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DETROITO MOTERYS BOIKOTUOJA MeSĄ

Siūlo taksus nuo s800
pajamų

rei

Prigėrė žuvaudamas
4 pasmerkti mirčiai

Keista audra
CHICAGO

SIŪLO SAVO ŽEMIŲ ITALIJAI

350

iš mėsos ir
Du vaikai nušauti

bandy

leidžiasi

Žydų pogromai pra
sideda ir Rumunijoj

Ethiopia siūlo Itali
jai dalį savo žemių

4 suimti už bandymą 
parduoti merginą

Graikijos buvęs mi 
nisteris nuteistas

Protestai pasitiko 
Lenkijos ministerį 

Beck Suomijoj

ir visų kumštininkų 
— pasaulinis čempio-

Dabar Abysinija ruošiasi ko
vai dujomis. Ji mokina karei
vius priešdujinės apsaugos ir 
užsakė Lenkijos dujų kaukių.

SPRINGFIELD, III., r. 11. 
— Du vyrai ir trys moterys 
liko užmušti užmiesčio gatve- 
kariui susidūrus su tos pačios 
linijos darbiniu gatvekariu.

Abysinijos (Ethiopia) karalius Haile Selassie pasiūlė dalj 
savo žemių Italijai, kad išvengus karo su Mussolini. Bet jis už

Darbo
Meany

CHICAGO 
ko sužeista, 
gatvekaris 
Paulina gatvių, dėlei sugedusio 
svičiaus, nušoko nuo bėgių ir 
atsimušė j geležinį stulpų.

ATHENAI, rugp. 11. — Di
delis gaisras siaučia Spartoj, 
kuris grąsina sunaikinti tų ne
mažų miestų. Didesnė pusė se
nosios Spartos jau sunaikinta 
liepsnų.

CHARLESTON, W. Va., r. 
11. — žymus vietos gydytojas 
Dr. Roller, 56 m., žuvo kai jo 
automobilius nuvažiavo nuo ke
lio ir |šoko į upę.

5 žmonės užmušti 
gatvekariams 

susidūrus

Suokalbis nužudyti 
Meksikos prezi

dentą

RADO MIŠKE NUŠAUTĄ 
ŽMOGŲ.

ATHENAI. rugp. 11 
džia vakar skubiai pravedė par
lamente {statymus, kurie daro 
verstinų arbitracijų tarp dar
bininkų ir samdytojų, Graiki
jos Darbo Federacijai prigrū
mojus paskelbti generalinj 
streikų šį antradienį.

Nepatenkinti yra mažu už- 
darbiu *1r buJikalnieriai, kurie 
dirba prie pašelpos darbų. Jie 
irgi horėtų organizuotis, bet 
Amerikos Darbo Federacija at
sisako juos priimti.

7 amerikiečiai už 
mušti traukinio 

Kanadoje

Abysinija ruošiasi 
sumobilizuoti 600.- 

000 kareivių

Senato komitetas siūlo pakelti taksus vi 
siems, nuo beturčių iki turtingųjų

LEBANON, Ind., rugp. 11. 
— Keturi žmonės, jų tarpe ją 
auklėjusi močiute Mrs. Rosie 
Frazier, 64 m., liko suimti už 
išvežimų Rosalie Hawkins, 17 
m., merginos j Kentucky, jos 
išgėdinimų ir paskui bandymą 
jų parduoti už $2,000.

PITTSBURGH, Pa., rugp. 9. 
— Sugryžęs pietums tėvas 
Fred Agua rado nušautus sū
nų Robert, 13 m. ir dukterį 
Betty, 11 m. Spėjama, kad 
vaikas netyčiomis nušovė savo 
seserį ir tada iš baimės ir nu
siminimo pats nusižudė.

pietinė 
miesto dalis. Audra perėjo tik 
kelių blokų ruožu, žaibas už
gavo kelis namus, bet didelių 
nuostolių nepadarė. Tik Ber- 
wyne jis pritrenkė tris po me
džiu stovėjusias tris moteris.

SIMLA, Indijoj, rugp. 9. — 
Policija šovė į demonstracijų 
prieš agrarines reformas ir 8 
žmones Užmušė, o 47 sužei-

20 sužeista gatveka 
riui atsimušus 

į stulpą

ATHENAI, rugp. 9. — Bu
vęs Graikijos finansų ministe 
ris Maris buvo nuteistas 20 
metų kalėjiman už dalyvavimų 
kovo mėn. sukilime. Nuleistas 
už akių, nes buvo pabėgęs į 
užsienj. Dabar jis sugryžo iš 
Paryžiaus ir padavė apeliaci
jų. Naujoj byloj karo teismas 
nuteisė jį 39 mėn. kalėjiman 
ir įsakė konfiskuoti jo turtų.

Graikijos valdžia 
nusilenkė darbi

ninkams

MEXICO CITY, rugp. 11.— 
Čia liko susektas suokalbis nu
žudyti Meksikos prezidentų 
Cardenas. Septyni žmones liko 
suimti. Bet suokalbio smulk
menų neskelbiama.

ROKIŠKIS. — Armonių mi
ško pelkėje rado jauno vyro 
lavonų. Lavone rasta dvi žaiz
dos, padarytos galvoje šautu
vo kulkomis. Jokių dokumentų 
nerasta. Vedama kvota nusta
tyti nušautojo asmenybę.

BOKCHITO, Okla., rugp. 9. 
Šiandie J. J. (“Uncle John”) 
Allen švenčia savo 111 metų 
gimtadienį. Pietus jam bus pa
ruošti “stiprus 
namie keptos duonos, nes j U 
jokių skanėsių nevalgo. Jis jau
čiasi gana stiprus ir tebeturi 
savo dantis — ketvirtus, ku
rie išaugo pernai. Jis turi 8 
vaikus, bet kadangi jam tie*: 
vaikų neužteko, tai jis užau
gino dar 43 našlaičius.

PARYŽIUS, rugp. 11.—Gau
tomis iš Addis Ababa žiniomis, 
Abysinijos karalius Haile Se
lassie paskelbė, jog Ethiopia su
tinka atiduoti Italijai dalį sa
vo žemių, jei už tų ji, Ethio
pia, gaus priėjimų prie juros 
(Raudonųjų jurų)’ ir finansi
nę pagelbų.

VARSA VA, rugp. 11. — Su
degė Varšavos priemiestis Scze- 
cew. 250 šeimynų liko be pa 
stogus. Nuostoliai siekia $200,

čia atvyko Lenkijos 
reikalų ministeris 

Juozas Beck. Pasklidus gan
dams; kad Lenkija siekiasi pa
kreipti Balti jo valstybių užsie=- 
nįo politikų linkui Varšavos (o 
taipjau ir Berlyno), Suomijos 
laikraščiai nepalankiu triukšmu 
ir aštriais protestais pasitiko 
Becko atvykimų.

. — 20 žmonių li
kai Ashland Avė 

prie Roosevelt i;

reguliarių uninių al
gų — nors apie paprastų dar
bininkų algų pakėlimų jie ne 
pusę žodžio neužsimena ir jaio 
visai nesirūpina.

Federalinė valdžia jau pa
skelbė, kad atsisakantys dirb
ti negalės gauti bedarbių pa- 
šelpų ir iš federalinių sumų. 
Ar sutiks juos šelpti miestas 
savo lėšomis, dar nėra paskelb-

LENINGRADAS, rugp. 11 
— Moteris ir trys vyrai liko 
pasmerkti mirčiai už padegi
mų kolektyvio ūkio Msta kai
me, Novgorodo provincijoj. 
Gaisras sunaikino 200 namų.

HONOLULU, rugp. 
Nudžiugintas pirmųjų 
mų pasisekimais, atvykęs j č«a 
generalinis pašto viršininkas 
Farley sako, kad gal už 90 die
nų prasidės reguliaris nešioji
mas oro pašto per Pacifiko 
vandenynų.

0(M),000 metinio uždarbio. Tai 
neskaitant reguliarių taksų.

Bet senato komitetas, pakel
damas taksus visiems, rado rei* 
kalo sumažinti taksus ant ne
paprastai didelių palikimų. Tuo 
jis atmetė svarbiausi preziden* 
to reikalavimų.

Taipgi pasiūlė padidinti tak 
sus ant korporacijų kapitalo.

Komitetas taip pakeldamas 
visiems taksus tikisi valdžios 
metines pajamas padidinti dar 
$400,000,000.

Tečiaus tokie senato komi
teto pasiūlyti taksai nepaten
kina nė vieno. Nepatenkinti yra 
ir patys komiteto nariai. To
dėl galima tikėtis, kad senatui 
svarstant bilių, bus patiekta 
visokiausių pataisų ir todėl de
batai senate bus ilgi ir aitrus.

Bet komiteto patiektuoju bi- 
lium patenkinti yra republiko- 
nai. Jie* jokiu budu negalėjo 
sukurstyti žmones kada buvo 
siūloma pakelti taksus vien tik 
turtuoliams. Aiperffc, tokis pa
siūlymas rado visuotinų prita
rimų. Bet dabar, republikonai 
tikisi, bus kitaip, kada taksų 
pakėlimas palies veik kiekvie
nų dirbantį šalies gyventojų. 
Todėl, kaip išrodo, senato ko
mitetas bus pasitarnavęs tik 
republikonams, kad jie galėtų 
lengviau sukurstyti žmones 
prieš prezidento Roosevelto ad
ministracijų.

NEW YORK, rugp. 
New Yorko valstijos 
Federacijos prezidentas 
sako, kad streikuojantys pa
šelpų darbų darbininkai nenu
sileisiu prieš grūmojimų su
stabdyti jų pašelpas, jei atsisa
ko nuo darbo.

Bet skaičius streikierių toli 
nėra tokis didelis, kokis buvo 
skelbiamas pirmiau. Pasirodo, 
kad streikuoja nuo 1,117 iki 
2,500 bedarbių, daugiausia vien 
unijoms priklausančių amat- 
ninku, kurie ir prie pašelpų 
darbų norėtų gauti augštas 
linines algas. Jie ir dabar už
dirba daug daugiau negu pa
prasti pašelpų darbų darbinin
kai, bet streiku4 reikalauja dar 
daugiau

BUCHARE'STAS, rugp. 11. 
— Pasmerkėjus žydų persekio* 
jimui Vokietijoje, kartu pra
sideda pogromai ir Rumunijo
je, kur jau daugely vietų žydai 
buvo užpulti ir sumušti, ypač 
maudykloje. Pogromhmš vado
vauja prof. Guzą ariti-%emitų 
partija ir fašistinė Geležinė 
Gvardija.

HELSINKAI, rugp
Vakar 
užsienio

Detroito moterų demonstracija prieš aukgštas mėsos kainas. Jos• paskelbė mėsos boikotą, 
kalaudamos nupiginti mėsos kainų bent 20 nuoŠ. Dėl boikoto daugelis mėsinių turėjo užsidaryti 
nes prarado visas pirkėjas.

WEST McHENRY, Ilk, rugp. 
9. — Žaibas trenkė į du stovė
jusius laike lietaus po medžiu 
žmones ir vienam jų . nudras
kė visus drabužius. Abu4 rasti 
be sąmonės, pritrenkti.

Pradedąs pagarsėti jaunas ne
gras kumštininkas, kurį po nu- 
galėjimo King Levinsky negrai 
apvainikavo savo karalium. Bet 
numatoma, kad jis greitu lai
ku liks 
karalius 
nas.

MONTREAL, Que., rugp. 11. 
— Septyni žmones, jų tarpe 
du katalikų kunigai ir dvi mo
terys, liko užmušti traukiniui 
užgavus jų automobilį. Visi 
užmigtieji .J?ų.voy,._atvykę iš 
Maine valstijos.

Oro paštas per 
Pacifiką

Pereitų šešta
dienį Chicago kliudė labai kei
sta audra. Vietomis buvo la
bai smarki perkūnija, kitur 
buvo vėtra, o dar kitur buvo 
smarkus, bet trumpas lietus. 
Labiausia nukentėjo

Hs®

Kroatą vadas nutei 
, kalėjiman -

STUART LAKE, Ind., rugp. 
11. — čia pasimirė indionė 
“Old Betsy”, sakoma, 115 me
tų amžiau‘3. Ji nustebino dak
tarus, kai jai pernai išdygo 
treti dantys ir jos žili plaukai 
pavirto juodais.

“Mes nenusileisime”, 
sako pašelpų darbų 

streikieriai

* ADOWA

NO N NO

L.AKC

M IMi

Chicagai ir apieHnkd federa* 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia giedra; 
karšta.

Saulė teka 5:54,

MARIBOR, Jugoslavijoj, r. 
11. — Ivan Gabrič, kuris kur
stė prie sukilimo, kad Kroati
ją atplėšti nuo Jugoslavijos ir 
prijungti prie Hapsburgų ka
ralijos (Austrijos), liko nutei
stas keturiems metams kalėji
mai!.

WĄUKEGAN, III., rugp. 11. 
— John Maciatis (lietuvis?), 
55 m., iš Waukegano, prigėrė 
kai jis išvirto iš valties bežu- 
vaujant netolimam Hastings 
ežere. Liko našlaičiais keturi 
vaikai.

WALLINGFORD, Conn., r. 
11. — Du legionieriai iš Stam- 
ford, liko užmušti ir 16 sužei
sta, busui, kuriuo jie gryžo iŠ 
Amerikos Legiono valstijos 
konvencijos Hartford, Conn., 
susidūrus su troku.
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LONDONAS, rugp. 11. - 
Gautomis iš Addis Ababa ži
niomis, jei ištiktų karas, Aby
sinija sumobilizuos ir pasiųs į 
karo laukų 600,000 kareivių ar
mija. Bet gal tik pusei tų ka
reivių Abysinija turi ginklų.

Dabar jau yra sumobilizuo
ta 250,000 kareivių.

šautuvų Abysinija turi tarp 
300,000 ir 1,000,000; kanuolių, 
(niekurios jų dirbtos 1860 m.) 
turi 200; kulkosvaidžių 
iki 400; apie tokį patį skai
čių automatiškų šautuvų; še 
šis tinkamus skraidymui lėk 
tuvus.
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VVASHINGTON, rugp. 11.— 
Senato finansų komitetas vi
siškai pakeitė prezidento Roo
sevelto pasiūlymų pakelti tak
si?,-; tik patiems stambiesiems 
turtuoliams, ant didelių pali
kimų ir dovanų ir atstovų bu
to priimtų bilių taip permainė, 
kad einant komiteto pasiūly
mu, taksai yra pakeliami vi
siems gyventojams.

Jau atstovų butas prasilen
kė su prezidento pasiūlymais, 
bet senato komitetas nuėjo dar 
toliau.

Einant to komiteto pataisy
tu biliu, pajamų taksus kar
tais gali tekti mokėti net val
džios šelpiamiems bedarbiams, 
jei jie dirbdami prie valdžios 

^pašelpos darbų uždirbtų dau
giau $800 j metus.

Ikišiol išdirbantys mažiau 
$1,000 pavieniai asmenys ii 
mažiau $2,500 vedj^ būva pa- 
liuosuojami nuę pajamų taksų 
mokėjimo.

Dabar, komiteto pasiulymu. 
taksus turės mokėti pavieniai 
nuo $800 ir vedę nuo $2,000 
metinio uždarbio.

Mokėti reikės 4 nuoš.
Surtax (priediniai taksai) 

prasidės ne nuo $4,000 uždar
bio, bet jau nuo $3,000. Sifr- 
tax laipsniškai didės — prade
dant nuo 4 nuoš. ant $3,000 
uždarbio iki 75 nuoš. virš $5,-
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Lietuvos Naujienos
Augustavo Seinų 
miškuose yra paslėp

ti milijonai
Didžiojo karo pradžioj tarp 

rusų ir vokiečių kariuomenių 
Augustavo-Seinų miškuose (et
nografinėje Lietuvoj^) buvo di
deli mūšiai. Per juos skaudžiai 
nukentėja rusų kariuomene. 
Besitraukdama, ji Augustavo- 
Seinų miškuose paliko daug 
ginklų, karo medžiagos ir t. t- 
Pasakojama, kad sumušta rusų 
kariuomenė, bėgdama nuo vo
kiečių, tuose miškuose paslė
pusi 20 korpuso kasų su pen
kiais milijonais rublių. Buvę 
taip:

1915 m- vasario mėp. pirmo
mis dienomis 20 korpusas lai
kė užėmęs frontą Mozūrų eže
ruose. Vokiečiai pasinaudoda
mi silpnomis rusų jėgomis tor 
je linijoje, sujungė tęn net 
apie 300,000 kariuomenės. Ru
sų 10-os armijos vadui gener 
rolui Sieversui sunku buvo at
sispirti tokiai armijai, ir vasar 
no mėn. 9—J4 d. vokiečiai 
prasilaužė pro retas rusų eiles 
ir nepaprastu smarkumu pro 
Vižainį, Kalvariją, Seinus, už
kirto kelią atgal traukiančiam 
20-tam korpusui.

Kai korpuso vadas gen. Bul
gakovas Suvalkų mieste su 
karininkais dirbo planą at
stumti vokiečius atgali priešir 
įlinko raiteliai jau jodinėjo 
10—12 kilometrų atstu nuo 
Gardino tvirtovės. Generolas 
Bulgakovas apie tai sužinojo 
tik. laike to pasitarimo. Dar už 
10 valandų visas 20 ' korpusas 
su likučiais kelių 10 armijos 
divizijų buvo apsuptas dideliu 
ir stipriu vokeičių kariuomenės 
lanku.

Išsigelbėti buvo maža vilties. 
Tada korpuso iždininkas su 
keliais puskarininkiais Seinų 
miškuose užkasę dalį pinigų, o 
kitus mėginęs perkrauti į par 
prastas gurguoles ir gabenti 
Augustavo miškų gilumom Mat, 
toje vietoje buvo numatytas 
prasilaužimas per vokiečių 
frontą. Slepiant pinigus, Seinų 
miškuose, buvo gautas skubus 
įsakymas trauktis įr iždininkas 
nespėjęs net padaryti vietos 
plano. Likusi pinigų dalis bur 
vusi užkasta Augustavo miš
kuose, Mlyneko rajone. Netrup 
kus vokiečiai paėmė apsuptą 
20 korpusą.

Per 20 metų žymiai pasikei
tė tos apylinkės, kur pinigai 
buvo paslėpti, todėl ir rasti 
juos sunki?. Taip, tur būt, nie
kas ir nesuras paslėptos 20 ru
sų korpuso kasos.

— Tsb.

šaičiu išrinktas agr. p. Morkū
nas. Ūkininkai, viršaičiu gavę 
agronomų* patenkintu bet kad 
ir šito,, kaip ir daugelio nebū
tų trumpos dienos, nes nuo
latinis viršaičių kaitaliojimas 
ūkininkams labai įgrisęs, nes 
kiekvienas vis savaip viską tvar
kęs. (r).

Ar tai tas pats?
SubąčiavM yalsč.,, Tiltagalių 

km. pil. Morkūnas, neturėda
mas žemės ūkio, ministeri.o lei
dimo,, vertėsi gyvulių gydymų. 
Nieko nenusimanydamas tame 
dalyke,, vietos ūkininkams pri
darydavo daug nuostolių. Ūki
ninkai prieš Morkūną padavė 
skundą Panevėžio apskr. vete
rinarijos gydytojui, kad už
draustų Morkūnui verstis gy- 
vulių gydymo praktika. Vete
rinarijos gydytojas uždraudė 
gyvulius gydyti, o Panevėžio 
apskr. viršininkas, už nelega
lų gydymą, Morkūną nubaudė 
500 litų arba vienu mėnesių 
arešto.

Gilina Nemuną ties 
Rusne

s KAUNAS. — Ties’; Rusne 
prasidėjo Nemuno gilinimo dar
bai. Tuo tarpu gilinama Ne
muno šaka Atmata. Vėliau bus 
gilinamas Atmatos žemupis 
prie Kuršių marių, šiomis die
nomis pradėti Nemuno šakos 
Skirvytės krantų stiprinimo 
darbai.

Darbai Užtruks iki rudens. 
Prie šių darbų dirba apie 100 
darbininkų.

Kėdainiuose sudegė 
dirbtuvė.

KĖDAINIAI. — Pereitą są- 
vaitę Kėdainiuose nudegė Jųį* 
Freitago medžio papdjrbimd- 
dirbtuvė. Drauge sudegė daug 
apdirbtos ir neapdirbtos med
žiagos. Nuostolių padaryta apie 

■7000. lt. Daug darbininkų liko 
be darbo*.

Savižudžiai
I '

KAUNAS. — Vakar ąžuoly
ne rastas persišovęs Ukmergės 
kalėjimo prižiūrėtojas Valavi
čius. Greitoji pagelba jį pri
statė į miesto ligoninę, kur 
jam padaryta operacija. Esą 
žudęsis dėl šeimyninės nesan
taikos.

Kfius kalino, pats 
pateko kalėjimai

■»

Buvęs kalėj i-ŠIAULIAI.
m.0. viršininkas Iljasevičįits. jay 
anksčiau atleistas iš pareigų 
už valdžios turto išaikvojimą, 
dabar teismo tardytojo nuta
rimu iki teismo padėtas Šiau
lių sunkiųjų darbų kalėjimai?, 
kuriame anksčiau buvo virši
ninku.

Lietuva perka taba 
ką Rusijoj

Ligi rugpiučio men. iš SSSR 
į Lietuvą bus atgabenta 70 
vagonų tabako.

Tragiškai žuvo jaunąs 
darbininkas

' ŠĮ'ĄULIAJ. — Šiauliuose, ežę- 
re nusiskandino 24 met. am- 
įžiąus dąrbinjukąs Zjgmąs Ęię- 
tįs, kuTiam prieš porą mėne
sių, djrbant Ha.iko ijf Rodų dirb
tuvėse mašina nutraukė du 
rankos pirštus. Paskutinėmis 
(dienomis nutrauktų pirštų 
žaizdos atsivėrė. Dėl to jis ne 
paprastai susijaudino) ir pasi
skandino.

t
Išgelbėjo skęstančią

pradėjusi plaukti plaukikė p-le 
Vepštąįtė, kojomįs įsipynė į 
.plaukėjams kelią rodąntį šniū
rą iy pradėjo skęsti. Nevėžio 
krante stovėjęs miesto darbi- 
fninkąs, pastefyėjęą skystančią 
'sportininkę, tuojau sn visais 
: rūbais puolė į Nevėžį ir pri
plaukęs nelaimės vietą, labai 
išmaniai išgelbėjo, skęstančią 
plaųkįky, Tokiu darbininko drą
sumu ir greitai suteikta pagal
ba,. visi Šyentės dalyviai buvo 
.nuątębinti ir apsidžiaugė pa- 
i girdami drąsų darbininką.

vesta perimti faneros fabriką 
“Bizdoom ir Zoon” ir jį per
duoti valstybės iždui.

ADVOKATAI
. . . • r, < • , -r

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. VezeFis

Dentistas
4645 So, Ashland Avė,

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

PanevėžyPANEVĖŽYS.
buvo, surengta sporto, mėgėjų 
diena, kurios metu, pasirodant 

t vandens sporto, mėgėjams, vos

Išvyko perimti fabriko
KAUNĄS. — Į Klaipėdą iš- 

vyko finansų ir žemės ūkio 
komisiją,, kuriai pa

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3.323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

Subačiaus valsčiaus vir
šaičiu išrinktas agron.

Morkūnas.
SUBAČIUS. — Nors valsčių 

viršaičių rinkimų sezonas se
nai praėjo, l>et provincijoje tai 
vienur, tai kitur dar ir dabar 
išrenkami nauji viršaičiai. Par 
skutimu* laiku Panevėžio ap
skr., Subačiaus valsčiuj taip 
pat išrinktas naujas viršaitis, 
šiuo sykiu Subačiaus valse, vir

Vilijampolėj buvo paimtas į, 
m.ięslo ligoninę vyriškis su 
persipjovusia ranka.

Buy gtavus whh whcrt 
it savas

USŪRINI 
TOOTH PAŠTE 

25‘

NTUjTrno.7 Ubėritnų Ir Dedarvlnla— 
Žemo rrHt palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritadj* nuo Ecaetnoa, spuo- 
<ų ir panelių odos nesveikumų. Per 25 
meiua Žemo vartojamas ir ciriamae 
milijonų kaipo ivaru* ir aaucua vaia» 
tae praAalinlmui odos irttacijų. Uidr- 
W Good Houaekmptn* Burean. No. 
4»74. 85e. OOc. ir VUg v«toUų|o- 
kal užlaiko.

ALWAYS UNIFORM
... DtPtNDABLt

lemo
O n S K;-.1 t PU! m r<j>t

rųumcK

25 ounces for25<
MILUONS OF POUNDS HAVf BFFN 

USLD BY OUR GOVERNMENT

KAUNAS. — Lietuvos taba
ko sindikato, atstovai yra iš
vykę į SSSR ir ten daro taba
ko užpirkimus, nes pagal su
tartį, visą tabako žaliavą Lie
tuva sutiko pirkti Sovietų Ru- 
sijoje. Šiemet privalomas nu
pirkti tabakas turįs būti n&> 
pirktas išgabentas iš ‘SSSR li
gi š._ m. ri/gp. mėn. Sindikato, 
atstovai užperką 70 vagonų ta
bako, žaliavos. Tokiam didė
liam tabako kiekiui sindikatas 
neturi sandėlių, nes ligšiol to
kiais; dideliais kiekiais tabakas 
nebūdavo, perkamas, o užpirk
tas sutūpdavęs mažuose san
dėliuose prie tabako fabrikų. 
Sindikatas susirūpinęs sandė
liais, kurie turi būti specijaliai 
tabakui pritaikyti.

Komisija nutarė užda
ryti “Dancigo” fabriką 

Kaišiadoryse.
KAIŠIADORYS. — Kaišia

doryse veikia “Dancigo” tepalo 
i fabrikas. Komisi ja fabriką ap
žiurėjo. ir radus jį neatatinkan,- 
tį nei statybos, nei sanitarijos 
reikalavimams — nutarė už
daryti.

1 Tautinės banžyčios' 
kunigas

. JĖZNAS, Alytaus ap. Jėzno 
vai. Beržynų kaime yrą par
važiavęs iš Amerikos Tautinės- 

; katalikų bažnyčios kunigas. Jis 
ręngiąsis pradėti Lietuvoje or
ganizuoti nepriklausomą nuo 
Romos katalikų tautinę bažny
čią. Koresp. ;

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

PbysicalTh.erapy 
apd Mldvdfe

6630 S. Western 
Avę„ 2nd ffoor 

Hemlęęk 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
S e. ar ligoninis?, 

uodu massage 
electjrijc treap 
mept ir ipągnę- 
tic blankets ir tįt 
Moterims ir mer

ginoms patųtf- 
mat. dovanai.

j Wl I » I I. ■ ■' ' I-  . . I .    | m , 

1ŠAIDOTUVIU DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
. 5340 So. Kedzie Avenue

■........ 1 . i 1       -T*

a
Thto deliciov* chMM food to
DIGESTIBLĘ MUK
ITSELFl

Kjutft VdveeU-ia aambdchc*. ta

Vienutine Tokia
■ ' ■ j

KNYGA
Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musą 
jaunimui pasiskaityti

“The Daina” yra parašyta Lie- 
tuv^ Tašytoje fctzei^enbo- 

.'.s-',/..,

Kaina PM.

Tėvai f nupirkite dovanų savo

Galite NAUJIENŲ ofise

Nariai Chicągos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

h... . ...... ? .

PATARNAVIMAS; DIENA IR NAKTĮ. 
Turime koplyčias Visose Miesto Dalyse,

M

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phx>ne Lafayette $572

Pilone Yards 1138Lįtųapicą Aveiųię 
' ........ i .n 'i ori i" r-v-m —t

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

' A. PETKUS
1410 South 49th, Coiwt Cicero Phone Cicero. 2109 

--- '-----------------------------------------------------------------------------------------------------H,fijnunm^-MII III I I..H.u... . . , .Į       n, . p,   

J F RADŽIUS668 West 18tK Struti Phone Ganai 6174

. Sk m. skubąs
l)8th Street} Phone Monroe 3877

West Stmt Phones Boulevard 5208>8413

4605-07 S. Hermitagą Avenue Phones Yards 174L1742

LACHAWI€Z ir SŪNŪS
2314 Weat 23r4 Ętace Phones Ganią 2515—Cicero 5827

AMBULANCĘ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARda 1741-rl742 .
J. F. EUDEIKIS

Telephone: Boulevard 2800
JOSEPH J. GRISK

ir
Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 S. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723.

Res. 1227 S. 50 Avė., Cicero 
Telephone: Cicero 5395,

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARGHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
i Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER AV.. Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 3650; res. Virg. 0669

Dentistas
Valandos nuo 9-9

2420 West Marųuette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

AKIU SPECIALISTAI^—
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo

DR. G. SERNER n LIETUVIS
Yarda, 1829 _____

Pritaiko Akinius I i iki 3 i>o Piety ny° 6 iki 8:30 vak.
Kreivas Akis !*—J1“ ---- ---------” <’'"

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvl
756 West 35th St

kampas Halsted St.
Valandoj uo 10—4, nuo 6 iki 8

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

: DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS f

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akiu įtempimu, kuria 

esti priežastimi galvos , skaudėjimo, 
syalgimo. alųu aptęmimo,. neryuotu- 

jmo, skaudant .akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystų. Priren
giu teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose. egzaminavimas daromas su. 
elektra, parodančiu mažiausias kiai- 
<jjar. Speęiajė ątyda atkreipiam i mo
kykloj vaikus. Kreives akyz atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki; 12.

: Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

UETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktarų 
Draugijos Nariai

kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 
TeL LAFAYETTE 8051.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 848Z

Tel. Boulevard 5914 Dieną Ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 Sb. Halsted St „

J J.. ■
DR P. IAGMIN - 

DENTISTAS 
3147 S. Halsted St.

Utarn. ir Ketv. nuo 10 iki 8 v. v. 
1616 ATTO BOULEVARD 

Pan. Ser. Pčtn. Sub. 10-8 vai. vak.
Tel. Chicago Heights 1131

KITATAUČIAI

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

2400 West Madison Street
Vai. X iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

TeL Seeley 7830
Namų telefonas Brunswlck 0597

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St, 
TeL Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tek Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts, 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:81 

Nedčliomi* pagal sutarti

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams šinomae per 86 
metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas, liga*, 
vyrų, moterį; 
jauslus meto 
elektros prio_____

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SL, netoli Morgan Si 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 0 iki 7:80 vai. vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai: 

Hyde Park 6755 ar Central 7464
| , „Iii, į ,,l i l»— ................................ I Į . ■ —

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOSi

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 11 
valandai d ieną.

Phone MIDWAY 2880

ir vaikų pagal nath 
m X-Ray ir kitokius

Telefoną. Y*rd» 0894

Dr. Maurice Kahn
Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo. 1—8 ir 7—8

Seredomis ir nedšl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. NedV. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 2400

A.LDavidonis, M.D.
4910 S. Michigan Are.

Tol Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 Iki 11 valandai ryte
nuo ft iki 8 valandai vakare 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Calumet 6888 
ReA Tali Dimtel 9191 

Dn A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų

arti 81st Street. 
Blandos: 2—4, 7—9 vai. 
diliomis U iventadiuDiah

Tel Ofice Weptworth 6880 
Rea. Byde Bark M»8

Dr. Susanna Slakis
Motera ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Dr J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybė

Valandos 11-12 A.M. 2-4, 7-8 P.M. 
Gyvenimo vieta 

1638 So. 50 Avė.
Phone Cicero 8656 

Office 4930 W. 13 St 
Cicero 49 ”išakynu seredoAis ir zubatomiz
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veikti?

paša

Padarome Visiems Greitaito, kaš

VISA ABYSINIJA PASIRUOŠUS KARUI

PORCH PAINT

QA5 0
Chicago, III1739 South Halsted Street,

ASKS NO

3417 So. Halsted St

tote'

pašauk- 
ilgai ji

GALIONAS 
PAINT’O

Dievas 
tu nore-

Draugijoms Konstitucijos ir jįj Vedamos Knygos yra 
Musu Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

turėsi 
augti

Jos. F. Budrik 
INCORPORATED

daug, 
žino- 

veikti

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

When your porch floor is ptinted 
with LOWE BROTHERS PORCH 
AND DECK PAINT, you do nol 
peed to u*e che floor "carefully.’* 
Thii paint i« mada to withstaod 
the •zposure, scuffiog shoet, oft 
movėti furniture, and ocher hard« 
ahips to which porch floors are 
•ubjected. Equally good on wood 
and cement floors.

We carry this enduring porch 
floor paint in variom colors.

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

■S® asa

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

tokiu 
duosiu trisdešimt 

Kaip ilgai tu 
gyventi?” Dievas paklau-

JAPONIJOS PROTESTO SUSILAUKUSI 
KARIKATŪRA

tūkstančių j Abysinijos pasie. 
gentimis. Ir

1b prašo Lietuvos žmonės r 
Jap pataria Lietuvos bankai

man teks gyvenant veikti?”
Dievas tada beždžionei pa

sakė, kad žmogus ją pasigaus 
girioje ir laikys pas save kaip 
žaislą ir štukų darytoją. Ji 
turės jį linksminti savo juo
kingais gestais. Užtai žmogus 
ją mylės, maitins ir duos pas
togę savo namuose.

‘‘Jeigu taip”, pasakė bežd
žionė, “dešimties metų man 
pilnai užteks.”

“Tu turėtum būti patenkin
ta,” Dievas atsiliepė. “Aš nu-

imsiu dešimt metų nuo dvide
šimties, kurių tu nenori, ir pa
sidėsiu į šalį. Gąl kas kitas 
norės.”

Ant galo buvo pašauktas 
žmogus.

“Aš daviau visiems gyvu* 
liams po dvidešimt metų gy
venti. Aš noriu padaryti tave 
visų gyvulių valdovu 
budu tau 
metų gyventi 
nori

Dangeroui cartoon
“Vanity Fair” žurnale tilpusi William Gropper karikatūra, 

prieš kurią užprotestavo Japonijos valdžia, kaipo žeminanti 
Japonijos karalių

J
TMAT 
RUBBER 
MUŠT H AVĖ 
BEENOLU

IS MAD.
SHE 

FIGURBO 
' ON 
WNNINd

“Aš noriu gauti tiek 
kiek galima,” atsiliepė 
gus. “O kągi aš turėsiu 
visą savo gyvenimą?”

pįevas pasakė, “Tu 
pirmus dvidešimt metų 
ir aš noriu, kad tu juos suvar
totum geriems darbams. Kitus 
dešimt metų tu turėsi praleisti 
išmokdamas prisitaikyti prie 
gyvenimo, kad galėtum tinka
mai juos sunaudoti savo ir ki
tų, tavo globon pavestų gyvū
nų naudai. Tada aš tau ati
duosiu kitus dešimt metų, ku
riuos atsisakė priimti katė. 
Per Šituos dešimt metų tu tu
rėsi būti sargu, kad nuo tavęs 
niekas nepavogtų ar htimtų 
tavo nuosavybės, kurią aš tau 
daviau. Taipgi aš atiduosiu 
tau kitus dešimt metų, nuo 
kurių atsisakė šuo. šituos me
tus tu turėsi teisingai gyventi 
ir būti ištikimas savo draugui 
žmogui, kaip kad tavo ištiki
mas draugas šuo tau. /

“Aš taipgi atiduodu tau de
šimt metų, nuo kurių asiliu
kus atsisakė. Tuo laiku tu tu
rėsi sunkiai dirbti, kad galė
tum užlaikyti save ir savo šei
myną ir kad nereikėtų tau ba
du stipti. Taipgi aš tau duo
siu dešimt metų, kuriuos at
sisakė priimti beždžionė. Tas

Šaltis krūtinėj Rali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
fncija. ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauRes 
vaistininkai užlaiko

Italijai besiruošiant prie karo ir gabenant kariuomenę šimtą 
nj, prie karo prisiruošė ir Abysinija-Ethiopia. Abysiniečiai valdosi senoviškai 
visų genčių vadai pranešė apie savo prisiruošimą karui. Net ir Abysinijos boiskautai yra pa 
ruošti karui. Abysiniečiai yra nepaprastai karingi ir per tūkstančius metų išlaikė savo ne 
priklausomybę. Abysinijos kariuomenei vadovaus pats jos karalius Haile Selassie.

mikado. Ši karikatūra yra viena iš šeri 
naštas tam žmogui, kuris tavc|jOs karikatūrų: “Ko niekad negali atsitikti 
turės. Jeigu jis supyks ir ] 
tais muš ar kolios, I 
stengtis daryti jam kuogeriau 
šia. Už tai jis tave maitins ii 
duos vietą miegoti.”

“Tada dvidešimt metų dau 
giau, negu aš norėjau,” 
kė asiliukas. “Gal man 
tum duoti dešimtį?”

“Labai gerai,” Dievas 
kė, “Aš nukirsiu dešimt

sudarys tau septyniasdešimt 
metų, t. y. trys kart po šešis ir 
vieną kartą dešimt, šitais pas
taraisiais metais tu gyvensi 
savo sūnaus namuose ir turė
si linksminti jo vaikus, dary
damas visokius šposus, kaip 
kad tu norėjai kad beždžione 
tau darytų.”

(Galas)

Vieną kartą Dievas pasišau
kė pas save: žmogų, katę, šu
nį, asiliuką ir beždžionę, no
rėdamas žinoti, kap kuris jų 
ilgai nori gyventi. Jis paklau
sė katę, “Kaip ilgai tu nori 
gyventi? AŠ tau duosiu dvide
šimt metų.”

Katė atsiliepė, “Ką aš turė
siu veikti visą savo gyveni
mą?”

“Tu turėsi būti žmogaus 
tarnu. Tu turėsi gyventi jo 
namuose ir saugoti jį nuo žiu
rkių ir pelių. Tu visuomet 
turėsi būti sargyboje dieną ir 
naktį, nes žiurkės ir pelės gali 
nemiegoti ir naikinti žmogaus 
grudus ir maistą, kuriuos jis 
laiko sau. Už šitą tavo pasi- 
tarnavimą žmogus leis tau gy
venti savo namuose, penės ta
ve atliekamais trupinėliais ir 
už tavo gerą darbą tave jis 
mylės ir paglostys. Jis dar ga
li reikalauti, kad tu tylėtum.” 

'■ “O-o,” pasakė katė, “jeigu 
taip, tai aš nenoriu gyventi 
dvidešimt metų. Dešimt metų 
man pakaks.”

“Gerai,” pasakė Dievas. “Aš 
nuimsiu dešimt metų, kuriuos 
buvau tau pažadėjęs ir pasi
dėsiu, štai, šičia. Gal kas kitas j 
norės daugiau, nei dvidešimt 
metų.” Katė padėkojo Dievui 
ir nuėjo. Tada buvo pašauk-j 
tas šuo ir paklaustas, kaip ii-1 
gai jis nori gyventi.

“Aš tau turtu paskiręs dvi
dešimt metų gyventi,” Dievas 
pasakė šuniui.

“Ką aš turėsiu veikti visą 
savo gyvenmą?” šuo paklausė.

“Tu turėsi gyventi kartu su 
žmogum, saugoti jį ir jo vai
kus nuo visokių priešų, kurie 
gali ant jų pasikėsinti. Tu 
taipgi turėsi saugoti jo turtą 
nuo vagių. Tavo pareiga bus 
loti ir sukelti skhndalą, kai 
kas bandys eiti artyn. Tu dar 
turėsi saugoti jo ir jo šeimos 
gyvastis, kad tau ir numirti 
tektų. Už tavo gerą darbą 
žmogus tave mylės ir penės 
atliekamais nuo stalo trupinė
liais ir plikais kaulais.”

“Taip,” pasakė šuo, “šitokis 
dalykas. Aš nepaisau ilgiau 
gyventi, kaip dešimt metų.”

LGT'ę SEE WmO 
cakj tme
opPOCiTe eANjK. 
IMTUVO MOPS-.

“Gerai,” Devas atsakė, “Aš 
nuimsiu dešimt metų nuo dvi
dešimt, kuriuos buvau tau pa
žadėjęs duoti, ir pasidėsiu į ša
lį. Gal kas kitas panorės ilgai 
gyventi.”

šuo padėkojo jam ir nuėjo 
į šalį.

Iš eilės buvo pašauktas asi
liukas. “Aš tau duodu dvide
šimt metų gyventi,” 
pasakė. “Kaip ilgai 
tum gyventi?”

“O ką aš turėsiu 
asiliukas paklausė.

“Tu turėsi būti žmogaus tar
nu. Tu turėsi visuomet jam 
tarnauti ramiai, kantriai ir 
niekuomet nesiskųsti. Tu turė
si traukti arba nešti sunkias

&OME 
oni : 
THE 

ARTIST I 
IS.WA.VING

pasa- 
metų 

nuo dvidešimt, kuriuos buvau 
tau paskiręs ir pasidėsiu į ša
lį. Gal kas kitas užsimanys il
go gyvenimo.”

Asiliukas, padėkojęs Dievui, 
pasispardė ir nubėgo savo ke
liais. •

Kai beždžionė buvo 
ta, ją užklausė, kaip 
norėtų gyventi.

“Tai priklauso nuo
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Mikas Šileikis

Gyvenimo Ilgis 
(Versta iš Armėnų kalbos)

‘Ji vaizduoja mi- 
kar-,kado vežantį vežimėlį su Nobelio taikos dovana. Kai Chinijos 

tu prvalai žurnale tilpo nepalankus apie Japonijos mikado raštas, tai Ja
ponija išstatė Chinijai tokius reikalavimus,’ kąd Chinija buvo 
priversta nekaltą leidėją nuteisti kalūjiman. Bet Jungt. Vals
tijos nėra Chinija ir čia iš Japonijos protesto tik pasijuokta. 
Japonija susigriebė ir paskelbė, kad tuo incidentas ir baigiasi.
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SVARBI REFORMA

GEROS AKYS DŪMŲ NEBIJO

Hitlerio ambasadorius, Dr. Hans Luther, atvykęs 
pereitą penktadienį į New Y orką, laikraščių atstovams 
pareiškė, kad Amerikos žmonės turi “pasibaisėtinai iš
kreiptą” supratimą apie Vokietiją. Apie tai, kad Vokie
tijoje kas nors esąs persekiojamas dėl religinių įsitiki
nimų, girdi, “absurdas” ir kalbėti, nes kiekvienas žmo
gus turįs teisę melstis tokioje bažnyčioje, kokioje jam

Reikia tik prezidento parašo, kad socialinio saugu
mo bilius virstų įstatymu. Rooseveltas, be abejonės, jj 
pasirašys, kadangi jisai pats už tą įstatymo sumanymą 
agitavo ir sakė, kad jo. priėmimas bus svarbiausias da
bartinio kongreso darbas.

Iš tiesų, tai svarbus įstatymdavybės produktas, Juo 
sudaroma pagrindas įsteigimui senatvės pensijų, ap- 
draudos nuo nedarbo, pagelbos beturčių vaikams ir 1.1. 
Pagal šitą įstatymą federalinė valdžia skirs tam tikras 
sumas pinigų šteitams, ragindama juos tą įvairių rųšių 
socialinį draudimą įvesti. Darbo žmonių šalininkai da
bar turės kovoti valstijose, kad jos įsteigtų tuos daly
kus, kuriuos numato kongreso išleistas įstatymas.

ši žymi reforma reikš Amerikos darbininkams dau
giau, negu visi kiti “naujosios dalybos” darbai. Pašal
pos bedarbiams, viešieji darbai, paskolos namų savinin
kams ir premijos farmeriams tai tik laikinės priemo
nės pagelbos žmonėms, nukentėjusiems dėl ekonominio 
krizio. Bet tas socialinio saugumo įstatymas jau yra 
pagrįstas nauju principu: tuo, būtent, principu, kad vi
suomenė turi pareigą rūpintis darbo žmogaus likimu.

Šis principas griežtai prieštarauja kapitalisto pa-; 
žvalgai j darbininką, pagal kurią darbininkas tai — tik 
išnaudojimo įrankis: kol samdytojas padaro pelną iš 
darbininko,, tol jisai jam moka algą; bet kai’ tik pelnas 
išnyksta, tai darbininkas pasidaro samdytojui bereika
lingas ir pastarasis išmeta jį į gatvę.

Nemanome šitais žodžiais pasakyti, kad dabar jau 
prasidės darbininkams Jaimės gadynė Amerikoje. Kol 
kas da yra laimėjęs tiktai principas. Jį įvykinti gyve
nime ims dar nemažai laiko. Tai, ką kongresas nutarė, 
teks dabar, kaip aukščiaus minėjome, įvesti atskiruose 
ateituose. Nuo darbininkų susipratimo ir mokėjimo su
tartinai veikti priklausys, kaip greit ta reforma pereis 
pei' valstijų legislaturas.

Amerikos darbininkai ilgą laiką buvo indiferentiš- ■ 
ki politikoje. Konservatyviškoji jų dauguma manė, kad 
politika tai — “ne musų reikalas”; o radikališkoji ma
žuma netikėdavo, kad per politiką galima ką nors pa
siekti. Pats kraštutinysis tų radikalų sparnas sakyda
vo, kad darbininkams bus tiktai tada gerai, kada jie 
“nuvers kapitalistišką valdžią”; bet kaip ją “nuversti”, 
neturint jėgų nė tiek, kiek reikia išrinkimui vieno at
stovo į kongresą, tai yra tų “revoliucionierių” paslap
tis, kurios jie dar iki šiol nepaaiškino. į

Šiandie betgi ir kraštutiniausia to neva revoliuci
nio protavimo srovė, komunistai, kurie žodi “reformis- 
tai” vartodavo savo oponentams kolioti, jau neatsisako 
kovoti už įstatymines reformas. Jie, beje, dabar ritasi 
į kitą kraštutinybę: nuo savo dvasios vadų Maskvoje 
jie gavo įsakymą “kovoti už darbininkų būvio pageri
nimą”, dedantis prie bažnytinių ir fašistinių organiza
cijų!

Bet svarbu yra ne tai, ką daro arba sako vėjo pa
pučiami bolševikuojančiųjų “revoliucionierių” būreliai, 
kurie blaškosi iš vienos kraštutinybės į kitą, patys ne
žinodami, ko jie nori. Svarbu, kaip elgsis didžiosios 
darbininkų organizacijos, kurios turi milionus narių. 
Seniaus jos politika nesiinteresuodavo. Jeigu jų lyderiai 
eidavo į politiką, tai tik su tikslu gauti “džabą”. Tačiau, 
socialinio saugumo įstatymą svarstant kongrese, di
džiųjų darbininkų unijų vadai buvo juo labai susidomė
ję. Be jų pagelbos tas įstatymas kongrese nebūtų pra
ėjęs.

Reikia manyti todėl, kad organizuotieji Amerikos 
darbininkai kovos ir toliau, kad jisai butų įvykintas 
gyvenime.
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Vokietijoje taip pat, žinoma, “nepersekiojama” žy
dai; “neterorizuojama” socialistai ir darbininkų vadai.

Biedna, nekalta Hitlerio valdžia. Reikia stebėtis, 
kad pasaulis ją taip “be jokip pamato” įtaria visokiuo
se piktuose darbuose!

DIDELĖS AUDROS BALTI
JOS JUROJE

Lietuvos Spaudos Biuras 
Talka rašo savo biuletenyje, 
kad

“Liepos menesio antroje 
pusėje Baltijos juroje prie 
Lietuvos krantą siautė tokia 
didelė audra, kokios jau keli 
metai nebuvo. Net dideli ju
rą, laivai dėl audros negalėjo 
įplaukti į Klaipėdos uostą. 
Vieni iŠ jų laukė tuose uos-: 
tuose kur pasikrovė prekes, 
kiti laikėsi atviroje juroje, 
kol audrą aptilo ir sumažė*. 
jo pavojus prisiartinti prie 
krantų. Didžioji audra pajū
rio gyventojams didesnių 
nuostolių nepadarė.“ 
Tik nukentėję žvejai.
Audroš ir Vilniaus krašte

Buvo didelių audrų ir oku
puotoje Lietuvoje, Vilniaus 
krašte, kaip praneša Spaudos 
Biuras:

“...Iš anapus demarkacijos 
linijos ateina neramios, ne
džiuginančios žinios. Ten lie
pos mėnesio viduryje vėl 
siadtė didelė audra su ledais, 
kuri sunaikino gana daug 
šiųmečio laukų derliaus. Nu
kentėję ūkininkai bijo, kad 
ir šiemet Vilniaus krašte 
neprasidėtų toks žiaurus ba
das, koks buvo 1933—1934 
metais.“
žinios apie audras Baltijos 

juroje ir piet-rytinėję (oku 
puotoje) Lietuvos dalyje su
puola su tais raportais apie orą 
Europoje, kuriuos valdžios oro 
biuras New Yorke įteigdavo 
Įeit. Feliksui Vaitkui; * Antroje 
liepos mėnesio pusėje, kada 
Vaitkus, atlikęs visus svorio 
bandymus su lėktuvu, lauke 
progos išskristi, oro biuro vir
šininkas diena iš dienos įspė
davo lakūną, kad jisai dar ne- 
skristų, nes nuo Airijos per 
Angliją ir šiaurės jurą: ligi pat 
Lietuvos ir toliau nusidriekė 
“žemo spaudimo“ plotas su lie
tum ir audromis.

Ėmė apie 10 dienų ar dau
giau, iki tas audrų plptas išsi
blaškė. Bet tuo tarpu, deja, iš
sivystė audros paliai Kanados 
rytinį krantą ir Newfopnd 
landė, šios audros užblokavo 
kelią lakūnui ir dar iki šio] vis 
nepasitraukia į šalį. .

KALBA APIE “TERORĄ“

Dar nespėjo “Vienybė“ nu
ryti savo šmeižtus apie Chica- 
gos žmones, kurie buk “naudo
jasi SLA. tuntų“, kai ji pradė
jo naują kampaniją. Ji verkia, 
kad “kairieji“ vartoja “terorą” 
prieš sandariečius. Mat, SLA 
prezidentas Bagočius jau esąs, 
privertęs ‘^‘Tėyynes“ redaktorių. 
VitaitJ “rezignuoti iš X. T. 
Sandaros organizacijos“ ir rei
kalavęs, kad rezignuotų taip, 
pat ir SLA. sekretorius Vini
kas.

“Naujienose” jau buvo apie 
tai minėta. '“Vienybės“ redak
torius, kaip pastaruoju laiku 
pas jį vis dažniau įeiną į ma
dą, faktus savotiškai “padaili
na”. Nes p. Vitaitis nerezigna
vo iš A. L. T. Sandaros orga
nizacijos, o tik iš ApŠvietos 
Komisijos, kur* “kontroliuoja” 
los organizacijos laikraščio re
dakciją. Kadangi jisai negalė
jo sustabdyti “Sandarą” nuo 
nuolatinių nešvarių atakų prieš 
SLA. Pild. Tarybą ir nenorėjo 
už tuos nešvarumus imti atsa
komybę, tai jisai atsisakė to
linus būti A. L. T. Sandaros 
apšvietos komisijoje.

Tai kur čia teroras?

Aiškus dalykas, kad SLA. 
prezidentas Bagočius neturėjo 
ir neturi jokios galios priversti, 
p. VitaitJ arba p. Viniką rezig
nuoti iš kokios nors įstaigos 
svetimoje organizacijoje, ku
rioje juodų priklauso. Jisai ga
lėjo tiktai nurodyti J nepado- 
rūmą tos padėties, kurion' 
“Sandara“ savo šmeižtais prieš 
SLA. Pildomąją Tarybą stato 
ir Viniką su Vitaičiu, ir visą 
SLA. Pild, Tarybą,

Jeigu Vinikas ir Vitaitis su-i 
tiko su tuo, ką “Sandarą“ ra
šė apie daugumą SLA, Pild.J 
Tarybos narių (o ji rašė, kad, 
jie esą gra'šiagaudos, apgayjn- 
gų budu patekę į savo vietas 
irt. t.), tai kaip juodu galėjo 
su jąis kartų veikti? O jeigu 
juodu su tais nešvariais “San
daros“ prasimanymais nesuti
ko, tai kodėl juodu nekėlė 
prieš tai savo balso, būdami 
tos Ą. L. T. Sandaros nąriąi 
ir dagi viršininkai?

Kai SLĄ. prezideptas jiem, 
tatai nurodė, tai Vitaitis susi
prato (o Vinikas dar ne), kad 
situacija, iš tiesų, yra nepado
ri, ir jisai nutarė viešai nuim
ti nuo savęs atsakomybę už 
“Sandaros” nešvarumus ir pa
sitraukė iš tos organizacijos 
apšvieitos komisijos. Gi dabar 
A‘Vienybė“ sako, kad Vitaitis 
pąsitraukė ne savo noru, ne dčlJ 
to, kad jam rūpėjo SLA. gero
vė (kaip jisai kad pranešė sa
vo laiške A. L. T. Sandaros 
centrui), bet tik — iš prievar
tos! Ji dagi lygina Vitaitį su 
“baudžiauninku“. Tai, vadina
si, “apgynė“!

Bet jeigu “Vienybe” ir lai
ko Vitaitį Bagočiaus baudžiau
ninku (kai kurie žmonės visuo-; 
met sprendžia apie kitus pa* į 
gal save), .tai ko ji čia šokinėk 
ja į akis “kairiemsiems“. Nie
kuomet “kairieji“ Bagųčiui 
nesakė, kaip jisai turi reaguos 
ti į sandariečįų organo pliauš< 
kalus, ir, kieįi mums žinoma, 
jisai jų patarimo tuo “reifca- 
1 u” visai neklausė.

NBIŠKENČĮĄ

Kunigų laikraštukas Brook- 
lyne, “Amerika”, paduoda 
rugp. 9 d. tokią neva žinią: 

“Lituanica II dar ‘gydosi' 
nuo vandens ir Brook-; 
lyne. Sako, kad dūdos yra' 
‘apdegusįos\ “
“Dūdos“ to, kuris šitą melą 

parašė, gal buL yra apdegu
sios. Bet “Lituanicai II” nieko; 
netrūksta. Katalikiški laikraš
čiai lenktyniųoja su bolševikiš
kais, skleisdami Šitokius ir pa-j 
našius neteisingus gandus apie 
F. Vaitkų.
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Vaikų paralyžas į
Kas apie j j žinoma, jo priežas

tis ir gydymas.

Jau 1774 ’ metais Anglijos 
gydytojas Underwood smulk
meniškai aprašė vaikų pąrajy- 
žo ligą, vienok tik 1840 me
tuose Dr. Jacob von Heine su
rado, kad kūno dalys paraly
žiuojamos šitoj ligoj dėl suge
dimo priešakinės nugarkaulio 
smegenų dalies.

Daktarai Landstęiner, Leyą- 
diti, Flexner ir Lewis kiekvie
nas atskirai darė t iri nė j i mus 
ir 1909 metais paskelbė sura
dę, kad vaikų paralyžo agen
tas perienda per bakterijų koš
tuvą ir kad juomi galima ap
krėsti beždžiones. Šitas gaiva
las arba nu‘odos yra taip smul
kus, kad nė per mikroskopą 
negalima jo matyti ir jis iš
lenda per tokias skylutes, per 
kurias bakterijos negali išly
sti.

Rosenovv ir kiti paskelbė 
1916 metuose Amerikos Medi- 
kaliame žurnale suradę ligo-

Nors abysiniečiai niekad pirmiau nebuvo naudoję moder
niškus ginklus, tečiaus besiruošiant prie karo juos išmoko var
toti nepaprastai greitai ir dabar su nepaprastu sugabumu Aby- 
sinijos kareiviai vartoja sudėtiniausius moderniškus ginklus.

,nių gerklėj, tonsiluose ir cen- 
tralinūj nervų sistemoj tokį 
streptokoką, kuris išsikošia per 
bakterijų koštuvą ir kuriuoiri 
buvo galima apkrėsti gyvuline 
vaikų paralyžu. Tečiaus ne vi
si šitos rųšies streptokokai ko- 
šiasi, todėl spėjama, kad tik 
apsigyvenusieji be oro nervų 
sistemoj pakeičia savo formą 
ir pasidaro iškošiami. Tuo pa
čiu4 laiku Nozum ir Herzog pa
skelbė suradę pas ligonius ko
šiamą mikrokokų ir jiedu spė
jo, kad tas mikrokokas nešio
ja prie savęs tikrąjį vaikų pa- 
ralyžo gaivalą.

Pernai American Associa- 
tion for the Advaneement of 
Science konvencijoj Pittsburge 
tyrinėtojai Brodie ir Kolmer aiš
kino, kad jiems pasisekę pa
keisti vaikų paralyžo nuodus 
taip, kad jie galima bus var
toti žmonių apsaugojimui nuo 
šios ligos. Tyrinėjimai daryt*' 
laboratorijose ant apkrėsto 
kraujo, o ne ant žmonių. Iki 
šiol dar nėra patirta, ar bus 
galima žmonėms pasinaudoti 
šituo atradimu ir jei apsaugo-į 
j imas galima bus padaryti, ar; 
ilgai jis tęsis. Praktikoj šitas: 
eksperimentas bent tuo tarpu 
nieko gero neduoda.

Yra eibės įrodimų, kad vai
kų paralyžą galima gauti ne-i 
kitaip kaip tiesioginiu kontak
tu su ligoniu, Apkrėsti gali ne
tik tas, kuris aktualiai serga, 
ir tampa paralyžiuotas. Tūli; 
ligoniai taip lengvai serga ir 
tiek menkai tampa paralyžiuo
ti arba jokio paralyžo negau
na, vienok nuo jų gali apsikrė- 
sti kiti. !

Po apsikrėtimo išeina 4, 5, 
6 arba 7 dienos, kol liga pa
sireiškia. Ir po apsirgimo dai 
paeina pora arba trejetas die
nų, kol laikinas arba pastovus 
paralyžas pasireiškia. Kol jo 
nėra, visai negalima pasakyti, 
kuomi ištikrųjų ligonis serga. 
Galima spėlioti ir iš netyčių pa
taikyti, vienok tik tada liga 
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POTVYNIS OHIO VALSTIJOJE

Potvynis Zanesville, Ohio, apielinkfj, kur patvinusios upės užliejo kelius, išnešė geležinkelius 
ir užlieja daugelį namų. Potvynio nuostoliai siekia $3,000,000. Jame Žuvo keturi žmonės.

pat šiol dar nėra jokio prepa
rato, kuriuo daktarai galėtų 
apsaugoti nuo vaikų paralyžo 
ir kuriuo galima butų apsirgu
sius gydyti.

Plačiai buvo vartojamas pa
ralyžu persirgusių ligonių krau
jas (serumas), vienok jau 1932 
metuose Amerikos Gydytojų 
Draugijos žurnalo redaktorius 
rašė: “Vaikų ligų specialistų 
ir viešosios sveikatos ekspertų 
grupės studijų rezultatas ne
duoda patenkinančio įrodymo, 
kad serumo vartojimas turėtų 
bile kokią vertę ligoniams, ku
rių centralinės nervų sistemos 
celes jau tapo paliestos.“

Moody ir Hesselberg žurna
le Arch. Pediot. lapkričio lai
doj, 1934 m., po išanalyzavimo 
serumu ir be serumo gydytų 
ligonių grupės pareiškia: “Iš
rodo, kad sveikstančių ligonių 
serumas yra peršamas prieš- 
parajyžiniai ligos stadijai — 
kuomet dar yra abejonių, kuo
mi ligonis serga. Ir kad pilnas 
rezultatų įvertinimas meta abe
jonę, ar iš viso serumu gydy
mas turi bent kokią vertę net 
ir ligos pradžioj. Rezultatai ro 
do, kad jokio įtikinimo nėra.

“Išrodo, kad yra keblu vi
dutiniškam gydytojui matyti 
savo ligonius dar priešparaly- 
žinėj stadijoj, vienok jeigu jis 
ir mato juos, jo spėjimas pa
prastai nėra pozityvia, kol pa
ralyžas aiškiai nepasireiškia. 
Todėl tik tokis gydymas bus 
didesnės vertės, kuris turės 
reikšmės suvėlintai nustatytoj 
diagnozoj,“

Kadangi jokių pripažintų 
vaistų vaikų paralyžo gydymui 
dar nėra, prisieinu tenkintis 
pasisaugo j imu, kad šia liga ne- 
apsikrėtus. Ligonis turi būti 
pilnai atskirtas nuo sveikųjų 
ir per ilgoką laiką po pasvei
kimo neprivalo maišytis su 
sveikaisiais.

Par^yžiuotų dalių gydymui 
yra vartojamas masažas, mau
dynės, elektra ir chirurgija.

Prezidentas Rooseveltas, ku
ris yra "žymiai nanalyžiubtas 
Šios; lifcbš, turi įsteigęs ligoni
nę, kur didelis vaikų skaitlius, 
paralyžiuotų šios ligos, yra gy
domi įvairiomis priemonėmis. 
Jo gimtadieny j buvo surinkta 
nemaža pinigų kovai prieš vai
kų paralyžą ir taisymui tų, 
kuriuos ši liga daugiau ar ma
žiau suparalyžiavo.

— Iš “Therapeutic Notės“.

pilnai paaiškėja, kada atsiran
da paralyžas.

Darydami pernykštės epide 
mijos apžvalgą D. M. Cowie 
ir jo pagelbininkai sako: “Dau
gelis ligonių buvo tėmyta, ku
riu liga nebuvo panaši vaikų 
paralyžui. Iš kitos pusės, mes 
tėmijome daugelį ligonių su 
karščių, virškinimo suirutėmis, 
galvos skaudėjimu ir t. L, ku
rie atidžiai tėmijami neiš vystė 
nė kaklo, nė nugarkaulio žy
mių, vienok mažu jie sirgo 
abortine šios ligos forma“.

Jie pastebėjo pas ligonius 
šiuos simptomus: karštis, gal
vos skaudėjimas, vėmimas, vi
durių paleidimas arba užkietė
jimas, virpėjimas, erzamas, • 
mieguistumas, prakeitavimas, 
alsavimo trukdymas ir keblu- 
ma^ nuryti. šitie simptomai' 
gali būti ir daugelyj kitų ligų. 
'Sprandas ir nugara gali tap
ti tamprus, sausgyslės gali bū
ti perdaug jautrios arba visai 
apmirusios. Iš nugarkaulio iš
trauktas skystis gali parodyti, 
kad esama ligos nugarkaulio 
smegenyse. Taigi koj paraly
žas neatsiranda, nieko aiškaus 
nėra, ar ligonis serga vaikų 
paralyžu ar kuo kitu. Kada 
siaučia epidemija, lengviau 
spėti.

1927 metuose Rosenow ir 
Nickle raportavo apie vartoji
mą vaikų paralyžo antistrepto- 
kokinio serumo gydymui. Jie
du įrodinėjo, kad mažiau mir
čių įvyksta ir rečiau ant visa
dos pasilieka paralyžas pas 
tuos ligonius, kurie buvo gy
domi šituo seru'mu (kraujo 
skysčiu). Vienok 1930 metuo
se jiedu jau nekalba Jaip en
tuziastiškai apie šį gydymo bū
dą.

Kas yra vaikų pąrąlyžo tik
roji priežastis dar ir šiandien 
niekas nežino, nors daugelis 
linksta prie, teorijos, kad tai 
per bakterijų koštuvą išsisun
kiantis gaivalas. Vienok iki

■ ......................... ........ i

ĮGALIOJIMUS
(Doyieniatth)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St ęmcAGo. m.
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Įdomios ristinos

Dar

Pocahontas mino run tonai* $7.00

Gerkit ir Reikalaukit

Cook

Varo republikonus lauk

t*

susirasit

savo

tos

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos
Degtinis

Visose AJinise 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

STOGAI 
ROOFING

LIGONINES 
HOSPITALS

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tol. Kepublle 8402

kauntės paroda 
(fair)

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

J. švitarius, pirm.
W. Turner.

III.; Slidžios rašt. F. 2u- 
3314 So. Morgan Street,
III.: Korespondentas S, 

0804 So. Pcrry Avonuo,

kiekiui šeimynų W W 
tašalpą Illinois

CHICAGOS
ŽINIOS

Dainuojant padaryta 
operacija

imi pritaikytu ypač vaikų do
mesiui.

Ketvirtadienį bus namų šei
mininkių diena; penktadienį 
— aviacijos diena; sekmadie
nį — automobilių diena su au
tomobilių lenktynėmis

Arklių parodu bus tiekiama 
kiekvienų dienų po piet. Tarp 
įdomausiu numerių ypač jau
nuomenei, bus demonstravi
mas, kaip Jeuu, Amerikos ave
lių ganytojus čempionas šuva, 
varinės avis į tvartus ir išva
rines iš kvartų. Farinų jau
nuomenė rodys gyvulius, ku
riuos jie, ūkininkaičiai ir ūki
ninkaitėj išaugino.

Fabrikantai priešingi 
pensijų biliui

Farmeriai reikalauja 
ūkių produktų kainų 

nustatymo

KLUBO AMERIKOJ valdyba 1986 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas. 7182 Sol Racine Avė., Tek 
Radcliffe 9399 
pirm.. 8317 S 
M. Batutis, nut. rašt 
Avė. . ' .
Viršilas finansų rašt 
VVallace St.; M. 
dininkas, 4804 So, 
Viršilas kontroles rašt, 
Wallace St
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

Konferencija pieno kai 
nai sumažinti

bą Igoe priežiūroj, kad jis 
priims jų rezignacijas iki rug
sėjo 15 dienos. Manoma, kad 
tuos savo padėjėjus republiko
nus p. Igoe pamainys demo
kratais.

Mokam dividendų 
kas 6 mėnesiai. Pra
eityje išmokėjom 4% 
o kurie moka mėne
sinę — 5%.

Paleista iš darbo 468 
asmenys

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

ILLINOIS LIETUVIU PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metų). 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marųuette Road, Walter Lekia, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond, St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 

. J. JanuŠauskčas, iždo globėjai, D.
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožna mėne

si pirma penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8138 S, Halsted 
St., 7:80 vai. vakare.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlausr 
kas pirm., 656, Beldcn Avė., A. Je» 
naviče pirm, pagelb., 8852 Soutty 
Galifornla Avė., John Pukinskaa 
nut. rašt.. 7125 S. WushtQnaw 
Avo., M. Moravičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI, A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Independonce 
BĮ., FranciŠka Dvilaitis, kasierius, 
1342 W. 48 Avo., Cicero, D. Rad
vilas maršalka. 712 W. 17 PI.. P. 
Arlauskas, J. ’ Pukinskas kasos 
globėjai. .
Susirinkimui yru laikomi kas mė« 

nuo tręšia nedėldleni 1 vai. po piet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 Wesl 
48 Street.

Jiuig. Valstijų gynėjas Mi- 
chael Igoe pranešė penkiems

Kccp Chicago Sufe Komite
to sekretorius George W. Fle
ming sako, kad 29 nuošimčiai 
vartojamų automobilių reika
lauja pataisyti stabdžiai (brū
kius); kad 5U nuošimčiai auto
mobilių turi prastus arba tik 
pakeučinmus t ainis; kad 63 
nuošimčių automobilių lemr 
pos turi ydų (defektų}. Nuro
dęs tai, p. Fleming įspėja, kad 
geri stabdžiui, tairai ir kitos 
automobilio dalys gali reikšti 
br neretai reiškia skirtumų 
tarp saugaus važiavimo ir 
grasančios nelaimės, Todėl 
jis ragina automobilistus tam 
tikrais laikotarpiais, reguliar 
riai ekzaminuoti savo automo-

Pusuk 1^ Frank Gollins, 
Amerikos namai yra švariau
si. P-nas Gollins, rodos, turi 
žinoti ką jis kalba. Jis mat 
yra Amerikos šluotų išdirbejų 
asociacijos sekretorius. Ame
rikoj, pasak Collins’o, šeimi
ninkės išperka 70J)0Q,000 šluo
tų kas metai.

Illinois fabrikantų asociaci
ja paskelbė, kad ji kontestuos 
neseniai priimtų kongreso bi- 
lių pensijoms senatvėje. Ki
taip sakant, kad iškels bylą 
teismuose, jogei b i liūs, jei jį 
pasirašys prezidentas ir jis 
taps įstatymu, butų pripažin
tas kaip priešingus šalies kon
stitucijai.

Amerikos namai 
riausi

AMERICAN LITHUANIAN CITL 
ZENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1935 m 
4819 S. Tripp Avė,

’ pirm.-pag., 3118 W. 44 St.. tel, 
Virginia 1158; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 8181 S. Emerald Avė.. 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci-

Preferredzby 
millions 

to mayonnaise

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1985 
m., A n ton Vaiskia pirm,, 8341 
livergraon Avo., tel. Bolmont 1448. 
John Kuprevičius, vlco-pinn., An
ton Lungovicz, nut. rašt., 1814 
Wabunala Ave„ tol, Humboldt 
3254, Stanley Bunockin, fin. rašt. 
A. ZII11UH, 'kantoriui*. Tam Kubi
lius, maršalka.

caro, UI.: J. Munlkas. kontrolė* 
rašt., 2510 W. 48 St; J, Jesluna*. 
kasos globėjas, 2440 W. 89 St.; 
H. GruinontienO, kasierius, 4586 
S. Rockvvell St; Dr. A. J. Mimi
kas, daktarą skvotėjus ,2519 W. 
43 St., tol. Lufnyotto 8051; A. Va
lavičių, Muršurku (Bondsmunui): 
K. Gramontas, 4535 S. Rockwol1 
St, tol. Lufuyotto 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avo.; A. 
Budi ūkas. 4038 Archer Avo., tol, 

. Lufuyette 6710; Politiško Skyriau 
Komisijų: Paul J. Petraitis, 8181 
S. Emerald Avo,, A. Suldukus, 
4088 Archer Avo,. Dr. A. J. Mani- 
kas, 2519 W. 48 St; Pilietiškų. Po- 
plovų Komisija: A, Suldukus, 4088 
Archer Avo., tol, Lafuyotto 0719, 
B. Putrimus, 4586 Turnor Avo.
Kliubo susirinkimui atsibuna kas 

trečias (3) sekmadienis kiekvieno 
mėnesio, 1-mu vai. po pietų K. 
Gramon to svetainėj, 4585 South 
Rockwol ISt.

Šeštadienį, rugp, 10 d.M pa
darytu operacija garsiajai ope
ros dainininkei Gulli - Curci. 
Išplauta goiteris. Operucįjni 
dainininkė nebuvo užmigdyta. 
Apmarinta tik vieta, kurioj 
daryta operacija. Ir kai dak- 
daras Kcgel liepė, tai Galli- 
Curcl dainavo tam tikras gai
das operacijos laiku. Jau il
goką laiką augantis goiteris 
gadino garsiosios dainininkes 
įtaisą. Tikimasi, kad opera
cija pataisys jos balsą. Bet 
tik tikimasi, nes šiandie tikru
mo operacijos pasisekimu nė-

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Tau pyki t pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos 
y pa tos iki $5,000.00.

Kaip šiandie Clpcagoj įvyk
sta konfereneja farmerių ir 
pieninių atstovų. Pieninių at
stovai reikalausią, kad farme
riai sutiktų žemesnei pieno 
kainai . I’ki šiol jie gaudavo 
$2.20 už 100, pieno svarų. Da
bar betgi, argumentuoja pie
ninių atstovai, laukuose žolės 
nestoka, karvės duoda dau
giau pieno. Ir farmeriai su
tikę mažesnei kainai galės 
parduoti daugiau pieno ir re
alizuoti gal daugiau pajamų, 
negu brangiau imdami. Ba 
dėl brangumo daugelis žmo
nių suvartoja mažiau pieno, 
negu suvartotų jam nupigus. 
Pieninių atstovai, supranta
ma, nekalba apie tai, kad iš 
savo pusės nupiginus pieną už 
pristatymą suvartotojams.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STft RŪTOS NO. 1 Vnldybu 1985 
m,: Pirm. C. Stcncol, 2539 Wost 
48rd St., Chlcugo. III.; Pirm, nu
guli). C. ChuRlInskus, 3627 South 
Halstod St„ Ohicugo, III.; Nut, 
rašt. F, OpulmkuM, 8218 So. Limo 
St., Chicago, 111.2 Fin. rašt. W, 
SHabei*, 740 E. 9()th Pl„ Chicago. 
UI.; Kont. rašt. J. Razminus, 6101 
So. Ručine Ava., Chicago, Ui.; 
Kasior. glob. P. Martlnkienė, 8443 
So. Morgan St.. Chicago, III.; Kas, 
pagelb. J. Yušklonlonfl, 2547 W. 
45th St„ Chicago, III.; Durų mar
šalka S. Žukauskus. 2515 W. 43rd 
St., Chicago, UI.: Ligonių upok, 
K. Kotiiraklonė, 525 E. Onkvvood 
Blvd.; Kasteriu* J. Yušklonas, 2547 
W. 45th St„ Chicago, UI.; Sudžia 
F. Aušra, 3439 So. Artoslan Avo., 
Chicago, 
kauskas, 
Chicago, 
Wernis, 
Chicago.

---------- M.ndkvilU ---------toifhton
Mandeville Zenge (vidury), kuris liko apkaltintas dėl nuož

maus nužudymo Dr. Walter J. Bauer, kartu su savo tėvu ir 
broliu, ku.Ne atvažiavo iš Canton, Mo., pagelbėti jam. bė-

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PASELP1N1O 
KLIUBO valdyba 1036 metams: 
Goo. Modalinskas, pirm., 238 So, 
Central Avo.; J. Giiradiiuskas, 
pim. Pag., 8812 W. Monroo Si.; 
M. Modulinskas, nut. rašt., 233 
So. Contrul Avo.; Chas, Katula, 
fin. rašt., 4676 W. End Avo.; M. 
Kazlunus, ižd., 3508 Gundorsin Avo.. 
Borwyn, UI.; V. Manlkas, 1). Bru
žas Ir M. Davidonis — iždo glo
bėjai; Dr. A. Davidonis, daktarus 
kvotėjas.
Susirinkimai atsibuna kožnn ant

ra nodėldioni — Lawler Hali, 3929 
W, Madison St., 1 vai. po pietų.

Sumažėjus 
gaunančių 
Emergency Bclief Commission 
paleido 468 asmenys, kuriuos 
ji samdė ryšy su pašalpos tei
kimu bedarbiams.

Bosses WonT 
Hire People with 
Halitosis (BREATH)

People who get and hold Jobe 
keep their breath agreeable

ŽZiUi tho bnnt to cIioono Irom thoiio dnys, om* 
ployors fiivor tho iiornon who ln mont ftttrno- 
llvo. In bunlnum ilfo uh In tho nooIaI world, 
nAntoNM (unnloftaant brouth) In oonvidorod tha 
worat ot lAUiU.

UnfortunAtoly ovorybody miltas from tlila 
ofTonnlvo voadltlon iit Horno tlrno or othor— 
nuniy moro rogulurly than thoy thh.k. Formon- 
tntlon of fooa imrtlohm Hldppod by tho tooth 
briinh Ih tho cauho of mont carah. DoflAyln* 
tooth und poor dlcoNtlou aIho caumo odora.

Tho qulok, ploiiHimt wny to Improvo your 
brouth Ih to iihu Uatorlnn, thn quluk doodorunt, 
svory rnornlnjt und ovorv nlght,

Llatorlno hnlts furmnntatlon, a mnjor cuuho 
of odorN, und ovoroonam tho odora thomitolvoH, 
Your brouth bucomoa uwuot and uyrocablo. 16 
-vili not ollond othura.

It you viiluo your job nnd your frlnndN, una 
tjutorluu, tho Huto nnthoptĮp. rogulurlv.

art l’hunnuoal Compuny, Be. Loula, M

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

LIETUVIŲ RYTINES ŽVAIGŽDES 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1935 m.: 
Ant. Wal.skis pirm., 8341 Evor- 
groen Avo., tol. Bolmont 7678; 
Izidor Dauniu, pirm, pag„ 2877 
CĮjalhorn Avo.; Mykolas Chopul1, 
užrašų rašt., 3827 LoMoyno St.; 
Antanas Butvitis, kasos globė
jas, 1825 Wabansia Avo.; Jonas 
Stalguitis, marš,, 2039 St. Paul 
Avė.; John Raila, 4389 Winnomac 
Avo; Baso Bali manodžorls Bruno 
Rogor.
Susirinkimai atsibuna kas pirmų 

ketvergiu 2038 .North Avo., kliub- 
houzėj, 8 vai. vakaro.

tfeil'išr 'ih;.'-;

EDERALdAVINGS 
NpjĮLOAN'AltOCIATION 

OF CHICAOO'-
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas,

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIESBUTYJ

Arti prie ožoro, knygyno, dailės 
muziejaus ir visų didmiesčio iš
taigų.
švarų* apšildyti kambariai, mau
dyklės ir showor. Nuo $1.50 iki 
$4.50 | savaitę. Valgis prie vietos 
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1246 S. Mlchltan Av. Vlctory 4886

THE BBIDGEPORT ROOFING CO.
Ar hMų atoga* reikalauja patai- 

■ymo? Pašaukite mu* ir mes pasa^ 
kyšima kiek kaštuos pataisyti. Mea 

darome visokį bUkoryatle

-* Mie So. Halated Dtiaet,
_ — TdL lOCtocK MeSu

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS . 
MVtfKTO TVAMOM

Sis skyrius yra vedamas tikslą pagelbiti mase skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairia paprasta ir pepapmata 
daiktų, intaisa fr reikmena- Jeigu ii telpančia Šia skelbimą ‘Be
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jąs gausite informacija* jeigu tik 
jų bus galima gautL

Vyriausias šalies teismas 
pripažino NBA ir jo kodus 
esant nekbnslituciniais. Ta- 
čau Illinois farmeriai, pasak 
George A. Mctzger, Illinois 
Agricultural Association sek
retoriaus, mano, jogei jie turi 
teisę reikalauti iš valdžios to
kių įstatymų, kurie užtkrintų 
jų produktams teisingą rin
kos atlyginimą. Ir jie, far
meriai, už tai kovosią.

Kitaip sakant, farmeriai pa
siryžę kovoti už valdžios regu
liavimą jų produktų kainų, 
t. y. už tai, ką reiškė jiems 
NBA.

PETRONĖLE KUINIENĖ 
po tėvais Jonikavičaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 11 diena, 1:00 valan
da po pietų 1935 m., sulaukus 
40 metu amžiaus, gimus Mažei
kių apskr., Viekšnių parapi
jos, Stirpeikiu kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vyra Juozapa. 2 dukteris, Lu
cijų ir Petronėlę, seserį M. 
Benjamina Šv. Kazimiero Vie
nuolyne, broli Francišku ir gi
minės. o Lietuvoj motinėle Ve
ronika, broli Juozapa ir seserį 
Zuzana Tolušiene ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
5648 S. Shields Avė. Telefonas 
Englewood 10592.

Laidotuvės ivyks trečiadieni 
rugpiučio 14 diena, 8:30 vai. 
ryto iš namu i St. Martin pa
rapijos bažnyčia, 59 St. ir S. 
Princeton Avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nės siela, o iš ten bus nuly
dėta šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petronėlės Rainie
nės giminės, draugai ir pažvs- 
tami esat nuoširdžiai kviečia-* 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
telkti jai paskutini patarna
vime ir atsisveikinimu.

Nuliude liekame.
Vyras, Dukterys, Sesuo 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Ęudeikis, Telefo
ną s Yards 1741._____________ _

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami >12.00
P<XUgonl- >45.00
Akušerija na- $11) Af) 

muose ,.. ,, ■
Medikais egzami- _ >1.00

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė.

P. CONRADI
STUDIO

420 W. 63rd StJ
Englowood 5883-5840 ! 

‘_j gražiau, moderni! • 
kiuu {rengta.

....  ;_______________________ _ . . . „ . , , . _____  . ___ _____________I II UII ...... .................................................. ..

MeGradv In confsrencs
Valdžios taikintojas ir darbo sekretoriaus pagelbininkas 

McGrady, kuris stengiasi sutaikinti Industrini Rayon Corp. 
streiką Clovolando. Paveikslo

Everetl Maraludl Jš La Jun
ta, Colorado, susikibą rislinė- 
sc su Cascy Birgcr, iš Kansas 
City, trečiadienio vakarą, vug- 
piučio 14 d. Hislinių vieta — 
Murigold Gardens.

Everetl MarshaH yra pagul
dęs tokias rištinių žvaigždes, 
kaip Cichard Sehikat, Hans 
Steinkv, Abc Colemau, Budy 
ir Erie Ducek, Henry De 
Glane, VIa dek Zhyszko ir dau
gelį kitų. Antrą vertus, ir 
(’.ascy Birger yra kietas riešu
tas. Jam teko persiimti su 
žymiausiais ristikais šioj šaly 
ir jis atrodo kaip tik atsakan
tis oponentas MarshaU’ui.

Kitos rištinės tą vakarą ir 
loj pačioj Marigold Gardenš 
vietoj bus: Alex Kasaboski su 
George Zarnes, VValter Roxy 
su Juck Casckx Ernie Pcterson 
su Dale Haddock ir Walter 
l.ugan su Ihiul Miller.

Ristynių promoteris yra 
Fred Kohler. Jis visuomet su
taiko ristikų poras taip, kad 
puplikai būna kuo ^įsidomėti 
rištinėmis.

šeštadenjk rugpiučio 10 d., 
prasidėjo Cook kauntės paro
da, kaip pavadinta — a 
x\*orld’s fair in miniature.

Parodos vieta yra prie River 
Road ir North avenue. Paro
da tęsis devynias dienas, 
f Įdomesnių plačiajai visuome
nei parodos numerių tarpe 
bus arklių, šunų ir vištų de
monstravimo dienos; gyvulių 
ir ūkio produktų gražiausi 
pavyzdžiai; namų įrengimo ir 
meno darbų pavyzdžiai; vaka
rais puikiausi 
karnivalai.

šiandie, pirmadienį bus va 
dinama vaikų diena su progra- republikonams turintems džia

Mandeville Zenge (dešinėj)/kuris liko apkaltiritas\už nu
žudymą Dr. Bauer ir žudytojo tėvas J. Andy Zenge, ūkininkas 
iš Canton, Mo., kuris atvyko pagelbėti savo sunui. Kaltinama, 
kad Zenge atsivežė Dr. Bauer į Chicago iš Ann Arbor, Mich. 
ir biąuriai sužalojo keršydamas, kad daktaras apsivedė su jo 
mergina.

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St.

TeL YARDS 0803

ShMBMOood Hou»*kMptn(JMBI
• Buruu ’’

• A different, delicious 
flavorl Time-honored in-J 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it!

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBfiS

olagenus pirminin-
I.J., Teb 

Laucius vice- 
Lituanica Avė.; 

. 2627 Gladyš 
Van Burcn 7361; P.

3415 So. 
Alkimavičius iž- 
. Laflin St.; B;

3415 So 
Norbutas ir K.

^hVcOMMI N D H) 
' FOR 40YrARS
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Pirmadienis, rugp. 12, 1935NAUJIENOS, Chicago, III

GAVO PO 180 METŲ KALĖJIMO

Džiurė bausmės nepaskyrė; teisėjas išneš nuosprendį rugsėjo 17 d

PRANEŠIMAI

CLASSIFIEDADS

vieną

garsinkites 
NAUJIENOSE

tęsėsi 
tik su-

ame*

Bagdoną Pasmerkė dėl Konspi 
racijos Pasisavinti Kelly Turtą

oom’t
CAOB* IK?

l OO« .

John 
kalti- 
viena

nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų 
už colį. Todėl prisiųsdami išva
žiavimų pranešimus, pažymėkit, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

IEŠKAU partnerio i tavem arba 
visa 
vietos .....
ilgai, kampinis namas, geritam pa r 
davimui

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
kas antrą rytą 
Panedėly, 
Seredoj ir 
Petnyčioj 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų. 
Klausykitės 
ir jus.

CAUM 
vouoseuis 
A.NJO VOU*UU 
COMfc OUT 

. ali. t 
aciMV /

Jaunutis Albertas Bagdonas, 
sūnūs Viktoro Bagdono, kuris 
yra plačiai žinomas Bridge- 
porto muveris antrašu 3406 S. 
Halsted St., rugpiučio 5 d. ta
po nuvežtas į Lutheran Dea- 
coness ligoninę, 
daryta jam rimta vidurių ope
racija. Yra vilties, kad opera
cija buvo pasekminga, ir pp. 
Bagdonai tikisi jauną Alber
tą parvežti namo šią savaitę.

Tėvai yra labai susirūpinę 
sūnaus apsirgimu, nes jis yra 
jų pirmasis ir vienatinis sūnūs.

— VBA.

DELICATESSEN PARDAVIMUI 
Kampinė krautuvė, vėliausi fikčeriai 
soda fountain, cigaretei, saldainiai 
Pigiai parduosiu. 3000 W. 59 St.

šeštadienį rugpiučio 10 die
ną, Cook Gounty ligonnėj mi
rė Agota Vainauskienė. Ji bu
vo našlė ir sena gyventoja 
Brighton Parke 4316 S. Map- 
lewood Avė.

PARDAVIMUI Restaurantas, biz
nis išdirbtas per daug metu, biznis 
randasi prie trijų gatvekariu linijų, 
renda pigi, parduosiu už tinkamiausi 
pasiulyma.

7259 So. Vincennes Avė.

THBY 
WBNT 

’ RK3HT 
THROUGH 

TMB 
RUBBER 

LAKE/ 
BŪT IP 
SADie 

DIDN*T 
BRISTLE 
UPSO —

SEr 
BeTveo.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
ne geroj apielinkėj už pigia kaina. 
Telefonuokite Belmont 5136. Tarp 
3 ir 7 vai. vak.

Liudymai ir advokatų kalbos 
džiurei John J. Bagdono 

byloj

Advokatas Frank W. čer- 
nauskas persikėlė į naują 
vietą. Dabar jo ofisas ran
dasi antrašu 670 W. 18th St. 
Jis būna kartu su Mykolu Ta- 
nancviČium, kuris laiko spaus
tuvę

Adv. Frank W. Čer- 
nauskas persikėlė į 

naują vieta

Albertas Bagdonas
Lutheran Deaconese 

ligoninėj

Mirė Agota Vainau 
skienė

UŽBAIGIMUI rokundos. turiu 
parduoti 2 flatų murini narna. 6-6 
kambariu, 2 karu garažas. 630 W. 48 
PL Kaina 31975 cash. Harrel. 1212 
W. 63rd SU Phone Wentworth 1894.

Mandeville Zenge (vidury), kartu su savo advokatu, kada jis buvo atvestas į kriminalinį teis
mą, dėl kaltinimo, kad jis mirtinai sužalojo buvusios jo merginos vyrą Dr. Bauer, kurj jis at
sivežė iš Ann Arbor, Mich. Ilgas policijos kamantinėjimas neįstengė jį priversti prisipažinti 
prie piktadarybės.

Tačiau jus, džiurės vyrai, 
nesupraskite mane taip, kad 
aš tik smagumui atėjau or- 
gu montuoti su proku'roru Sher- 
win’u. Tik smagumui kalbėti 
j jumis ir aiškint nelemtą John 
J. Bagdono likimą.

Jei liudininkų daviniai butų 
aiškus, to ir užtektų pasaky
ti. Prokuroras Shervvin gal būt 
kuriam iš jūsų paduotų gink
lą, kad užmuštumėt John J. 
Bagdoną, ir tuo viskas užsi
baigtų. Bet dabar jus ir aš aiš
kiai patyrėme, kad jokių įro
dymų. jokių liudymų, jokių fak
tų nėra, Bagdonas kaltas suo
kalby pasisavint Thomas Kelly 
turtą.

Tai nei jus, nei aš neprįyąlp- 
me leist prokurorui pasmerkt,

parduosiu. Kambariai prie 
Renda nebrangi, lysas ant

Vienai moterei per sunku 
959 W. 71st St., 
prie Morgan St.

Draugijų Atydai
Visos draugijos, kliubai, ra 

teliai, kuopos rengia įvairius iš 
važiavimus. Kreipiasi į Naujie

meldžias ir sa

Paliko vienų dukterį Mrs. 
Zattarote, kuri gyveno 1135 S. 
Tripp Avė. Bet poras savai
čių atgal iš čia įsikraustė ir 
nežinia kur dabar gyvena.

A. a. Agota Vainauskienė 
dabar randasi pašarvota J. F. 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė., Tel. Yards 
1741. Malonės Mrs. Zattorote 
atsišaukti ir pasirūpinti laido
tuvėmis savo motinos.

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje Ii* 
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
Navaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Isirašyt Draugijon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa diena, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija. 
1739 So. Halsted St.

(•‘Naujienų” name — 2-ros lubos)

ta, kad Bagdonas kėsinosi pa- rę išleidžia į pasitarimų kam 
daryti piktadarystę, kėsinosi 
apgavingai pasisavinti Thomas 
Kelly turtą, kuris priklausąs 
valstijos pileČiams, taksų mo
kėtojams, jis yra kaltinamas.

Jeigu jis ir buvo teisingas, 
geras šios šalies pilietis, bet 
tapo nutvertas už piktadarys
tę, tai argi galima jį išteisinti, 
o ne pasmerkt? Liudininkų 
faktai parodo, kad jus jo ipa- 
žiau turite gailėtis. Faktai pa
rodo, kad Kelly tik sausio 
mėnesio pradžioj pažino Bellą 
Butmanienę. Tą “biedną” 
Bagdoną ir kitus suokalbinin
kus jis visai nepažino. Ir jo 
(Kelly) nei Bagdonas, nei kiti 
nežinojo. Bet 
ir jie susekė,

Adv 
kalbėti dar kalbėj 
ras 
triau atakovo kaltinamąjį. Jis 
įrodinėjo džiurei, kad Bagdo
nas buvo teisingas, ir tai 10 
jo charakteriaus liudininkų 
pripažino. Bet kai jis buvęs 
teisingas ir nedaręs jokių ap
gavysčių, tai jo ir ne
smerkęs. O dabar, kai susek

ai įmokėt
Įsisėskit dykai i 

Western ir lll-kos 
landa valandoj) ir 
žiūrėt pavyzdingos 
Ant mažutės farmos 
daržovių Ir galėsit laisvai 
Atsiuskit savo adresą, gausit veltui 
knygele. .* “ _ __ 2___
šiandien.

FRED J. WALSH CO.
134 N. LaSalle St.

Central 4337

nas
ai Kelly mirė 

— --------, ad jis paliko
$45,000, tuomet ip Butmaniene 
pasidarė jo inyjinia žmona ir 
kunigas Zalink
ko pamokslus Kapinėse. Na, 
pagalios ir Bagdonas pradėjo 
rūpintis jo iškilmingu palaido
jimu. •

Bet doriems,ir teisingiems 
žmonėms, kokie jus, džiurės 
vyrai, esat, yra lengva su
prast, kad Kelly per 60 metų 
gyvenęs valkatos gyvenimą ne
galėjo persimanyti 
naktį, ir neatidavė tą sugrobtą 
turtą nepažįstamiems žmo
nėms.

Prokuroras rodo džiurei pa
rašytą po Kelly mirties testa
mentą. Rodo ir kitus liudiji
mų dokumentus ir aškina, 
kad tai buvęs gana rimtai ap
galvotas suokalbis apgaut pa
likimų teismo teisėją O’Co- 
nell.

Prokuroro kalba tęsiasi apie 
pusę valandos. Džiurė aty- 
džiai tėmija jo nagrinėjimus 
faktus. Bagdonas sėdėdamas 
teisiamojo kėdėj nerimauja. 
Eina bylos nagrinėjimas prie 
užbaigos.

Užsibaigia liudininkų tardy
mai ir advokatų kalbos džiurei. 
Teisėjas Walter J. La Buy 
skaito įsakymus džiurei. Džiu-

Steward*ui pabaigus 
prokuro- 

šiuo kartu jis daug aš-

VOU Cam AUU 
vou WANrr A.0OJT 

CAVa- BlTT 
SOMBTika&S rr makgS“ 

"TlQtO— UErr*ę OJEST* 
FOO. A MIMUTE .

pasmerkti jį, atimt iš jo lais
vę. Jus privalote išgelbėti tą 
nekaltą žmogų. Aš noriu jus 
perspet, kad be jokių įrody
mų nesiųstumėte tą žmogų į 
sunkiųjų darbų kalėjimą, kad 
neatskirluinėt jį nuo žmonos 
ir neuždarytumet gyvųjų ka
puose.

Aš noriu išgelbėti tą nekal
tą žmogų. Aš noriu sulaikyti 
prokurorą Julius Shervvin’ą 
nuo nuodijimo jūsų minties. 
Be jokių įrodymų, be faktų 
prokuroras vadovaująs spėlio
jimais, pasakaitėmis, jis nori 
jus įtikinti, kad pasmerktu
me! tą žmogų. Bet mums įsta
tymai rodo (džiurei Steward 
skaito palikimų įstatymų para
grafą), kad palikėjo testamen
tas žodžiu yra legalus. Ir toks 
testamentas gali būt 10 dienų 
po palikėjo mirties parašytas.

Tokį testamentą Kelly ir pa
liko Butmanienei. Testamen
tas buvo po mirties parašytas. 
Tai kurgi yra apgavyste? Bu
tų apgavystė, jei mes paneigtu- 
mem šį įstatymą ir pašmerk- 
tumėm nekaltą žmogų.

Bet aš esu tikras, kad jus 
to ncdasilei&ite ir nepadarysi
te skriaudos nekaltam 
nytų Valstijų piliečiui.

Adv. Steward kalba 
apie 45 
traukoj 
duota.

Mra. BUnche Dunkel

atimt laisvę ir nublokšt j mi
rusiųjų gyvenimą tą žmogų.

Biedną žmogų, kuris turi 
Žmonų, turi šeimyną ir taip 
pat, kaip jus, rūpinasi, dirba, 
vargsta, kad gyvenimą pada
ryti kiek smagesniu, malones
niu.

Ar jus, vyrai, girdėjote bent 
vieną aiškų liudininkų įrody
mų, kad Bagdonas yra kaltas 
suokalby pasisavint Kelly tur
tų? Ar jus manote; kad jis yra 
vagis? Ar jus manote, kad jis 
yra suokalbininkas pasigrobti 
$160,000? Ar jus manote tik 
dėlto, kad jam Butmaniene pa
skyrė $4,500 už Thomas Kelly 
palaidojimų, o jis nupirko gra
bą už $95 ir paėmė pigiausią 
kapinėse vietų jo kapui?

Bet argi jus, vyrai, nežino
te, kad Bagdonas dar nega
vęs $4,500 nupirko grabą ir 
padengė kitas lėšas savo pi
nigais? Ar iš jo daugiau bu
vo galima reikalauji?

Jis padare legales sutartis, 
kad kai tik jam pinigai bus 
sumokėti, tai jis paims bran- 
gausią vietą Lietuvių Tautiš
kose kapinėse ir ten perkels 
Kelly’s lavoną.

Tai ar jus tame matote ko
kių apgavystę? štai žiūrėkite 
(rodo džiurei), šitie yra jo 
sutarties dokumentai su But
maniene, kuriai Kelly paliko 
savo turtų. Ir kitų asmenų 
ryšy su Kelly laidojimu biz
nio tranzakcijų liudymai. Kur 
yra paliudymai, kad Bagdo
nas darė kų nors slaptai?

Tas biednas žmogus dar be 
jokio atlyginimo davė savo 
koplyčią. Nupirko grabą. Už
mokėjo už kapą ir savo pini
gais kitas lėšas padengė, ir 
dabar mes neprivalome jį va
dinti vagiu, suokalbininku ir

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
karštu garu apšildomas. 4 ir 6 
kambariai — garadžius 2 karam — 
Mortgičiaus nėra arba mainysiu ant 
bungalow arba 2 flatų — Namas 
randasi South SidSj ant Halsted St.

Atsišaukite Lawrence
6141 S. Princeton Avė.

Tarp 11:00 ir 2:00 po piet 
Agentai nereikalingi

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash sa Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolai.

Ghapman and Go., Ine.
120 S. La Šalie St

Tel. Franklin 0576

(Tęsinys iš šeštadienio, 
rugp. 10 d.)

Po ilgų ir greižtai smerkian
čių argumentų prokuroro Julius 
Shenvin’o kalbėjo kaltinamojo 
gynėjas Steward. Jo kalba bu
vo jautri, griaudinanti. Vyrai 
ir moterys salėj ištiesę kak
lus ir ištempęs ausis atydžiai 
sekė kiekvieną jo žodį. 
J. Bagdonui, sėdint prie 
namųjų stalo, irgi ne 
ašara iškrtio.

Kaltinamojo gynėjas be ko 
kitko sake: Aš kalbėsiu apie 
šią bylų, bet aš nemanau per
daug tęsti kailių. Priežastis ta, 
kad oras yra perdaug šiltas. 
O antra, kaip jus nenorite būt 
prislėgti sunkaus darbo, kaip 
jus norite, kad jūsų darbas bu
tų pakenčiamas, taip ir aš no
riu padaryti savo darbų sma-

Mrs. Dunkel, kuri pasamdė Mrs. Smith nužudyti jos žen
tą Ervin Lang, su kuriuo ji gyveno ir kuris norėjo ją pamesti 
ruošdamasis apsivesti su kita jauna mergina, tapo nuteistos 
po 180 metų kalėjimam Abi jos tapo išvežtos j moterų kalė
jimą Dwight, III. Mrs. Dunkel išvyko labai nusiminusi, bet 
Mrs. Smith buvo linksma, nes jai ir kalėjime nebusią blogiau, 
bent nebeteks rūpintis likimu ir kovoti skurdą. Daktarai nu
statė, kad ji turi tik 11 metų mergaitės protą.

mnutes, ir čia 
jo išsireiškimai

MAŽUTĖ FARMA IR 
LAISVĖ

$1 į savaitę 
musu bu«a prie 
gatvių, (kas va- 
nuvažiuokit pa- 
inažutčs farmos. 

išsiauginsi t 
gyvent.-

Ateikit pažiurit farmukės

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 840R

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

barį. Teisėjas apleidžia salę. 
Bet vyrai ir moterys, kurie tė- 
mijo bylos eigą, nesiskirsto. 
Laukia džiurės nuosprendžio.

Džiurei ėmė apie 25 minu
tes laiko išnešti sprendimą. 
Tuomet vėl teisėjas La Buy 
ateina į teismabutį. Jo sekre
torius skaito nuosprendį. Mir
tina tyla salėj. Girdėti aiškus 
žodžiai: John J. Bagdonas 
pasmerktas už konspiraciją.

Tačiau džiurė nesusitaikė, 
kokią bausmę paskirt. Tad 
teisėjas La Buy pranešė, kad 
bausmė už konspiraciją bus 
paskirta rugsėjo 17 dieną.

Bagdonas pasiliko po kau
cija iki galutino sprendimo.

— F. Bulaiv.

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui_____

KAMPINIS 2 augštų mūrinis na
tas, krautuvą ir apartmentai, lotas 
50x125, su tavern fikčeriais. Barge- 
nas už cash. Tel. Yards 2026.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA merginos namų darbui. 
Maža šeimyna, nereikia skalbti arba 
virti. Atsišaukite po 6 vai. vakare. 
Glickman, 1422 S. Trumbull, Tel. 
Crawford 0572.

Business Service 
_______ Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDI/ORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

Business Chances
------ _ _________________________

PARDAVIMUI tavernas, gera vie
ta. Priežasti pardavimo patirsite 
ant vietos. 6759 S. Halsted St.
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