akaudojitmM 
(tik no ronas ). ■J.
TukstanCiai imoniu yra Bnsyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dalesnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, klok Ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 Ir $3X>0. 
ir 10 centu oxtra už persiuntimą.

Klauskite pas apHekorius teip 
DEKEN’S NEW DlSCOVEKY 

O1NTMENT.
DEKEN’S O1NTMENT CO.

i.' P.O. Bpx8S2
Hartford. Conn.

•MOt v t ♦ f
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NEATBŪTINAI PAMATYK 

AUDVCI ED VrrliT I wLE.ii
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ K4 ŠIANDIE 

UŽ PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. Tel. Calumet 4589

“Pienas 
dėl sveikatos!”

Pataria Garsus Daktarai
Kalbėdama apie pieną, Dri Mary Sivarta Rose iš 
Columbia Universiteto, Ncw Yorke^ sako: “Jo- 
kis kitas maistas negali tiek gerai pasitarnauti 
kaipo pagrindas tinkamai dietai, kadangi jokis 
kitas maistas nesustiprina dietos tiek -daugely 
vietų. Tad dėl šios priežasties posakis “apsau
gomasis maistas” pilnai ir pritinka pienui.“
Ir Dr. Lydia Robcrts iš Chicagos Universiteto 
sako: “Vienas iš didžiausių silpnumų vaikų die
tos yra neužtektinas vartojimas pieno. Pieinas 
yra vienatinis užtikimas šaltinis cafciumo, kuris 
didelėj kokybėj yra reikalingas augimui dantų 
ir kauly.” \ ,

Duokite savo šeimynai Bowman’s Pieną ir jus 
duosite .jai pačios Gamtos geriausį maistą jo ty
riausioj, skaniausioj formoj. Geresnis Bowman*s

• Pieno skonis dėl exlra rūpes
tingumo, su kokiu jis yra prista
tomas jums iš farmos. Pabandy
kite Bowman’s Pieną ir pamaty
kite kaip tikrai geraš jis yrą. 
Gaukite bonką rytoj nuo niamfa- 
gaus Bowman pienininko, kuris 
praeina pro šalį jūsų namo.

Telefonas SUPERIOR 6800

BOWMAN
DAIRY C O M P A N Y

MILK
Geresnio Skonio Pienas



I'
J

Phone Virginia 2054Verte J. PabarškaV. M. Doroševičius

GUDRUOLIS
žvelgti j garsų tylintį gudruo

LIETUVOS ŽINIOS
ant

Iš' visur žmones važiavo pa

tarėbuvo

Dutance Removal

Balsas tavo

Dėl mėsos kailiu

*8.00

t>l$COVERBD

O.VLCRlFFiTH

$2.50

$1.50

tau a 
kurioj

, kas 
Akse-

tarpe 
vieną 
žmo-

EARLY UFB 
€PBNT ‘N 
ORPHANĄGfi

Pypkės ir 
Cigaretų 

Rūky
tojų a

ENMSlfeO IR
HMV *

/ĮSI*#- — 
CAhĄB TO 

HOLUYWOOD

Didelis smagumą*

FiRŠTPicTure

ORPHANS OF 
THE 

VToRM *

BAGDONAS BROS.
FURNITURB « PIANO MOVING 

Lotai B Lou 

3244 S.
Office Tel. Calumet 3399

Res. Tel. Yards 3408

BOQ N •* 
INOlANAPOUS 

INO.
7AN.IM390

lt melts to ■ smooth and creamy 
sauce. And vhat flavor! Arich, 
time-mellowed flavor that only 
“care curing” can give.

Try it fbr rarebits, sauce* for 
▼egetables, baked diahes* toaated 
sandvlchc*. Your grocer ha* Kraft 
American Chame. Ordertoday.

them Clean, Clear and Healthy 
Wr»te 
. OT ** _

Muta <X Depe H. S,9 B. Olų* SuOnf.

8 asmenis. Prie Vo 
sienos nelegaliai įci

pradėjo jo
Per-

S. P. Kazwell and Co.
REAL ESTATE. SUBD1VTDER 

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St
Tel. Republic 8899

Virto t kumpio kilogramas 
Kauno dešrinėsd ir dabar per
kamas po 8 litus, kaip buvo ir 
prieš keletą metų, nors gyvų 
kiaulių kainos dabar lygiai per 
pus nukrito* palyginant į anuos 
metus. * '

Be to, visų rųšių mėsa Kau
ne kažkodėl visaiš 50% didesn. 
negu, sakysim, Mariampolej, 
nors gyvi gyvuliai abiejuose 
miestuose parduodami beveik 
ta pačia kaina. Kaš čion Kau-

suteikia 
barzdaskutyklos 

komfortą 
■ skutimos 

namie

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai

Fornyšių ir pianų m uvėriai vietoje ir 
toli, patarnavimas geras ir pigus. .

817 West 34th St
Tel. Boulevard 9336

conTracT v/fnT
FIRST TALKI E * 
f'CON^UB$T*

MARRi EO To TOVE 
3ANSEH- ONCE 
V* EDO e D To GLAOYS

UVAA 3LUE

Nuo papieroso sudegė 
visas kaimas iš 30 

trobesių

Už 3 surius — l’/2 metų 
sunk, darbų kalėjimo

KlNGSTbNJHt),
• »» ' * »

LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS
PIRTYS IR VANOS 

Atdaros nuo ryto iki 12-tos nakties.
Geriausis patarnavimas. 

2448 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1788 

Sav. P. S. Pakšti*

Ugnis sunaikino daug 
turto’

ne taip pabrangina 
klos ar mėsininkų sindikatas, 
jei toksai yra? Verta atitinka
mai įstaigai susidomėti ir 
bent kiek patvarkyti, kad ne
būtų tokių spekuliatyviškų 
kainų.

Pasveikinimas tam 
Sokratu!

knygoje telpa daviniai pirmo Lietu- 
pmo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
estellai, skaičius gyventojų, kiek

Iš Lietuvos pasienių ap 
saugos

namu statymo 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockivell St. 
CHICAGO, ILL.

(Pabaiga)
— Sokrato mokinys!
— Nežinau, kaip kam, — 

bet turiu jums pasakyti, kad 
man tai visai buvo nesunku. 
Aš ant syk supratau viską.

— Sokratas žinojo ką pasi
rinkti !

— Akselos! 
prašyti iš visų pusių 
duok ir mums gudrybę Sokra
to! Pakalbėk, kaip Sokratas!

Akselos pakėlė pirštą*
— ššš! Draugai mano! Jus 

žinot kas atsitiko su Sokratu? 
Ar jus ir man to paties norė
tumėt?

Ir visi išgąsty j apsidairė:
— Jis, ištikro gudruolis!
Nuo to laiko Akselos kalbė

jo tik pačius papraščiausius da
lykus, bet visi žiurėjo į jį su 
pagarba.

— Jeigu jis . tik panorėtų 
prabilti, kaip Sokratas!

Bet Ellada ne dėl Sokratų!
Garbė apie tylintį gudruolį 

greit pasklydo Tėbuose, po vi
są Beotiją ir po visą Graiki-

— Griežės km., Židikų vals., 
Mažeikių apskr., sudegė* Sadau
sko Mykolo medinė daržinė su 
jauja ir toje daržinėje buvu
si Sadausko Aniceto kuliaino- 
ji mašina. Be to, sudegė ir ki
tas daržinėje buvęs turtas: 
lentos, rąstai ir šiaudai. Viso 
padaryta 25,879 litų nuostolių. 
Sudegęs trobesys buvo ap
draustas 6,000 litų, o mašina 
apdrausta 11,000 litų.

— Sakalausko Felikso Apu- 
šynų km., Gelvonų vals., per
kūnas sudegino gyvenamąjį 
namą ir tvartą. Nuostolių pa
daryta 2,790 litų. Taip pat su
degino pil. Dambrausko Petro, 
Drobelių kin., Širvintų vals., 
esančius po vienu stogu tvar
tą ir klojimą. Nuostolių pada
ryta 3,(M)0 litų.“Savas Pas Savą 

— sako biznieriai

RAMOVA LAUNDRY 
(WBT AND DKY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greita* patarnavimas 

819 W. 35th St 
TsL Boulevard 9122

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
806 W. 81 St Victory 1096

šypsą
tiems
tiems
drybės, atsakydavo:

— Atsiminkit Sokrato

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Ruginę ir Baltą Duoną ir 
Gardžius Keksus 

2424 West 69th St.
6558 So. Westem Avė.

tylėjo, žiūrėdamas si 
į atsilankiusius, ir pa 
įkyriausiems, meldžiau 

iš jo nors vieną žodį gu

BERNARD PETKA’S 
Vyrų apridalai geros rųlies Ir 

vertis, puikių spalvų 

4171 Archer Avė. 
Netoli Ricbmond

JąįKU jįjH priaiųnito, savo ataa 
kymą dabar ir aktyviai daly 
vaunite, *. “ .J .
Kauti canh ilovąną. f , 
laimėti Buiek 8 8port Sadaną, 

......4 pardavėjas, ir $2.500 
ru jųn norite vinim canh. Jeigu atsi- 
. i, bun Ifiduoti du prizai. Nežiūrint 
jeigu jus norite laimėti $3,700 pir- 

priniųzkitn atsakymo Mandie dėl 
Ar jųn galite rasti 5 veidus paveiksle?

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St.
T«L Ysrda 5069

AT0N6 
t(IAe A , 

LUMBEKJACK 
• ANO

91*000 Extra 
uz Greitumą

Jeigu jus busite greitus, 
afi duosiu jums $1,000 
extra jei jus laimėsite 
pirmą prizą. Nesiųskite 
pinigų. Nereikia nė <*en- 
to jūsų pinigų, kad lai
mėti.

Juozas Motiejūnas Daugų 
miestely iš pastogės pagriebė 
3 surius, vienas vyriškas kel
nes ir porą mdteršikų batu
kų. Netrukus jis buvo pagau
tas, o Kauno apyg. teismas Mo
tiejūną nubaudė V/j> met. sunk, 
darbų kalėjimo.!

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir me 

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios. __

2452 WEST 69th STREET

Laimėkite $3,705.00
arba Buick Sedaną ir $2,500 Cash

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- T? T T nosyje, burnoje 

» ir gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. -Raminantis plžves

einant — 2 ir kontrabandą be
nešant — 2 asmenis. Prie ad
ministracijos linijos nelegaliai 
įeinant sulaikyta 47, išeinant 
— 10 ir kontrabandą bene
šant — 
kietijos 
nant sulaikyta 2, išeinant — 
4 ir kontrabandą benešant — 
16 asmenų. Viso per sakytą 
mėnesį sulaikyta 99 asmenys. 
Latvijos pasieny sulaikyta 
kontrabandinių prekių už 85 
litus, administracijos paliny už 
1,756 litus ir Vokietijos pasie
ny už 8,472 litų. Viso per pe
reitą mėnesį sulaikyta kontra
bandinių prekių už 10,313 litų.

Pereitą mėnesį pasienio po 
licija prie Latvijos sienos ne 
legaliai įeinant sulaikė 4, iš

ne SHK MM 
eime žemo

If Itching, burning skiri makos Hfc 
unbearable, ąuiekly apply Žemo, tho 
soothing. cooling, invisible family 
antiseptfe. Thousands find that Žemo 
bring»swiftrelief Irom Itching, helps 
tą draw out local infection and re- 
Btore the *kin to normai. For 20 years 
Žemo ha* been clearing up skin, re- 
lieving pimples, rash and other skia 
irritations, Never be without it. Sold 
everywhere--85c, 60c and $1.00.

Kožnas, jeigu girdėjo ką 
nors protingo, manė:

— Tą pasakė Akselos. -
Ir netrukus. Graikija buvo 

perpildyta išsireiškimais tylin
čio gudruol’o. Juos rinko, per
rašinėjo ir brangiai pardavinė-

COOK 
icith 

KRAFT 
American 

Cheese

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yarda 6894

— Išsireiškimai Tebiško gu
druolio. ;

Tėbai juomi didžiavos.
Ir kada, ramiai sulaukęs gi- 

senatvės, jis numirė, — 
jo antgrabio užraše:

Aleksos, 
didysai gudruolis 
Sokrato mokinys.

Pagal tą užrašą jis pateko 
į Elisejų.

Pats Minosas, pasikėlęs man
dagiai parodė kelią jo dvasiai. 
Ten, mirtų alėjoje, apšvietoj 
balzgana, tarsi mėnulio šviesa, 
Akseloso dvasia pamatė 
vaikštinėjančių dvasių, 
dvasią mažo nežymaus 
gaus.

Gegužės mėn. 18 d. šešonių 
km., Žąslių vals., kilo gaisras, 
per kurį to kaimo ukinmkų 
sudegė 8 gyvenainieji^dmnai 
ir 22 kiti trobesiai su buvu
siais juose daiktais, ūkio pa
dargais ir gyvuliais: 1 tely
čia, 5 paršais. Viso nuostolių 
padaryta 90,300 litų , sumai. 
Sudegė trobesiai apdrausti ne
buvo. Gaisras kilo iš ūkininko 
Liupševičiaus Juozo kluono. 
Gaisro priežastis — neatsargu- 
mds su papirosais.

Greitas Laivų Patarnavimas 
j Europą- ■'

Per Hamburgą Musų Moderniniais Laivais ' 
HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai ■ kas savaitė. Taipgi , reguliariai 
išplaukimai musų populiariais kambariniais laivais:

ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND
• Prieinamos Kainos

Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 
Del informacijų kreipkitės į lokalinius 

' ; musų agentus

Hahburg-American Line
177 N. MICHIGAN AVĖ., CHICAGO

— Pasveikinimas ir 
sprendžiant pagal vietą 
tu esi, dvasia gudruolio! 
sakė Sokratas 
primena man žemę ir man ro
dos, kad aš buvau susitikęs su 
tavim Atėnuose.

— Na, kaipgi! Mudu susi-

AR JUS GALITE RASTI 5 VEIDUS? 
2mon6s, kurio važiavo filuo automobiliu, išlipo iA karo. Jų veidai yra parodyti 
įvairiose vietose visame paveikslo. Niekurlc veidai yra augAtyn kojomis, niekučio 
Žiūri Aonu. niekurie žiuri tiesiai j jus. Jeigu jus galite surasti 5 ar daugiau veidų, 
pažymėkite Juos. iAkirpkite paveikslą ir prisiųskite man kartu su jūsų vardu ir 
adresu, žvalios akys juos suras. Ar jus galite rasti?

Mes duodame daugiau kaip $12,f>00 iAdalintus | 103 prizus, kaip naują dideli 
pieną garsinimo musų biznio. Taipgi tūkstančius dolerių cash dovanomis. Pirmes
nėj kampanijoj Mr. C. F. Essig, furmeris 1A Argos. Ind.. laimėjo $3.500: Mis 
Kdna Ziler iA Ky laimėjo $l.W5O Daugelis kitų laimėjo didelius piniginius prizus. 
Dabar dar geresnė kampanija su dar daugiau prizų. Musų naujoj kampanijoj kas- 
nors laimės $3.700 —-. kodėl ne Jus? ’
(sžtf > clr Jąjtru jus prisiusite, savo atsa-

Rymą dabar ir aktyviai daly- 
y vausite, jus tikrai galėsite

K»utl cash dovąną. Jus galite 
laimėti Buick 8 8port Sadaną, 

kurį pristatys artimiausias jums pardavėjas. Jr $2,500 
—arba $3.700. jeigu ‘ r ‘ ’
tiktų lygus skaičius, 
ku.* jus gyvenate, 
mo prizo pinigus, 
smulkmenų. /
Thomas.Lee. Mgr. 427 Randolph St. Dept. 2142, Chicago, III

Green Mill Duona 
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo-
* na. Tinka

valgių piknikams ir j dar- 
bą einant. Taipgi ir kudi- 
kiains parėjus niokyk- 
los, motinos greit gali pa- 
duoti jiems skanų užkan- 
dį» — Green Mill Duoną, 

| Ęyu kuri yra pagaminta taip
kaip balta duona turi būt 

-t pagaminta.
VISUOMET PIRKITE GREEN MILL BALTĄ SURAIKYTĄ 

DUONĄ

NEW PROOESS BAKING COMPANY
KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas

3401-05 So. Morgan St. Phone Boulevard 1048
: Įsteigta 1893 .metais e

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRfiJE. Išleista 1926'metais. Apdaryta...... ........ ..........
1,054 patarimai kaip virti Įvairius valftiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS, i Dr. J. Kvedaro ...... 
Mokykloms ir šeimininkčms vadovėlis ir pamokymai 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ____ 1_____________
Šioje 735 puslapiu 
vos žmonių surai 
vienkiemiai ir n „ ______ ______ ____
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir'arčiau
sias paštas. « -

KAUNO ALBUMAS
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose $7.00 
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ______ _______ “

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................    55
Namų darbai, nąminš sąskaitybč ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. N.

NAUJIENOS, Chic
____ . .............. - '• ;• A f* -įk -.„.tį 

<tikom po portiku Akademijos.
Tą pačią dieną, kada tava areš
tavo. Atsimeni?

Dvasia Sokrato silpnai nusi
šypsojo, kaip šypsosi dvasios.

— Aš atsimenu ir tą ir ki
tą. Bet kaipgi tu čia patekai, 
paklydusioj i dvasia?

— Pagal antgrabinj užrašą 
gudruolio.

— Kąip vadinasi tas laimin
gas miestas, kuris palaikė ta
ve už gudruolį?

— Tėbai.
— Bet kągi tu kalbėjai, kad 

tave laikė gudruoliu? '
— Aš tylėjau. i
— Visą gyvenimą?
— Todėl viskas aišku! — 

atsakė dvasia. Sokrato, — ir 
kvailys gudrus, kada jis tyli. 
Tu gudrus kvailys! Ir dvasia 
Akseloso su pilna teise vaikš
tinėjo po mirtomis apaugusius 
Elisejo laukus.

YOBRtitO
Night and Moming to keep

PROBAK

(PROBAK BLADFJ

.!■>

fl

i ■ v

i*

DR. A. J. BERTASH
praneša perkėlimą savo ofiso 

' i ‘ ... ,j 1

DR. S. NAIKELIS 
r

praneša perkėlimą savo ofiso ir 
permainymą telefono j

f
• . ■ ■ *

756 W. 35th Street
šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35th St
■ ’ " ■ i . 'i

Tel. Boulevard 5913 ir 5914
*

756 W. 35th Street/ .. ' - . ■ ' 1 ■ ' i
šiaurrytinis kampas So. Halsted

ir 35th-ąt.

Tel. Boulevard 5914 ir 5913
■ ' . i ' 1 . ‘ ' . ■ ■;< ., 1

Valandos: 1-2 P. * M., 6:30-8:36 P. M.
■ ■:. •• . •* j • *■

Valandos: 2-4 P. M., 7-9 P. M.■ I •

) - i : •

«
9 Cv1* * ■ Į ' U*.

* ‘ H
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New» 

Publlshed Daily Except Sunday 
Thą Lithuaniąn Newa Puh. Co.,(

TFK'JHI Mt!U'.■.■įgJĮJ.l

by

Pirmadienis, birž. 15, 1&31
T

Užsisakymo kaina:
Chicagoje. — naftų:

Metams ...»___ ________
Pusei metų
Trims, mėnesiams

; Dviem mėnesiams___ _
Vienam mėnesiui.

Chicagoj per. iineiiotojus;
Viena kopija . ............ .
Savaitei
Mėnesiui-----—-----

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltui

Metams _____  $7,00
Pusei metų------  8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienąją, mėąęriul--------- -— .75

IJetąvon, ir kitur ųiNeniuosą,

Pusei, metu ..—
Trim a mAriPsi Amu -------------------- -

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
M

■ s.'.-1 ■. ■■ ■r,"n*r|i 'i'i'Ht.

Editoj y. GEiGArris.
, ,,, M'i'ii .ui .y Ti'.w-wrt- u

Subscriptioų, Rates:
$8.00 per year» m Canada,
$7.00 per year. outeide. ąVChįfiago
$8.00 per year in Cnica^o
8c per copv____________________
Entered as Second» Claaa Mattej;

March 7th 1014 at the Post Offięa 
of Chicago, IK under the act 
March Srd Ufa

■ ■"*!?■■" "įį1 111 .....* ..........

>& ųina kasdien, išskirianti 
___ jus. Leidfia Naujienų Beu;

drovž, 1780; S, Halsted SU Chicago, 
(11. Tejefonap. Rooąpvelt 0600.
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KRIZIS VOKIETUOJE

•minio krizio, jos vis. dar gali bent nuo, išnaudotojų, 
gintis. 0- fašistiškoje diktatūroje jos pražudytų visas 
savų teises.

Per savo, fąųafišką apakimų tęčiaųs korųunįstąį- ši-, 
'tų; payojų, nemato,. ąrbąh jei, mato, tai nepaiso.

Del darbininkų suskijiiųo. Vokietijoje, respublikos, 
padėtis šiame krizyje pasidarė tikrai pavojinga.

■ •• ■■ .

IRIMU RR.

Nąujtat 
sekmadiei

Orderiu

Prieš išvažiuodamas į Londohą pasimatyt su Maę- 
Iponaliįų, Yųkjetijos kancleris Bruening paskelbė dek
reto Keliu eilę finansinių įstatymų, kuriais įvedama 
nauji mokesniai, sumažinama nedarbo pašalpos ir ki
tokiais budais apsunkinama naštų žmpnių masėms. 
Prezidentas Hindenburgas tuos. įstatymus pasirašė,, ix 
jie įeis į galią liepos, mėnesy, jeigu jįems nepasiprie
šins reichstagas. Bet, ijęichstagas yra išsiskirstys il
goms atostogoms ir be- tam tikro, jo seniūnų tarybos 
nutarimo nesusirinks iki rudens.

Sugrįžęs iš konferencijos Londone, kancleris Brue- 
ningas rado namie didelę audrą. Laikraščiai puola val
džią ir reikalauja, kad jos finansiniai dekretai. — “ba
do dekretai” — butų atšaukti. Didmiesčiuose masiniai 
protesto mitingai daro triukšmą, ir policija turi dide
lio vargo sulaikyti įsikarščiavusias minias nuo riaušių. 
Telegramos praneša, kad pasipriešinimas valdžios dek
retams kyla iš visų pusių, nes jie skaudžiai palietę visų 
sluoksnių interesus.

Didžiausią triukšmą tečiaus kelia kraštutinės der. 
šiniųjų ir kairiųjų partijos: fašistai, komunistai ir na
cionalistai. Jos sutartinai reikalauja, kad butų be ati
dėliojimo sušauktas reichstagas (parlamentas), kuris 
turi galią Hindenburgo pasirašytus dekretus panai
kinti. Kolkas šis reikalavimas neturi pasisekimo, ka
dangi jo neremia stipriausioji reichstago partija, so
cialdemokratai, kurie taip pat smerkia finansinius val
džios patvarkymus, bet stengiasi; juos pakeisti derybor 
mis su valdžia.

Jei Vokietijos parlamentas dabar susirinktų* ir 
Brueningo dekretus atmestų, ta# kabinetui tektų, rezig
nuoti. Bet kas tuomet?' Dabartinė valdžia yra sudary
ta iš vidurinių partijų koalicijos, kuri laikosi tuoh kad) 
ją toleruoją socialdemokratai. Valdžios pakeisimas gar 
lėtų įvykti tiktai pridedant prie tos koalicijos dešinįar 
sias partijas — nacionalistus ir fašistus. Tokią koali
ciją socialdemokratai,, žinoma, remti negalėtų, todėl 
vadovybė joje priklausytų fašistams, kaipo stipriausiai 
tarpe buržuazinių pa^’tijų.

Bet leidus fašistams užimti vadovaujančią vietą 
valdžioje,, atsidurtu pavojuje visa Vokietijos respubli
ka*. Štai d.elko dabartinė padėtis Vokietijoje yra tokia 
kebli;

Visų jos keblumu pamatas yra ekonominiai-finan- 
Vokietija yra priversta mokėti kasmet šimtus 

milionų dolerių karo reparacijų. Del pramonės krizio, 
kuris šiandie’ siaučia
sumų sukelti nepajėgia, 
didesni deficitai. Šitiems deficitams padengti 
ir sugalvojo, tūps finansinius dekretus, kurie 
triukšmingus protestus krašte.

Į)idelę- Vokietijos nelaimė šioje valandoje
kad yra suskilęs jos darbininkų judėjimas. Jį suskaldė 
komunistai kurie, ne- tik trukdo visas socialdemokratų 
pastangas apginti masių laimėtas revoliucijoje pozicir 
jas, bet ir,, sayo, fanatiškomis atakomis prieš demokra
tiją, rengia? dirvą fašizmui Vokietijos fašistų (“nacio- 
nal-socialistų”)« partija jau pasidarė pusantro ka^to 
didesnė už komunistu .h

O dabartiniame sujudime, kaip, augščiaųs minėjo
me, fašistai,, komunistai ir .nacionalistai veikia sutarti
nai. Suprantama,, jų bendras, frontas tegali, tverti, tik
tai tol, kol jie puola respublikos valdžią. Jeigu jie bend
rai laimėtų pergalę, taj ant rytojaus jie susipiautų tarp 
savęs, nes nacionalistai yra dvarininkų ir stambiųjų 
kapitalistų partija, kuri nori atstęigti Vokieti joję mo* 
narchiją;, o fašistai stoja už Mussoliųįo typo, dįk.tąAUr 
rą. fašistai kąrtų ąu nacionalistais yrą dvigubai: stip
resnį už komunistuę. Todėl, jeigu Vokietijoje sug^iųtų 
demokratinė respublika, tai komunistams nėbutų jpr 
kios progos pasigrobti vąldžią į; savo rankas, Jį vei^ 
kiapsia patektų į rankas nacionaMašistamę. 'ęokją vaį 
džia imtų vięų-pirma skersi, dąbaętiniuę ąąvoš tąįkiriinr 
Kuš komunistui

Taigi komunistai,, eidami išvien su fašistais ir na
cionalistai^,, tiesiog nęri% sau Kilpų ant kąklo!

Bef kaą aršiausią, jie stato į pavojų i« W Vol^- 
tijps darbininkų kla$ę. Demokratinėje respublikoje-,

visame pasaulyje, Vokietija tų 
ir valstybės ižde darosi yis 

valdžia 
iššaukė

yra ta,

Mokslas ir abejojimai
Koka buvo pirmykščio, žmo- 

^guuft, gyvenimas?’ Mupią ^an" 
kįįęn, net sunku ir. pūyateduoti, 
išlyginus jį sų šių; dienų, Uo
gaus gyvenimu* yru. milžiniškas, 
begaliniu skmtmmuą. šiandien 

nustato, ir pąjęidžia 
imašipftr" F1 W sua- 
kėjai žemę,, pasėją; javus,, nu
pjauna ir iškulia juos, žmogus 
paleidžia mašinas— ir jps jam 
išaudžia nubų, padaro įvairiau
sių rei.ka|ipgų; dalykų ir t.L 

šiandien; tmogus nardo, po 
.'vandenį, skrajoja, šimtais kilo- 
imetrų per valandą po orą, su
sekė- ir išmatavo Žvaigždžių ke- 
jlįuą, nustatė jų, dydžius, paža
bojo perkūniją ir kitas gamtos 
jjpgaę,, ir net privertė sau tar
nauti, Seniau žmogus drebėjo, 
ilenkėsi prieš gamtos jėgas, jas 
•garbino, o šiandien— tos pa
čios gamtos jėgos žmogui tai;-, 
nauja.

Šiandien žmogus su žmogumi 
kalbasi per tūkstančius kilo
metrų, o naujausių įvykių 
klausosi iš viso pasaulio. Oi vi
sa tai, žmogus pasiekė savo 
•protu, savo, dar,bu, niękad ne- 
'pailstančią sayo energija, tiesos 
ieškojimu. Ilgas ir sunkus tai 
buvo, kelias. Daug žmogui,— 

‘beieškančiam tiesos, norinęiam 
\suprasti ir išaiškinti gamtos 
jėga^, išnaudoti jas žmogaus 
gerovei, —teko nukentėti, nere
tai ir savo gyvybę palydėti. 
Mat, visais laikais ir .visose 
:taųtose atsirasdavo ' žmonių, 
kurie į nailjus mokslo išradį- 
muą,. į; nąujas mokslo paskelb
tas tipsas visuomęt žiūrėdavo 
sų< ąbęjojimais ii; nef imdąvo. 
pęmękioti.

Senovės graikuose buvo ląr 
bąį; graži, legendą apie Prome
tėjų. šį tą. legenda, susidomėjo 
graikų, rašytojas, Eschilas ir 
parašė dramą “Prikaltas Pro
metėjus“,, kuri išlijo iki musų; 
ilaikų. Padavime vaizduojama, 
ikaip dievai nubaudžia žmoniųi 
geradarį Prometėjų ųž tai, kadi 
jis žmonėms parnešė iš dan
gaus ugnies, kad, juos pačius 
išmokė pasigaminti ugnies ir 
'kitų reikalingų ir naudingų da
lykų. Už tą troškimą žmonėms 
gero, už troškimą apšviesti, 
žmones, dievai Prometėjų bai
siausiai baudžia— jis lieka prir 
kaltas prie uolos, kur atlėkda
mas, erelis drasko jo širdį.

Ta legenda graikai labai gra- 
žaį, atvaizdavo, kad jų dievai 
bijo šviesos, kad jie 
kad žmonės apsišviestų 
žintų tiesą. 

■ ^oj 
goras 
;“Apie 
bando
į kuriuos tiki graikai greičiau- 
.siai vięįi nė bujtc nėra, kad jię 
yra tiktai žmonių prasimanyti. 
Ir šitos tiesos paskelbimas su- 
•kėlė didelę audrą. Jo raštai bu
vo pasmerkti ir viešai aikštėj 
įsudęginti. Pats Protagoras ta
rėjo bėgti iš Graikijos, ir be
plaukdamas į Sicilijos salą nu
skendo.

; Sokratas 333 nąt. prieš Kri
stų turėjo, išgerti nuodų, taurę 
U& sąvę rą^tą “Ęiloęofijęs; ir 
fijosųfų ąpoteozė“, kųpąmę 
nęi^Umal alsilįępė apie gyajkų, 
jdięyųą. Sonatas buyo, do- 
‘riausiąą žmpgus, gyveno, labai 
įųętaiKUųgai, mokė žmpw 
Ištolo; gyvępįm^, 
‘ipąįį^jiirip • p|Mx>f nepadarė. i

Ir pats dįflžiąųsiaą g^ąįkų. iš- 
npn&Ms Aristotelis, kariautojo 
•ĄlęĮ^pcĮro Didžiojo ąuklęto-. 
Jąą, bW į>rtas jjegarbįpąs ^^ 
dievų ir jiį stabų. Už< tai gal Džiordano Bąųno buvo paimtaą 

kaip, bebūtų, sunkus, darbo, masių, gyvenimas dėl ekono- 'butų nužudė ir Aristotelį; kaipti Neapolio dominikonų .vienuo-

nenori, 
ir pa-

pačioj Graikijoj
paraše garsų 
dievus’',

įrodyti, kad tokių dievų

Prota- 
veikalą, 

kuriame jis.

Sokratą, bęb jis laiku suspėjo 
pasitraukti iš Atėnų, Graikijos 
sostines, kad “atėniečiai antrą 
kartą neprasikalstų - išminties 
mokslui“.

Bet ypatingai, didelį mokslo 
persekiojimą sutinkame viduri
niais amžiais.

Viduriniai amžiui y*ia be ga
lo tamsus. Knygų, galimu sa
kyti, tais laikais beveik visai, 
nebuvo. Mat, jos buvo perraši
nėjamos žmogaus ranka, daž
niausiai ant pergamento, todėl* 
buyo be galo, brangios. Jų galė
jo įsigyti tiktai labai turtingi; 
žmonės. Bet dažniausiai kny
gos būdavo vienuolynuos, žmo
nės skaityti iš vienuolių visiš
kai negaudavo; be to, ir neatsi
rasdavo iš liaudies beveik nė 
vieno žmogaus, kuris mokėtų, 
gerai skaityti. Dvasininkai ir 
turtingieji stengėsi liaudį lai
kyti tamsoj, kad apsišvietę 
žmonės nepamatytų blogų jų( 
darbų. O dvasininkų gyveni
mas tais laikais buvo nevisai į 
pavyzdingas. Kuris kunigas^ 
daugiau popiežiui užmokėdavo, 
kuris prižadėdavo, daugiau iš 
žmonių surinkti pinigų ir po
piežiui. mokėti, tas būdavo pas
kiriamas į geresnę vietą. Buvo, 
nusiperkama vyskupų, vienuo
lynų vyresniųjų (abatų), gerų
jų klebonijų vietos. Ir iš tų vi
sų surinktų iš žmonių pinigui 
ųžė, baliavojo, kėlė triukšmin
giausias puotas.

žmonėms už tai buvo'žada
ma dangaus karalystė. O kad. 
niekas neatsirastų, kuris drįstų 
prieš dvasininkus pasipriešinti, 
įteigė visoj Europoj inkvizici
jos teismą. Sudeginimu ant 
laužo buvo baudžiamas kiek
vienas, kuris tiktai drįso pasa
kyti beųl kiek naujesnį žodį.

Justinas, parašęs knygą 
“Kristus išminčiaus rūbuose”, 
kurioj; pasmerkė ištvirkusį dva- 
sišk.ijps, gyvenimą, buvo nu
kirstas.

Irlandietis Scotus Erigeųą už 
knygą “Mokslo stebuklai“’ buvo 
pasmerktas ir nužudytas. (

Galileo Galilei pirmas pradė
jo galvoti, kad žeme nėra pa
saulio vidurys, bet kad ji suka
si apię saulę, kartu sukdamosi 
ir apie, save. Tai buvo pripa
žinta baisiausia erezija, griau
nančia tikybą ir Šv. Rašto tie
sas. Gali j ėjus buyo įmestas į 
kalėjimą ir 3 metus pralaiky
tas. Jis buvo verčiamas atsisa
kyti “klaidingo“ savo .mokslo, 
prieštaraujančio tikybai. Ir G? 
Galilėjus prieš popiežių atsi
klaupęs ant kelių išpažino, nors 
pasakė:’ “Bet vis ‘tiek ji sukąr 
si“.

Nikalojus Kopernikas (gi
męs Torno mieste 1473 m^’ 
miręs 1543, mLK paąąšę^ knygą 
“Apie dangaus judesius“, Hų? 
rioj jau moksliškai įrodoma> 

’kad žemė sukasi aplink save, 
kad ji su kitomis planetomis 
lekią, aplink saulę ir t., t;. Bet 
jis su savo veikalu bijojo pasi
rodyti ir 35 metus joj neskelbė, 
jr Weį»; teks ippMm wa- 
jžįiįtas prieštąjjauj^ §v. Raštu},, 
’tpdėli erętįškąs, klaidingas.

Domįnikoną? Thomas Cam- 
pąpellą, kuris, galvoję apję naur. 
j& yipupmęninę santvarką, bUr 
vo mętus prąlpnkmtąs įvair 
riup^e kalėjimuose, (buvo net

Trys Illinois kornų čempionai, visi trys vienos ir tos pačios šeimynos nariai. Iš kairės į dešinę: 
Seimą Spalding, Jr. iš Decatur, HL, 4-H Club čempionas auginimu komų; jo tėvas S. W. 
Spaldiųg, Illinois naujasis “kornų karalius“ ir kitas sūnūs Thomąs Spalding, laimėjęs pirmą 

prizą už geltonuosius korųuę.

laikytas 7 'mfc’ kąjęjjmp ir, įbOOi 
mfy VĮ^Hio 1$ d. Temoją, ;ęąmr. 
.pOj dęi; Ęioyį aikštėje sudegią- 
.taą Dar vaikų tebebūdamas;
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lyną, Bęt turėdamas 18 mt. jis 
iš vienuolyno išbėgo, pamatęs 
baisų vienuolių gyvenimą. Jis 
buvo Gęneyoj, Lione, Tuluzoj, 
vėliau Pąryžiuj, Londone, Vir- 
tembęrge (Vokietijoj),. Prahoj 
(Čekoslovakijoj). vėliau sugrį
žo į Italiją, į Paduą, ir Veneci
ją, kur ir buvo sučiuptas.

. Džiordano Bruno jau skelbė, 
kad ir saulė nėra pasaulio cent
ras, kad tokio musų vadinamo 
žvaigždėto dangaus skliauto vi
sai nėra, bęt yra tik milžiniš
ka bėry be visatos erdvėj Tais 
laikais dvasininkams toks G. 
Bruno mokslas pasirodė bai
siausia erezija, iš pamatų giau- 
nąs Šv. Rašto tiesas. Ir už tai 
Bruno baisiai kankinamas ir 
sudeginamas.

Lucilio Banini 17 amžiaus 
pradžioj Tuluzoj (Prancūzijoj) 
taip pat inkvizicijos teismo už 
mokslą pasmerkiamas ir gyvas 
sudeginamas.

Tokių pavyzdžių butų ’galima 
dar daugiau suminėti. Iš jų 
meą matome, kad daugelis 
mokslo tiesų, naujų išradimų, 
naujų paskelbtų minčių visuo
met sulaukdavo iš žmonių di
džiausių abejojimo, netikėjimo. 
Už padarytą gerą mokslinin
kams žmonės ne tik nebuvo, dė
kingi, bet dar juos persekiojo, 
kankino.

I£ dalies bent kiek panašių 
pavyzdžių mes gaįime pastebė
ti ir vėlesniais laikais. Kokio 
triukšmo sukėlė, kai 1783 mt. 
broliai Mongolfjerai pirmą kar
tą mėgino balionus. Ne tik visi 
ąbejojo, kad žmogus galėtų 
kaip paukštis lakioti oru, bęt ir 
pačius Mongolfjerius ir vėliau 
kitus mokslininkus Jaikė visiš
kais bepročiais. , ,

1803 mt. Robertai Fui tonas 
pastatė pirmąjį bent kiek di
desnį garu varomą laivą. Bet 
laivas naktį upėj, paskendo. Ir 
žmonės išjuokė R. Fultųną, lai
kydami jo sumanymu^ visiškai 
negalimus. Rob, Fultonąs išva- 
žiayo į Ameriką ir čia 1807, njt. 
yėk bandė garlaivį, kurį padirb
dino Nęw Yorke. Susirinkę 
žmonės švilpė, šaipėsi, net ak
menukais mėtė į Fultoną. Nie
kas nenorėjo jo garlaipu var; 
žinoti, Bęt štai; tęprapjp vos 30 
metų ir jau garlaivis “Great 
iWestern“ perplaukė iš Ameri
kos į Europą Ątjąnįo, vandeny
ną. (L šiandie? —šiandien drąr 
siaustai raižo visus vandenynus 
Fultono išraąti garlaiviai.

Panašiai buvo ir 1825 mt., 
(kaj pirmą kartą Stefensonas 
bandė ęavp išrastą geležinkelį. 
Daugumą, ėmė įrodinėti, kad 
jtjumai tięk ųžteršią orą, kad 
žmopėmę neblįksią, net kųp, 
kyėmotih, ; < .

baįsjappię^ triukšmo su
kėlė; Darvino,v 185p$ metais. pa-

I skelbtoj i ■ Ipyga “Bušiį kiltas“., 
Joi^ 'tębėbutų buvusi inkyiid- 
cijar^. Darvinas . tupjąų bą^ 
buvęs: sudegintas. Ęęt yystimo- 
si mokslas šiandieP vis daugiau 
•randa pritarimo. Ir gal būt at-

-------------; .v".1".' 'r '"t. 'ir ■ 

eis laikas, kad. mums tai buą 
tokia pat tiesą, kaip žemės su
kimosi aplink saulę, kaip žvaig
ždžių mokslas ir t. t.

žmogaus protas kasdien vis 
atranda naujų ir naujų dalykų, 
Ateity, gal; būt, mokslas išras 
tai, apie ką mes šiandien nė 
svajoti, nesvajojam. 0 mumę 
tiktai lieka daugiau pasitikėti 
mokslu, išrauti visus abejoji
mus ir parodyti jam daugiau 
meilės.

Mokslas susekė žvaigždžių 
kelius if išmatavo jų tolius, 
mokslas pasvėrė musų žemę, 
sąulę ir visus dangaus kunus, 
mokslas pažabojo gamtos jėgas 
ir jas mums privertė tarnauti. 
Mokslas padaro stebuklus...

—“L. U. ”

JUOZO SAPNAS
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You smile upon my meager 
gift

And] praise me for thc thing.
I mourn for criinson wręaths 

- of song
T^hat I iųay ųever sing. 

—Ijred E. Trumpu.
NEPASIEKIAMOS DAINOS 

t 
Tu duodi meilę man, iš kųrięs 

Dainų vainiką pinti;
Kalninių gėlių aš ryšulį 
! Tik galiu tau nuskinti. (
Šypsaisi tu ant dovanėlės, 

Ir sieki man dėkoti;
Aš liūdnas, kad gėlių raudonų 

Dainoj negaliu ddoti.
Aš angliškai parašiau ir lie

tuviškai verčiau.
— Vytautas Braze.

Sukatos vakare Juozas nu
važiavo* pas savo švogčrį na
minio alaus, atsigerti. Žinoma, 
švogeris žino, kad alus be 
stipresnio skystimo nelenda, 
tai paieškojo ir naminės bute-

Žodis po žodžio, vienas pę 
antro Juozas, taip sakant, į- 
gavo ir energijos, ir drąsos, ir 
proto. Kur tu čia naipp eisį 
kad dar naminės yra.., O švot 
•gėrięne vis pripila, ir pripila, 
Reiškia, sveiks ir dėkui iki vir 
durnakčio.

Kada, kode! ir kaip Juozas, 
namo parvažiavo, tai niekas, 
iki šiol dar nesužinojo, q 
mums šiame klausime nėrą 
galimybės autoritetingą žodį 
tarti. Mes tikrai žinome vieną 
faktą: nedėlios rytą Juozas 
taip; sirgo, kad gaspadine nežij- 
nodajna kas daryti, pašaukė 
kaimynus, o tie dar ir kitus. 
Juozas, guli, raivosi, raitosi, 
keikia,, verkia ir vėl guli, kaip 
negyvas- Pievas žino ką 
jautė ir kiek.

Vienas, kaimynas sako:
—Vežkiių į ligoninę.
Kitas kaimynas atsivedė

gentą ir Juozą inšiurino. Tą 
pat padare ir trečias kaimy-

Paskui Juozas staiga pakilo,, 
iškęikė visus ir Yąnęjens stik
lą išgėręs ramiai atsigulė.

Tie, ką. mšinrino, nusispio- 
vę išėjo, o agentas dar greir 
čiaus.

: Nežipia ką Juozas sapnavo.
> — Mat.

• • *Jisai
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Tos eilutės yra paimtos iš 
“The Universily of Hawaįi 
Troubaįour” laikraščio, ku
riame tų eilučių autorius p. 
Vytautas Braze (Brazcvičius) 
bendradarbiauja. Tas eilutes 
ir' pats savo eilučių vęrtinįą 
lietuviškai p. Vytautas atsiun
tė savo tėveliui Charles K- 
Brazc-B raže viriui, kurs gyve
na 7022 Slieridan Road, Ke- 
nosha, Wis.

Vytautas yra bąigęs kolegi
jų ir turi du užsiėmimu Ha- 
waii, Honolųlu, būtent «jis yra 
Hawaii universiteto gymnazi- 
jos vedėjus ir Honolulu laik
raščio koluninistas (laikraščio 
puslapių tvarkytojas). Be to 
Vytautas yra poetą, mėgsta 
rašinėti savo laikraštyje eilu
tes ir apysakaites. .

Vytautas Braze yra vedęs 
žmona, kuri taip pat yra rašy
toja, poete. To negana, jiedu 
dabar statosi žeglinį laivą, ku
rį baigs statyti šį birželio mė
nesį, o tada abudu piokinsis 
plaukioti. 1933 metais rengia
si atvažiuoti į Kcnoshą savo 
tėvelių aplankyti ir Chicagos 
parodoj dalyvauti. Iš čia savo 
laivu, abudu plauks, aplink pa
saulį.

Kitas p. Braze sunūs, Alek
sandras Ęra&e, šiemet baigė 
Madison universitętą, keturių 
metų ųiedįpinos kursą su, laip
sniu 11. S. Išleistuvės bus bir
želio 22 
tarų. '

Tėvas 
žinomas 
niekins, 
dirbtuvę. Jis yrą senps ‘‘Nau
jienų“ skaitytojas ir bendra
darbis. a

d. Mokiiyisi ant dalę- 
’ < • 4

p. Charles Braze yrfa 
Kenosjią lietuvių biz- 
turi savo čęverykų

lietuviška daina Ho 
nolulu Salose

M

Truputis žinių apie Braze- 
vičių šeimyną.

- n: -1,
; UNATTAINABLE SObĮGS

, NAUJAS “Kuftuios” nu
meris 5 atėjo. Galima gaut 
Naujięnose. Kaina 45 cen
tai.

No. 8 “Kovos” gautas 
šiandie,. Kaina 10c. Klau
skite Naujienose.

Xou give me love fropi which( 
5 to weave

Ą wreath of songs for you, 
A smąll bouquet of highlandi 

buds
Is all that I can do.

NAUJIENŲ
Pinigu ShMJm Skyrius ąG 
darną kasdije nuo K v. ryto 
iki 8 vali vak. Nedėldieniaia 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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CHICAGOS
ŽINIOS

* •

Capone dienos suskai
tytos?

Federalinė valdžia sugadino 
$250,000,000 biznį!

Pereitą penktadienį Suv. 
Valstijų valdžia suteikė Al Co- 
ponei ir jo bizniui nulemiamą 
smūgį, pašaukiant teismo at
sakomybėn patį Capone ir 68 
jo žymiausius gengsterius, va
dovavusius alaus kombinaci
jai, kuri davė kas mej po 
$25,000,000 pajamų.

Užvakar pradėtoji byla yra 
pirma savo milžinišku mašta
bu prieš prohibicijos laužyto
jus. Byloje figūruoja toks 
koloso!iškas biznis, kurs pra
dedant 1921 metais ligi šiol 
davė pajamų $250 milijonų 
dolerių ir kurį saugojo tūk
stančiai ginkluotų gvardistų, 
lydėjusių šimtus alaus trokų 
į visas šalis, pasiryžusių stoti 
į mūšį su policija ir sausai
siais agentais, jei tie kelią pa
stotų.

Kaip eina alaus pramonė
Kiek audringas tas biznis 

buvo, galima spėti iš to, kiut 
per tą 10 metų laiką yra val
džios užrekorduota 5,000 atsi
tikimų, iš kurių 4,(KM) yra pas
tebėta trokų su alum, kiekvie
nas t rokas po maž daug 32 
bačkas.

Per tą dešimtį metų Capone 
gonge vidutiniškai turėdavo 
nemažiau 10 alaus bravarų, 
veikiančių kasdieną. Kiekvie
nas tokių bravorų gamindavo 
po 100 bačkų alaus kasdieną, 
po $55 bačką alaus, taip kad 
mažų mažiausi po $55,000 kas
dien tie bravorai davė paja
mų, o pridedant laikotarpius, 
kada ir daugiau bravarų vei
kia, dienos biznis siekia vidu
tiniai po $75,000.

(ireta Capones pelno ištyri
mo taip pat surinka galybės 
žinių apie susišaudymus su 
alaus palydovais, apie mirties 
grasinimus ir juodrankystę, 
ekzckucijas ir papirkimus, sie
kusius ligi $50,(XX) už karto.

Pranešama, kad šie metai ir 
Capones bizniui yra nepapras
tai sunkus. Bedarbė žymiai 
atsiliepia ir į jo biznį, o čia 
dar kaip tyčia tie sausieji ir 
federalistai kamuoja. Labai 
žymi dalis Capone kompanijos 
pelno esą įdėta į bondsus 
gengsteriams iš kalėjimų ir 
nuo teismų liuosuoti. Dar be 
to prisidėjo byla už taksų nuo 
pelno nemokėjimą. Ta viena 
byla gresia Caponei nuo 2 ligi 
32 metų kalėjimo.

Jie niekad jos 
nekviečia

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo- ■ 
kiąs kvapas), draugijos 
klaida, kurios niekas neat
leidžia, buvo priežastis. 
Jums nėra reikalo, turėti 
halitosis. Gerklės plovi
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert ■ 
Pharmacal Co., St. Louis, 
Mo.

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

GRABORIUS

Graboriai

Lietuvės Akušerės

Akių Gydytojai
Advokatai

CHICAGO, ILL

Duokite savo akis išegzaminuoti

Lietuviai Gydytojai

vakaro. Nedėnuo 10

Chicagos komunistai iš
važiavo į Springfieldg

Mrs. A. K 
JARUSH

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Visus savo turtus vertės pu
sės milijono dolerių paliko sa
vo ofiso sekretorei Miss .Eifre- 
da M. Prestel mirdamas peręi- 
tą birželio 2 d. vienas Chica- 
gietis, George Hastings White, 
60 metų amžiaus.

OPTOMETRIST
Praktikuoja virš 20 m, 
4649 5. Ashland Avė, 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

IGN. J. Z0LP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1327 So. 49th

Telefonas 

Cicero 3724

Musą patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl,, kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky

BRONISLOVAS KARBAUSKAS

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas • Prospect 6257

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

linksmas bolševikiškas dainas 
išvažiavo į Springfieldą apie 
100 Chicagos komunistų ba- 
duolių. Pakelėmis žadėjo su
rengti keletą mitingui ir pir
madienio rytą hiaršuoli dide
lėmis masėmis į legislaturą 
“iškovoti tikrą pašalpą”, kaip 
“Vilnis” pareiškia.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Dar ne visi šaltiniai 
išdžiuvo

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

Senis už meilę paliko 
$500,000

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

■3 ir 7—8 
nedėliomis pagal sutartį

Telefonas Rcpublic 7868

DR. J. J. KQWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki P 

Nedčlioj pagal sutartį

Jo du sunai negavo nieko. 
Testamente užrašyta, kad Miss 
Prestel lieka viso turto savi
ninkė, jei ji išgyvens 6 mėne
sius jam mirus. Žinoma, Miss 
Prestel mano išgyventi daug 
daugiau kaip 6 mėnesius. Su
nai užvedė teisme bylą, bet se
nio turtų paveldėtoja pareiškė, 
kad ji su White turėjusi apsi
vesti ir tarnaujanti pas jį nuo 
1928 metų, tik biznio depresi
ja jų meilę, ir vedybas su
trukdžiusi.

' Ofiso tel. Lafayette 7337
Res. tel. Hyde Park 3395

Dr. Susan A. Slakis
VAIKŲ SPECIALISTĖ 

4145 Archer Avenue 
(kampas So. Francisco)

Vai.: 10 iki 12 A. M., 4 iki 7 P. M. 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą

Iki 3 vai. kortuose —- nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9

ADVOKATAS
29 S. La Šalie St Room 730
Tel. Central 6390 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Avt 

Tel. Prospect 8525

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

kampas Micbigan Avė.
Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 

Miesto ofise pagal aptarti 

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti.

[Acme-P. U A. Photo]

Ia>s Angeles, Cal. — Laik
raštininkas Herbert Spencer, 
kuris tapo nušautas kartu su 
politikierių Charles *H. Craw- 
l’ord. žmogžudystėj įtariamas 
buvęs kandidatas į teisėjus 
David H. Clark.

Pereitą šeštadienį iš ryto 
automobiliuose, dainuodami

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

2400 W. Maditon St*
Vai.: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswi:k 0597

Namų Tel. Ravensvvood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltvaukee Avė. 

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Brunswick 8281 

Utarn., Ketv. ir Subatomis 
Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m. 

Nedėliomis pagal susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas - 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7691

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimą savo dentisterijos 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

ir pazj- 
kviečiami 

suteikti

gi 1,000 galionų skystimo. Kas 
savaitę agentai mažiausia po 
vieną tokią virtuvę pagauna, 
bet tos vietoj bematant kita 
stojasi. Patirta, kaip gabiai 
biznį Capone varo, kad kuo
met federalinė valdžia išstato 
parduoti konfiskuotus brava
rų ir destiliacijos instrumen
tus, tai patys gengteriai juos 
ir vėl atperka.

Kaikurios viryklos išvaro 
net po 2500 galionų per dieną 
Bendru apskaitliavimu Capo
ne galėjo padaryti po $100,- 
000,000 kasmet vien tik iš deg
tinės. Kadangi Caponei labai 
daug kainuoja distribucijos 
apsauga ir papirkimai, o ir po
licijos raidai sunaikina daug 
viryklų, kurios paprastai Ca
ponei kainuoja kiekviena po 
$25,000, tad visas tas išlaidas 
atmetus ir lieka apie $50,000,- 
000 kasmet tvirtų pajamų.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

BUTKUS 
Undertaking Co. ,

Wm. A. Pakomy 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Canal 3161

Capone gengė iš "mėnesienos" 
padaro kasmet po $50,000,000

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas

Victory 1115 
Valandos:

uuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Pasirodo, kad nuo pardavi
mo alkoholio ir whiskcy Capo
ne gengė kasmet gauna ma
žiausia po $50 milijonų dole
rių, tokiu bud u visų pajamų 
Capone ir jo 68 sėbrai padaro 
po $75,000,000 kas metą!

Capone “syndikatas” turįs 
vien tik Cook county apie 50 
“naininėles” vyryklų, kurių 
kiekviena kasdien prilašina li-

STANISLAVA STASIULIENĖ 
po tėvais Jogminaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 14 dieną. 9:30 valandą ry
te 1931 m., sulaukus 39 metų 
amžiaus, gimus Tauragės apskr., 
Laukuvos parap., Dvarvičių kai
me. Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, tris dukteris — Oną, 
Stanislavą ir Eleonarą ir sūnų Jo
ną, o Lietuvoj seserį' Aleksandrą 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4600 
S. Paulina St.

Laidotuvės įvyks ketverge, bir
želio 18 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bąžnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stanislavos Stasiulie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius L J. Zolp, tel. Boulevard 
5203.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL
, Lietuvys Gydytojas 

'ir Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr, 
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 ikį 8 vakare. 
Nedčlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudami. 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedčlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Patarnauju laidotuvėse kuopigtausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevęlt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS, 

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicere 5927

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio it ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI 
11 South La Salia Street 

Room 1934 Tel. Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 6. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos r— Z »ki 9 vakar* 
ir Subarąs vak. 

ir Pčtnyčios vak.

• PHYSICAL 
THERAPY

« MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7-—8 edk.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue Island Avė. 

Valandos: 10 to 12 A. M.. 2 to 4 
B 7 to 8:30 P. M. 

Res. Phone Fairfaz 6353

BORIAI
,. . Ofisas

4605-07 South Hęrmitage Avenue
Visi Telefonai t YARDS 1741 it 1742

KAZIMIERAS JONKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu bir

želio 13 dieną, 4:30 valandą po 
pietų 1931 m., sulaukęs 55 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Šiaulių apskr.. Joniškio parap,, 
Vidginių kaime. Amerikoj iš
gyveno 27 metus. Priklausė 
prie Simano Daukanto Draugi
jos. Paliko dideliame nuliudime 
moterį Eleną, dukterį Oną ir gi
mines Amerikoje; Lietuvoje — 2 
seseris, 3 brolius ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 ‘Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
birželio 17 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Jonkaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

• Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys , 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

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

Tel. Lafayette 4146

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modefniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, III.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

O""’ 1 Telefonas Yards 0994

DR. MARGEKIS Dr. MAURICE KAHN
Išvažiavo Lietuvon. I 4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8, vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3202

Persiskyrė su šiuo pasauliu Bir
želio 12 dieną, 9:40 valandą ry
te 1931 m., sulaukęs 31 metų 
amžiaus, gimęs Chicagoj. Paliko 
dideliame nuliudiųie moterį Alke, 
po tėvais Bladikaitę, motiną Jo- 
sephiną, tėvą Julių, du brolius— 
Joną ir Walter ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 2340 South 
Albany Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, bir
želio I 16 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų į Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. '

Visi A. A. Bronislovo Kar
bausko giminės, draugai 
stami esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse ii 
jam paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Tėvai, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja . grabo
rius Radžius, tel. Canal 6.174.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cot. Wasbington and Clark Sc* 
Ofiso Tel. Central' 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėlio:

• iki 12 (dhną. , 
Telephonai dieną ir nąkt| Virginia 0036

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milcvaukėe Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare pždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

Įvairus Gydytojai J

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

z Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgap St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vau vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Ilgai Užsitęsusios Ligos
Širdio*. Plaučių, Inkstu ir Kraujo pakriki
mai sėkmingai gydomi. Taipgi Aklą. Ausų.

Nosies ir Gerkite 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR
Gydytoju, Chirurgu, Osteopatsui 

4407-0 North Kedale Av®.
Tol. Iiulopondence 0033 

Valandos: 0 ryto iki 1 dienos. Vak. 6 iki O.

Graboriai

S. D. LACHAVICH

S. M. SKUDAS
Lietuvis . t

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W, 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Strapt 

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

vakarą, išskyros ketvergi 
Nedėlioj suso 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

THefonu Canal 2512 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Scredoj ir PėtnyČioj nuo 9 11d 6

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžinnas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 IV. Adome St., Room 2117 
Telephone Randolph 4727

Vakarais 2151 W. 12nd St. nuo 6-9 
Telepbone Roosevelt 4)090

Narni* S^9 rytr. T<L RepnUic 9609

Aukščiaus apskaičiuoti $25,- 
(XX),(MM) kasmetinių pajamų 
nuo alaus kuriuos gauna Ca
pone gonge, dar toli gražu nė
ra visi pajamų skaičiai.

Phone Canal 6222

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

Valandos
Seredomis
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
•gpf Tel. Canal 6174 

.SKYRIUS:
ragy. 3238 S. Halsted St. 

Tel, Victory 4088,

Olis—Utarn.. Ketv< 
Vasallc—Pan., Ser.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Lietuviai Gydytojai 
smĮmNimMMnM^***^^********^^^*^* 1̂^**^^**^*^**^^**

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street , ' 
CHICAGO, ILL.

......... .. .■.mini W

JOSEPH J. GREB
Lietuvi, Advokatas 

4631 So. AMand Ape* 
Tek Boulevard 2890 

Rez. 6515 Roekioįl Sts 
TeL Republic 9723

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

Om Jtortt U Sj«. SUf, | 
One North La Sotie St.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku HgU 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 val.l ryte, nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midvay 2880

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimu, kuomet jis yra labiausiai* reikalingas* 

J. F. EUDEIKIS & CO.
• JŪSŲ

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912



CLASSIFIED ADS

PRANEŠIMAI

Halsted
Išvažiuoja Lietuvon

Burnside

MADOS MADOS MADOS

18 gatves kolonija

CLASSIFIEDADS3190

2604

2604

Tel. Lafayette 0455

klaidos.
Saukite

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louto Avė. 
CHICAGO, ILL.

VACUM Valytojas, kaip naujas ir 
elektrikiniaj mogliai. Tel. Prospect 5339.

seniausias Cbicagoj, pigiai 
namuose. Lafayette 1329.

PARDUODU bučemę ir grosernę 
su mažu namu. Tel. Lafayette 8780

VES- 
ŠER- 
Taipgi 

visokius

Financial 
Finansai-Paskolos

Etetrigeratorių už

OB SALES
Seeley 10000

Edrevater 1300

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

WEST HIGHLAND LOAN CO. 
7848 S. Ashland Avė. Tel. Stewart 8815

.T. Mankauskas
F. Ivanauskas
N. Marma
D. Berenis
J. Minius.
Naujienos velija visiems ge 

riausios keliones.

Pirmadienis, birž. 15, 1931

PARDAVIMUI kampini biznio pra- 
perte. 2 flatų -namas, garažas, skersai 
gatvės huo mokyklos. 5002 S. Hermit- 
age Avė., tel. Lafayette 8361.

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

. LUMBERIS 30 iki 50% nuolaidos. 
Wall board 3, stogai $1, durys $1. ga
ražo durys $2. Garažai ir remodeliavi- 
mas. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne- 
dėlioj 9 iki 1. ABBOTT LUMBER CO 
5201 W. Grand Avė., Berkshire *1321.

REAL ESTATE 
LOANS « INSURANCE 

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas. biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis

PARDUOSIME pigiai. 5 kambarių 
moderninius rakandus—seklyčios setą, du 
9x12 Wilton kaurus, 9 Šm. valgomojo 
riešuto setą, 2 miegamojo riešuto setus, 
lempas, radio, baby grand pianą, kėdes, 
dreipsus ir firarikas. Taipgi atskirai. 
7816 S. Marshfield Avė., Ist apt., tel. 
Triangle 4146.

vųmis Išlygomis, Teisingas ir greitas 
patarnavimas. .

pritaikinti, kad spalvos harmonizuotų. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 
“. _ * > ' '■ • 1 -• , • *-i <

Paskiausios mados vasarinis siutelis. Rutinas rūbai Sakesniems vasaros

kainos. Darbas

’)$ p3js|tf4 onu snstųtA Į o5lon %
•OAy ujtnąny # ųysg 

NOI1V1S 
dnisvshd v svd Nuriaav 

siutuauimsoų setu
-Įuiųnaied — snfai|e jj sestS setsnepar) 
•ŠuĮZtuouiJS ’OO’IS SujsaaiS ae 3uiqše/^ 

pumą ftenf smujABtURjBdL sruįtj

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės J Naujie
nas, BoX'No. 1258.

Atimti elektrikintai refrigeratoriai. 
$40—kol jų išteks. 

RELIABLE REFRIGERATOR CO., 
3253 Ogden Av. Rockwell 7540

CASH UŽ BONUS 
Pilnos informacijos mielai suteikiamos. 

Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 
BONOS REALIZATION TRUST 

134 N. La Šalie St.
Room 316 Tel. State 4030

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

Nudažykit debesis su saulės Šviesa ir 
Elektrlkiniu 

REFRIGERATORIU
Kam pirkti ledą kuomet jus galite nusl 
pirkti garantuotą elektrikini Ref \ ‘’

$59.50 ir augš.
ALLIED REFBIGERA1 

1736 Jackson 
1401 W. Randolph 
5081 Broadway

Ką matė ir nugirdo 
Senas Petras

PARDAVIMUI 6 kambarių kata 
džius, furnisu šildomas, 2 karų gara 
žas. 5954 S. Kenneth St.

Komisija raportavo, kad rei- 
<ale atgavimo turto iš buvu
sios 63 kp. valdybos, gal be 
teismo negalėsime apsieiti, 
susirinkimas paliko ir ant to
jaus tą darbą komisijai.

Nutarta kreiptis prie S. L. A. 
Centro, kad paliestiems bedar
bes nariams, negalintiems UŽ

KEIKIA $1500 ant morgičio; 
Mokėsiu komisą ir 6% — ant 
metų. Naujas ir geras namas. 
Saugus investmentas. Box 1310 
Naujienos, 1739 
Street.

Pasakiau, kad pas mane dau
giau nėra vietos, nes ir mane 
ir visus biznierius gana visaip 
išpeizojote, nors mes daugelis 
nepalyginamai vargingiau gy
vename ir daug daugiau dirba
me, kaip eiliniai darbininkai, 
jau nebekalbant apie komisa
rus.

Feliksas C.‘ Vcnckunas, 2136 
W. 24lh streel, baigė Loyolos 
universiteto Medicinos moky
klą, turėdamas dar tik 23 me
tus amžiaus. »■ Pirma to p. 
Venskunas buvo baigęs Harri- 
son higsčhoob ir Crane Junior 
College. Dabar jaunasis pro
fesionalas pastojo j Šv. Kry
žiaus ligoninę praktikuoti me
dicinos.- Ne tik tevąms links
ma, kad synus dar tokiuose 
jaunuose mctusoc jau baigė 
mokslus ir atsistojo savisto
viai, bet smagu ir. lietuvių vi
suomenei, kad vis daugiau pri
noksta jaunų inteligentiškų pa
jėgų. ,

CHAMBERS ROOFING CO. — Se
nas darbas musų specialybė. Visas dar
bas garantuotas. Dykai apskaičiavimas. 
2630 Wallace St., tel. Victory 0943.

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper 
tas lietuvis, 
taisys jūsų

Rakandal-Itaisal
NEPIRKITE rakandų iki jus nepa

matysite penkių kambarių gražius ra
kandus, 2 kaurai, lempos, elektrikinis 
radio, kurtinos ir t. c. Privatiška šei- 
mina turi- parduoti tuojaus. Tik 11 sa
vaičių vartoti. Parduosime atskirai.

6328 S. Mozart St.

PARDAVIMUI labai pigiai ice cream 
parlor, saldainių, cigarų, smulkmenų, 
žurnalų sankrova. 2451 W. 69th St., 
tel. Prospect 10070.

Financial
Finansai-Paskolos________ .

REAL ESTATE BONAI PERKAML 
PARDUODAMI ir įkainuojami; ge
riausia cash kaina.

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPANY,

1416 Forman State Bank Bldg., 
, Franklin 5664

prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais {taisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

$1.75 
_■ 1 

naujiems, 
pasiėmimą ir pristatymą 

__  ‘.A j. Dykai apsau- 
nuo kandžių. Jūsų kaurai būna 

‘ ~ i darbas ra*

AR JUS NORITE PASIDARYTI 
PINIGŲ?

Pardavimui ar mainymui 20 kamba
rių hotelis ir vasarinis rezortas, gra
žiai įrengtas. Randasi prie didžiosios gat
vės, 65 mylios nuo Chicagos, prie Mi- 
chigan ežero. Gražus byčiai maudytis 
ir puikus vaisiniai medžiais Ši praper- 
tė išlaikys griežčiausi tyrinėjimą. Tu
riu parduoti iš priežasties ligos. Agen
tų nereikia. Kreipkitės

5001. $. Westem Blvd.

lis per tą pačią “Vilnį” mus 
visus, kurie tik turime koki 
nors biznelį, “darbininkų kle- 
sos išdavikais” išvadino. Gi. 
šiandien Bimbos agentas Ado
mėlis su dar vienu raudonu 
žmogum atnešė savo raudon- 
dvario pikniko garsinimus,

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra. vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; . nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandien I

Amerikos Lietuvių
- Mokykla

3106 So. Halsted St. 
CHICAGO. ILL.

Specialistas gydyme chroniškų ir 
ru. Jei kiti negalėjo jumis * ‘ ‘
kyklt pas mano. Mano pE 
inas atidengs jūsų tikrą lig 
imsiu jus gydyti " ' 
kit pas tikrą spi 
kur lr ‘___ ,______ ___ ____
po gtUutino iėegzaminavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba 
20 W. Jackson. Blvd., netoli State

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.

P. Simon Rakauskas, pas. 
Janitorių Kliubo Pirmininkas, 
atsiųstame “Naujienų“ Redak
cijai rašte,. pavadintame “At
sakymas buvusio Janitorių 
Kliubo Valdybos“ pareiškia 
kas seka: .

“Kuomet norite likviduoti ar 
perorganizuoti bei dėties prie 
kito kokio kliubo janitoriai, 
kurie nematėte mano sunku
mų ir ntiostolių, prašau pra
dėti sušaukti janitorius, tuo
met jus sužinosite, kokįoj pa
dėty aš buvau. Kliubo turtas 
yra nepajudinamas ir niekas 
jo negali kritikuoti, o valdyba 
nevartosime tų pinigų, pakol 
bus reikalas. Taipt pat prašo
me “Naujienas”, tolimesnius 
tyrinėjimus hėtalpinti, nes ne
bus daugiau aiškinimų bei at
sakymų”. ,

simokėti, Cedtras dėtų pastan
gas palaikyti tokius narius 
prie Susivienijimo, paskolin
damas ar tai iš Našlaičių Fon
do, kaip jau buvo minėta apie 
tai ir “Tėvynėje”.

Nutarta surengti išvažiavi
mą. Tam darbui išrinkta ko
mitetas iš F. Skrabutėno, F. 
Belinio, O. Mockienės ,ir M. 
Stankevičiaus. Visas išva
žiavimo surengimo darbas po- 
liktas ant komiteto nuožiūros.

c>

Komitetai? inėję yra darbštus 
nariai, kurie galima tikėties, 
išvažiavimą mokės sutvarkyti.

Narys,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 JEfl Nj

Janitorių Kliubo 
nariams

Ch, Liet, Choro Pirmyn dainų pa
moka atsibus panedėly, birželio 15 d., 
Meldažio svetainėj, 7:30 vai. vakare. 
Visi choro nariai malonėkite susirink
ti laiku, taipgi mylinčius dailę kviečia
me prisidėti prie choro, nes jau pra
dėjome mokintis gražią trijų veiksmų 
Operetę "Agurkai”, kuri bus pastatyta 
atidarymui sekamo sezono.

— Valdyba.

BARGENAS.—Hoover vac. cleaner 
su atač. $15, ger. stovy. Englewood 7640

PRIVERSTAS apleisti savo gražų 
apartmentą, galima ir renduoti; gražds 
seklyčios, miegamojo ir valgomojo kamb. 
setai, elektr. radio, vac. valytojas, kė
dės, lempos, indai, kurtinos, dreipsai ir 
t.t. Parduosiu visus arba atskirai grei
tam pardavimui. 6730 S. Aberdeen St., 
Englevvood 1162,

MAIN Be
St. Lrtuis, $3 .....

Žemos kainos. Visos linijos
10 busų persamdymui, pigiai. 

Vidurm. stotis 232 N. Clark St.
4640 South Park Avė. Drexėl 8080

Indiana Harbor, Ind,—Pranešimas S. 
L. A.i 343 kp. nariams. Gerb. narių 
labai prašau Tamstų užsimokėti užsi
likusias mėnesines mokesnias. Aš pra
šau, kad ateitumei pas mane į namus. 
Aš bunu namie kas vakarą. Butų labai 
gerai, kad sumokėtumėt iki 20 d. bir
želio, nes po 20 dienos aš pasiųsiu į 
Centrą if( nebepriimsiu, jeigu vėliaus at
eisite. Pageidaujami tie, kurie yra pasi
likę po du mėnesiu.

P. S. Rindokas, fin. rast.
2111 Broadway.

DUMAN
SHEET METAL 8 ROOFING WORKS 

Stogininkai ir Blekoriai 
Visokios, rųšies blekų dirbiniai ir stogų 
dengimas. Žemiausios 

garantuotas.
3552 So. Halsted St. 
šaukite* Yards 0385

BRIGHTON PARK ŠIRDYJE
'šešių, kambarių medinis cottage, ce- 

jnentinis beismentas, moderniškas plum- 
bingas, maudynė, pečium šildomas; taip
gi dviejų augštų medinis, 2—4 kamb.; 
abu namai naujai dekoruoti ir bus par
duoti už paaukojimą 
ninką

Einu šalygatviu ir ties vie
nos lietuviškos bučernės duri
mis sustoju “kemalo” užsideg
ti. Klausausi, eina kalba. Mo
terys ką tai su vyru kalba, kad 
net šalygatvy apsiklausyti ne
galima.

“Duok gi tą slaisą porkčapo, 
sakau, mums ant pikniko, nes 
tau dievas' šimteriopai užmo
kės!“ sako, kokia tai moteris 
autoritetingu balsu.

Bučeris teisinasi, kad labai 
blogi laikai, nėra biznio ir ne
galima porkčapo veltui dalinti, 
kad ir pačiam dievui.

Moteris garsiu balsu sako: 
“Žinai, kad tas musų parapi
jos piknikas yra geras pikni
kas ir kunigėlis per pamokslą 
palieps aukas rinkti ii* imti vis
ką ką tik kas duos; pinigus, 
porkčapą ar kitokius daiktus“.

Bučeris eina ir duoda pork
čapo. Moterims ekzekuto- 
rėms išėjus, bučeris ir sako:, 
“Žinai, neigi išaiškinsiu bobe
lėms, kad dievas man už pork
čapą nieko nemokės, bet žmo
gus biznyje būdamas turi ten
kinti kiek galėdamas, nes ki
taip, — neduosi porkčapo — 
daug peklos tau pridarys...“

Tai ir tvarka, manau sau: 
ateina dienos metu, pagrasina 
dievu ir lupa iš žmogaus pas
kutinį porkčapą. Perdaug tų 
dievo tarnų priviso, kitaip jau 
nebeišmaitinina.

Senas Petras,

\ ’ 0x12 KAUBAI
Domeetlo 

IŠVALOMI ?_ 
Gyvumas ir spalvos atsteirlamos 

kaip naujiems. 
Nieko neimam u _ 
ant $5 ar daužiau orderio 
rojimas ___ .
apdrausti musų žinioje. Geras 
rantuotas. 

TPEN9ACOI.A 7083 
CBYSTAL CARPET CLEANER8 

Dirbt,, 4420 Elston Avė., prie Montroae

PARDAVIMUI delicatesscn ir saldai
nių, $475, vertės $1,500, pigi renda, 
kambariai pagyvenimai. Išsikelti ar 
pasilikti vietoj. Bargenas.

6825 S. Halsted St.

PINIGAI skolinami ant šėrų ir bo- 
nų. Taipgi Rėal Estate bonai perkami 
ir įkainuojami; P. A. CASWELL, 100 
W« Montoe St. Tel. Franklin 3495.

Mano pilnas ifiegzaminavl- 
j ilgą Ir jei aš apsi* 

sveikata Jums sugryS. Ei- 
___ . iiallstą, kuris neklaus Jūsų 

kas jums skauda, bet pats pasakys

NAUJIENOS Pattrtn Dept.
1739 Si Halsted St„ Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdLNo

Mieros ........-----per kratinę

West Pullman' S. L, A. 55 kp. na- 
riams. šiuomi praneša, kad persikėliau 
į naują vietą. Tad su mokesčiais ar ki
tais reikalais kreipkitės: ' A. Statkus, 
656 W. 120th St. '

fruktų sodnas, 35 akeriai gero miško 
ir ganyklos. 1 mylia nuo miesto ir 
1% mylios nao kieto kelio. Yra geras 
4 kambarių namas, beismento barni 
30x50, “į virštininkai, 18x26 kožnas, 
ir namas su gasolino enginu vandeniai 
pumpuoti. Kaina $3,750.00. Įnešti 
$1,250.00, kitas da žygiu į metus mo
kėti po $115.50 už šamą ir procentą. 
Labai geras bargenas.

100 akerių farma Effingham County, 
85 akeriai dirbamos, iš to yra 18 ake
rių laukų. Geras 5 kambarių namas ir 
kiti bučiukai. 1^4 mylios iki kieto ke
lio, 3 H mylios į miestą. Ta farma ant 
gero kelio. Kaina $30.00 akeris. Ant 
lengvų išmokėjimų.

Kurie ieškote gerų bargenų, rašykite: 
T. C. CRIMMINS 
c-o Kagay Realty Co.

Effingham, Illinois

WISSIG,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

S. L. A. 63 kp. susirinkimas 
įvyko 5 d. birželio Tuley Park 
svetainėj, 90 st. ir St. Law- 
rence avė. Narių dalyvavo 
pusėtinas būrelis. Susirinki
mo tvarką vedė tvarkingai 
kaip ir visados pirm. P. Ku
činskas. Roselando. Darbi- 
bininkų Namo bendrovės at
stovas Povilas Gilis išdavė 
gražų raportą, iš kurio paaiš
kėjo, kad bendrovė yra jau in
korporuota.

Ligoniai: Jonas Norvainis, 
dar randasi County Hospital ir 
užsimaldavo Jurgis Jankūnas, 
308 E. 88 st., kuris 3 d. June 
Niekei Plato karšapėj bedirb
damas, sužeidė ranką.

Antradienio rytą, birželio 1Q 
dieną, iš Dearborn Stoties iš
važiuoja būrys lietuvių. Vie
ni važiuoja aplankyti Lietuvą, 
kiti apsigyventi.

Petronėlė Kčletienė
Kast. Umbraš
Rūta Umbras
A. Wekshres ,
A. Gavėnis .
J. Mikalauskas

“Na, o ką atsakė Adomėlis 
su tuo raudonuoju žmogum, 
kad jiems taip atšovei?” klau
siu Piterio.

“Adomėlis paklausė, ar aš 
dar tebepykstu. Aš jiems at
sakiau, kad jei ir nepykčiau, 
tai vis tik jūsų plakatų nebe
priimsiu, nes ne tik nepasi- 
provijote, bet dar biauriau 
šmeižiate visus, kurie tik prieš 
bimbistus nesilenkia ligi že
mės ir į juos netiki, kaip į ko
kius neklaidingus popiežius. Po 
to tie du bimbistai bandė aiš
kintis, kad jie tik vieni esą 
neklaidingi “ vargšų darbinin
kų užtarytojai”, ir išėjo, bet 
paėję kelis blokus vėl grįžo su 
visais garsinimais, sako — 
“niekas plakatų į langus nebe
priima...’ ir dejuodami nuėjo 
išilgai 18 gatvės.

Senas Petras.

kelnaitės. Sukirptos, mieros l, 2, 4 ir' 6

PARDAVIMUI groserne ir bučernė. 
Cash tiktai. Turiu parduoti iš priežas
ties nesveikatos. Gera vieta ir gerai iš
dirbtas biznis.

2614 W. 42nd Street.

NAUJIENOS, Chicago, III .... .......... ... — ...... ....... ...... .. '
F. C. Venckumis pa
baigė ant daktarų

KADA SKOLINATfiS PINIGUS
PIRMA—Skolinkitės iš užtikimos fir

mos, kuri turėjo chicagiečių pasitikėji
mą ir prielankumą per 28 mėtus.

ANTRA—Imkite paskolą bile sumoj 
iki $300 ant jūsų algos ar rakandų.

TREČIA—-Pasirinkite tokį atmoksi
mo pieną, kuris jums yra parankiau
sias.

KETVIRTA—Nepadarykite
__ 1.1.j

T. B. WARD
8 S. Dearborn St.

Room 612 Tel. Randolph 3060

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš
" GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speriališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, nžnaodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, 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 vakare. Nedeliomls nuo 10 ryto iki 1 vai. 
42100 West 26 St., kampas Keeler TeL Cra^ord 5573

MES PALIUOSUOSTME JUS
, NUO SKOLŲ

Sulig *nm*ų ortfriDalio vizoj Saly žinomo pie
no. indorzuojomo ir rekomenduojamo žy
miausiu biznierių, zemdytojų ir ekoDomiz* 
tu. kurie tik M žino,
KAM "SKOLINTI NUO PETRO.

KAD ATMOKĖTI POVILUI?”
Visą savo skolą paverskite I mėnesini pie

ną. su moksliniu tiktai vienoje vietoje. U* 
venrkite alsu nnralinėjimo, sarniftmentu. la
bai srriežtu kolektavimu-

Nereikia skolintis; nereikia užstatu: ne
reikia paslraiytoju; nėra ‘red tapė’: Jokia 
suma nėra dėl mus per maža ar per dl- 
delfl. L . . 'KMMriMes teimam mažą kainą už patarnavimą 
ir iteiuntinšjima.
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Saite 440 30 N. La Šalie St.

Matykit savi 
ant vietos.

2846 W. 39th Place

Business Service
Pi jinią Ęąt.gyiiąyinĮąs _ _ _. _ _. _

BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI

Mes sudedame rynas, vandens nuovadas, 
skailaitus. Specialė atida į stogų dengi
mą. Darbas garantuotas. Apskaičiavi
mas dykai.

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

Business Chances 
Pardavimui Bizniai 

ua*^uasR*bR*M«kte**^a^www*e|**»**^*^^*«******k**»^^*«^*

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI?

Jei taip, tai mes turime cash pirkėjus, 
kurie stribui to ir pageidauja. Greitas, kon
fidencialia patarnavimas pirkėjams ir parda
vėjams. Mus specialybė roomlnr bonse, ra
šo stotys ir garažai. Tel. Del. 9426. Mr. 
Ryan. Bm. 603, 612 N. Michiran Avė.

■
 Mano Stadijoj 
arba savo namuo
se, nėra skirtumo 
kur: SAVO ŠEI
MYNĄ, 
TUVES 
MENIS. 
atlieku 
ki t u s fotografo 
darbus; turiu 25 
metų patyrimą.

Praneikit ii anksto telefonui 

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD

730 West 62nd Street

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Biznieriai nepriima bimbistų 
tavorų į langus

Aną dieną važiuoju pėsčias 
Halsted gatve ties 18 gatvę įy 
žiūriu ties viena cigarų krau
tuve sėdi vienas mano geras 
parapijonas sęnas draugas Pi
teris.

“Alo, Piteris, kaip tau eina
si, kaip biznis šiandien?“ klau
siu.

“Well, žinai, Senas Petre, 
biznis šiomis dienomis tik 
tvirtas iš vardo“, sako Pite
ris.

“Well, po šimtas pypkių, 
kame dalykas, kad taip atro
dai paraudęs?“

Nusišypsojo mano Piteris ir 
sako: “Kad žinotum, kad aš 
šiandien turėjau du svečius, ir 
patsai butuin raudonas jei to
kių svečių turėtum, ir dar tu
rėtum ką į “Naujienas” para
šyti“, sako mano parapijonas.

“Wel, jeigu dalykas yra 
svarbus, tai papasakoki, ir ne
turėjęs tokių svečių parašy
siu”, sakau.

“Taip, parašyk”, sako Pi
teris. “Žinai, kai Bimbos vie
tininkas Andriulis pernai ru
denį mane per “Vilnį” pater- 
liojo ir jūsų “Naujienas” viso
kiais vardais išdirbo už tai, 
kam mano kalė laimėjo pri
zus. Vėliau Bimba ir Andriu-

________For Rent
PASIRENDUOJA graži Golden Dome 

Ballroom salė Brighton Parke, kampas 
Archer Avė, ir S. Whipple $t. Salė tin
kama vestuvėms, bankietams, šokiams ir 
visokiems mitingams, žema kaina už 
bile vakarą, kuri pasirinksite. Kreip
kitės prie

RUBIN BROS.
Archer Avė. ir S. California Avė. 

Tel. Lafayette 8705

karins For Sale

ILLINOIS FARMOS
120 akerių farma Fayette County, 

visa dirbama. Namas geras, ir yra kiti 
budinkai. 3% mylios nuo kieto kelio. Kai
na $25.00 akeris. Įnešti $700.00, ki
tas ant ilgų išmokėjimų.

Personai
_ _ _ Asmenų ležko
Juodieji inkštirai, spuogai pasalinami ant 

visados, taipct visokie odos libėrimal.
8OUTH-PARKWAY LAB.

403 E. 61 St.
_ . Normai 6303
Valandos 10 a. am. — 5 p. m.

• t-9 p. m.

Miscellaneous 
įvairus ___

DEPOT 
....... Detroit,

Educational .
Mokyklos 

MOKYKIS BARBERYSTĖS
■ AMATO’

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS

2604.—> Svečįuosna eiti graži suknelė. Iš rodys labai efektivi?kai jeigu pasiūta 
bus iš vienos, spalvos materijos. Galima -■ padabinti kitos spalyop šilku, tik reikia

36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.
J 3190 —— 17--------------- - ------- ----- ------- _______ —-j-r —t——r- .

vakarams. Tinka iš sunkesnio šilko, aksomo, sukirptos mierbt 16, 18, tai^gį 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

2501 Mažutei mergaitei suknelė, ir 
metų mergaitėms.

Norint gauti viėną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžiu 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
humerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno par 
vyzdžio kaina 15 centų, Gąli- 
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattera Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, BĮ.
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