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Bolševikų Teroro 
Siautimas Kaukaze

Azerbeidžano “sovietų respublikoj” bai
sioji “čeką” suėmė 5,000 žmonių, kurių 
dauguma buvo sušaudyti

BAKU, Azerbeidžanas. rugp. 
7. — Kruviniausią, turi būt, 
sovietų režimą kenčia šis mu
sulmonų Azerbeidžano kraštas, 
kur daugiau kaip 5,000 gyven
tojų buvo suimti ir daugelis jų 
nugalabinti.

1918 metų gegužės 18 dieną 
l>/2 milijono Azerbeidžano pi
liečių paskelbė savo krašto ne
priklausomybę, bet ta nepri
klausomybe neilgai tęsėsi. Del 
to, kad kraštas yra turtingas 
naftos šaltiniais, rusų bolševi
kai netrukus pasiuntė j Baku 
savo armiją, ir 1921 metais kra
štas buvo visiškai pavergtas.

Dauguma Azerbeidžano gy
ventojų yra valstiečiai, gyveną 
kalnuose. Visi jie baisiai ne
kenčia bolševikų ir visi vieno
dai nuo jų kenčia.

Devyneri metai teroro
Kaip sovietų Rusijos Kauka

zo sąjungos dalis, Azerbeidža
nas per devynerius metus ken
čia tokį teoro viešpatavimą, 

kokio Europa gal niekados nė
ra mačius. Del gyventojų prie- 
šinimos, bolševikai veda nepa
liaujamą kampaniją prieš jų 
vadus, kurie yra areštuojami, 
kišami j kalėjimus ir žudomi.

Buvo daug didesnių ir ma
žesnių sukilimų, tačiau sovietų 
čeką yra visuresanti, ir sukili
mų dalyviai skerdžiami. iMaiš- 
itai paprastai prasideda užmu
šimu kurio sovietų komisaro, 
o baigiasi masiniais sušaudy
mais ir įkalinimais.

Puola sovietų komisarus
Azerbeidžan iečiai daro atvi

rų pasipriešinimų sovietų javų 
rekvizavimo kampanijoms ir at
sisako parduoti duoną valdžios 
nustatytomis kainomis. Jie at
kakliai priešijos ūkių kolekti- 
vizacijai o matydami, kad bol
ševikai vartoja smurtą, puolė 
komisarus.

Sukilėlių burių žygiai
Galop praeitų metų Maskva 

paskyrė specialų komisarą su
rinkti Azerbeidžano krašte 3 
milijonus pūdų grudų. Sovie
tams pavyko surinkti apie 90 
nuoš., bet dėl to krašte kilo 
maištai ir neramumai. Sausio 
mėnesi gerai ginkluoti azerbei- 
džaniečių būriai ėmė įvairiuo
se miesteliuose miesteliuose ’ ir 
kaimuose pulti sovietų valdi
ninkus, žudė juos, o jų surink
tus grudus dalino žmonėms.

Bolševikų keršto žygiai

Tada tai ir prasidėjo bolše
vikų teroro siautimas. Azer
beidžan iečių vadai buvo gau
domi, šaudomi ir j kalėjimus

<ORH
Chicagai ir apiėlinkei federa« 

lis oro biuras šiai dienai prana« 
sauja:

Iš dalies debesiuots>; nedide
lė temperatūros atmaina; leng
vi mainąsi vėjai. •

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 73° ir 82° F.

šiandie saulė teka 5:49, lei
džiasi 8:02. Mėnuo leidžiasi 
4:37 ryto. ,

kemšami. Vasario mėnesį Ka^ 
rabacho mieste buvo suimta 
1,800 asmenų, Baku — daugiau 
kaip 1,000. Vieną dieną buvo 
pavartota 250 automobilių ir 
busų suimtiems į kalėjimus ga
benti. Daugelis jų buvo sušau
dyti.

Anglijos ir Japoni
jos karo laivai prieš 

Kinų komunistus
ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 

7. — Del netikros padėties Ran
kove ryšy su komunistų puo
limu, į Hankovą išplaukė bri
tų karo laivas su šimtu dešimt 
kareivių, o rytoj išplauks dar 
penkiasdešimt.

Iš Sasebo, Japonijoj, atvyko 
keturi japonų karo laivai su 
400 kareivių ir tuojau išplauks 
į Kiukingą, Kiangsi provinci
joj-

Gauti iš Hankovo pranešimai 
sako, kad svetimšalių gyven
tojai ten esą visai prisirengę 
apleisti miestą, jeigu butų rei
kalo. Pasak pranešimų, j Han- 
kovo, Vučantgo ir Hanjango 
trimiesčius komunistai artinas 
iš pietų.

Iš Nankino praneša, kad cen- 
tralinės Kinų valdžios užsienių 
departamentas rengiąs prane
šimą svetimoms valstybėms dėl 
komunistų smurto darbų čang- 
šoj ir kitur.

Uglanovas pašalin
tas iš darbo ko
misaro vietos

MASKVA, rugį). 7. — Ug
lanovas, kuris priklausė deši
niosios opozicijos, tapo paša
lintas iš darbo komisaro vietos. 
Darbo komisaru paskirtas A. 
Cichonas.

Uglanovas, kaip žinoma, pa
starajame komunistų partijos 
suvažiavime prisipažino nusidė
jęs “dešiniu nukrypimu” ir pa
darė nuodėmių atgailą, bet tas 
neišgelbėjo jo nuo Stalino rūs
tybės.

Revoliucinis sąmoks
las prieš Peruvi- 

jos valdžią
LIMA, Pcruvija, rugp. 7.— 

Laikraštis La Prensa praneša, 
kad tapęs susektas revoliucinis 
sąmokslas prieš Peruvijos val
džią.

3 moterys žuvo trauki- 
niniui užgavus au

tomobili
PILEASANTVILLE, N. J., 

rugp. 7. — Trys moterys, ma
tyt seserys iš Lilly, Pa., buvo 
šiandie užmuštos netoli nuo čia, 
traukiniui užgavus kryžkelėj jų 
automobilį. Užmuštų* vardai yra: 
Agnės Ryan, Helen Ryan ir 
Ursula Ryan.

2,000,000 bedarbių Anglijoj
LONDONAS, rugp. 7. — Ne

darbas Anglijoj vis didėja. 
Šiandie bedarbių skaičius sie
kia jau daugiau kaip 2 mili
jonu. . 9

(Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — William Watkins laiko vaiką, bet nėra tikras, ar 
tai jo vaikas, ar ne. Mat, ligoninėj tapo sumaišyti vaikai

Kaip GPU Agentai Paryžiuje Pa
grobė ir Nužudė Gan. Kutepovą
PARYŽIUS. — Neseniai į Pa

ryžių grižo iš savo kelionės 
į užsienius V. Burcevas, gar
sus šnipų-provokaitorių rusų re
voliuciniame judėjime susekč- 
jas, kuris pastaruoju laiku ty
rinėja slaptingą rusų generolo 
Kutepovo pagrobimą -Paryžiu
je.

Burcevas dabar sako, kad 
jam pavykę nustatyti, jogei Ku
tepovą pagrobę bolševikai, bet 
į Maskvą jis buvęs pristatytas 
negyvas ir jo kūnas buvęs Mas
kvos krematorijoje (sudegintas.

Pasak Burcevo, Kutepovo pa
grobimas įvykęs šitokiose ap
linkumose:

Kutepovas jau ilgoką laiką 
turėjęs slaptų susisiekimų su 
sovietų raudonosios armijos at
stovais, tikriau, su žmonėmis, 
kuriuos jis laikęs raudonosios 
armijos atstoviais. Tarp jų bu
vę žmonių, kurie buvę nuo
širdžiai atsidavę kovos su bol
ševikais darbui, bet buvę ir 
GPU [čekos] agentų.

Prįoš pagrobimą, pas Kute
povą buvę atvykę keletas “rau
donosios armijos” žmonių, o 
tarp jų buvę ir GPU agentų. 
Kutepovas tikėjęs, kad atvyku
sieji tikrai buvę raudonosios 
armijos atstovai, ir savo pasi
matymams su jais dėjęs labai 
didelės svarbos. Tūlais jų jis 
visai ir nuoširdžiai tikėjęs; dėl 
kai kurių šiek tiek abejojęs, 
tačiau tiems abejojimams di
delės reikšmės nedėjęs.

Atvykusieji iš Rusijos GPU 
agentai, kartu su agentais, dir
busiais .pačioj Kutepovo orgar 
nizacijoj Paryžiuje, padarę są
mokslą prieš Kutepovą. Kute
povas buvęs jų rankose. Jie su
sibičiuliavę su artimais Kute
povo žmonėmis ir užstatę jam 
stiprų tinklą.

Vakarą prieš pagrobimą, sau
sio 25, Kutepovą aplankęs žmo
gus, kuris jam pranešęs, kad 
esą jam paskirtas svarbus pa
simatymas su atvykusiais iš 
Rusijos žmonėmis. Kutepovas 
žinojęs, apie ką kalbama; tuos 
žmones jis laikęs svarbiais rau
donosios armijos atstovais. .Vei

kiausia dėlto, kad reikalą lai
kydamas labai svarbaus ir at
sakingo pobūdžio esant, ant ry
tojaus, sekmadienį, vykdamas 
pasimatymo, jis atsisakęs dagi 
savo ištikimo šoferio patarna
vimo. '

ISlausio 26 rytą Kutepovas iš
ėjęs iš namų. Paskutini kartą 
žmonės matę jį. Monparnaso 
bulvaro kampe. Kutepovas bu
vęs stipriai susijaudinęs, ma
tyt, laukęs ko ir nerimavęs. 
Jis dagi nepažinęs vieno savo 
pažįstamų, kuris, eidamas pro 
šalį, jam linktelėjęs. Netrukus 
priėjęs prie jo GPU agentas ir 
pasakęs, kad jo laukiąs auto
mobilis.

Burcevas sako, kad į auto
mobilį Kutepovas sėdęs savu 
noru, nieko neįtardamas. Tik 
jau automobily jis, matyt,' su
pratęs, kad pakliuvęs į spąstus 
ir sėdįs su čekistais.

Kad išvengtų pasipriešinimo, 
čekistai tuojau pavartoja nar
kotinių vaistų. Kutepovas pra
radęs sąmonę. Automobilis at
gabenęs jį į konspiratorių bu
tą.

Narkotiniais vaistais čekistai 
amžinai numarinę ' Kutepovą, 
patys, veikiausia, to nenoredai- 
mi. Per karą Kutepovas buvęs 
sunkiai sužeistas i krutinę, ir 
narkotikai jį užmušę. Į kon- 
spiratorių butą GPU agentai 
atgabenę vietoj gyvo Kutepo
vo, tik jo lavoną...

Kutepovo lavoną čekistai su
pakavę į gurbą ir, naudodamies 
neliečiamybės keliais, išgabenę 
į Vokietiją. Per Štetiną lavo
nas buvęs pristatytas į Dan
cigą, o iš ten — į Maskvą.

Maskvoje Kutepovo lavonas 
buvęs nugabentas į krematori- 
ją ir, Politbiuro bei GPU at
stovų akivaizdoje, sudegintas. 
Apie sudeginimą buvęs susta
tytas protokolas su smulkme- 
ningais deginamo kūno žymių 
aprašymais.

Burcevas sakos žinąs ir Ku
tepovo pagrobėjų ir GPU agen
tų vardus, bet dar negalįs jų 
skelbti, ligi tyrinėjimai nebu
sią visai baigti. • i

Anglija įspėja Kinų 
vyriausybę dėl ko

munistų smurto
LONDONAS, rugp. 7.—Bri

tų vyriausybė padarė protestą 
Nankino vyriausybei, reikalau
dama, kad banditiškiems komu
nistų smurto žygiams butų pa
darytas galas, ir kad komu
nistų pagrobtos britų pilietės, 
Miss "Edith Nettleton ir Miss 
Eleanor Harrison, iš kurių gro
bikai reikalauja $50, (MM) išsi
pirkimo pinigų, butų paleistos.

Parodyti, kad jie juokų ne
darą, komunistai su laišku, ku
riuo jie reikalauja išpirkimo 
pinigų, atsiuntė nukirtę Miss 
Nettleton’iutės pirštą.

Ilga sausra krašte 
padarė farmoms bi
lijoną dolerių žalos

WASiriNGTONAS, rugp. 7. 
— Jungtini^ Valstybių mete
orologijos biuro pranešimu, 
krašte siautusiosU kaitros ir il
ga sausra padarė milžiniškos 
žalos, siekiančios tūkstantį mi
lijonų ar daugiau dolerių.

Situacija yra taip rimta, kad 
prezidentas Hooveris ir kabi
neto nariai svarsto priemones 
būtinai pagalbai nukentėju
sioms nuo sausros sritims teik
ti.

Sausra buvus blogiausia 
Illinois istorijoj

SPRINGFIELD, III., rugp. 7. 
—i Federalinio meteorologijos 
biuro paskelbtas pranešimas sa
ko:

“Vis nesant lietaus, tuo tar
pu kai begalo augšta tempera
tūra neatleidžia, sausra tęsiasi 
ir žala augalams didėja. Ši sau
sra, rodos, yra blogiausia Illi
nois klimatologijos istorijoj. 
Skaudžiausiai nukentėjo kuku
rūzai ir daržovės. Žiemkenčiai 
kviečiai betgi išėjo geresni, ne 
kaip tikėtasi.”

Neramus Francuos 
tekstilės darbinin

kų streikas
LILLE, Francija, rugp. 7.— 

Riaušes tarp streikuojančių tek
stilės įmonių darbininkų ir 
streiklaužių Belgijos pasienio 
rajone nuolatos atsikartoja.

Streikininkų skaičius siekia 
jau daugiau kaip 80 tūkstan
čių.

Šiaurinėj Francijoj gresia 
kilti dar angliakasių streikas, 
kurie pastatė reikalavimą, kadi 
jiems butų alga sumokėta ir uz 
vakacijų laiką.

Turės arba sustabdyti 
antisemitines riaušes, 

arba netekti vietų
BUCHA BESTAS, Bumanija, 

rugp. 7. — Praneša, kad Ru
munijos vidaus reikalų minis
terija įsakė Bukovinos valdi
ninkams daryti galą antisemi
tų agitacijai ir riaušėms prieš 
žydus, kitaip valdininkai ne
teksią savo vietų.

Lenino mumija supu
vus; busianti sudeginta

BERLYNAS, rugp. 7. — Gau- 
tais čia iš Maskvos praneši
mais, Lenino kūnas esąs jau 
taip supuvęs, jogei visos pa
stangos išlaikyti jį pasirodžiu
sios bergždžios. Esą manoma 
jį sudeginti ir urną su pele
nais padėti mauzoliujuje.

Lietuvos Naujienos
Nukautas kriminalinės 

policij'os valdininkas
KAUNAS. — Prieš kurį lai

ką iš Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimo pabėgo plėšikas Juo
zas Vengry s ir slapstės. Pas
kutiniuoju laiku plėšikas Ven
gry s pradėjo slapstomi s persi- 
laikyti Šiauliuose pas Jakubai- 
tytę. Policija sužinojus, kad 
plėšikas gali būt tuo momentu 
pas Jakubaitytę, vakar vakare 
11 vai. nuėjo patikrinti.

Policininkas pasiliko už du
rų, o Šiaulių krim. polio, val
dininkas Juozas Smulkevičius. 
įėjo vidun. Bet nelaimė! Įei
nantį vald. Smulkevičių sutiko 
plėšikas Vengrys ir tiesiai į 
Smulkevičių iš revolverio pa
leido šuvj. šūvis pataikė Smul-

Daug žmonių žuvo 
tvane, debesiams 

pratrukus
NOGALTS, Ariz., rugp. 7. 

— Del debesių pratrukimo čia 
ir (Meksikos pusėj staiga kilo 
smarkus tvanas, padaręs dide
lės pragaišties.

Kaip praneša, tvane žuvo dvi
dešimt astuoni asmenys, kit 
dvidešimt penkių pasigendama 
ir manoma, kad jie taipjau 
yra žuvę.

Buvęs karalius Ama- 
mulla išsiskubino i

Romą
ISTANBULAS, Turkija, rugp. 

7. — Buvęs Afganistano kara
lius Amanulla, kuris čia vasa
rojo, staiga pienu italų garlai
viu išplaukė, kaip manoma, j 
Romą.

Del neramios dalykų padė
ties Afganistane, manoma, kad 
jo išsiskubinimas turįs ryšio 
su įvykiais jo tėvynėje.

Pasaulinio karo aviato
rius užsimušė

HIERKIMER, N. Y., rugp. 7. 
— Jo monoplanui nukritus čia 
iš 1,(MM) pėdų augštumos, užsi
mušė pilotas Herman W. Good- 
ier, 36, pasaulinio karo avia
torius.

Rado nukritusi i jurą 
pašto aeroplaną

BEBLYNAS, rugp. 7.—Valde- 
Marsvik įlankoje ties Askoe 
šiandie rado plūduriuojantį oro 
pašto aeroplaną, kuris vakar 
buvo išskridęs iš Stokholmo ir 
kelionėj prapuolė. Kas atsiti
ko su aeroplano pilotu ir me
chaniku, nežinia. Bijoma, kad 
jie nebūtų žuvę.

Rado peiliu subadytą 
Meksikos valdininką
SAN <LUIS POTOlSd, Meksi

ka, rugp. 7. — Vyriausybė pra
dėjo tyrinėti Vidalio Fernan- 
dezo Herrano, Tepetate liacien- 
dos administratoriaus, nužudy
mą. Jo kūnas buvo rastas taip 
peiliu subadytas supiaustytas, 
kad pažinti sunku. Del pikta
darybės įtariami vietos ūkinin
kai.

Sukilimas Brazilijoje
RIO DE JANEIRO, Brazdi- 

ja, rugp. 7. — /Praneša, kad 
Rio Grande do Norte kilo su
kilimas prieš valdžią. Sukilimui 
vadovauja pulk. Joaųuim Sal- 
danha.

kevičiui, į krutinę ir mirtinai jį 
sužeidė.

Smulkevičius nuvežtas mies
to ligoninėn tuojau mirė.

Nušovęs Smulkevičių plėši
kas Jakubaitytės bute pats nu
sišovė.

Jakubaitytė suimta.

Vytauto paveikslą išly
dėjo aplink Lietuvą
KAUNAS, liepos 16. — Va- 

kar 13 vai. Panemunėj iši aukš. 
Karininkų Kursų Vytauto pa
veikslas Išlydėtas aplink Lietu
vą.

Iškilmės prasidėjo patrankų 
šūviais.

Pirmas Vytauto paveikslą 
paėmė nešti šv. min. Šakenis 
jam adoravo kun. Tumas ir Ši
lingas. Po šakenio paveikslą 
paėihė nešti kr. aps. min. Gied
raitis, paskui vyr. št. virš. 2- 
jo pėst. pulko vadas, Kauno 
apskr.' viršininkas ir kiti val
dininkai.

Per Panemunės tiltą paveik
slą nešė burm. Vileišis. Prie 
Įgulos paveikslą sutiko kun. 
Mironas: kalbėjo kun. Mironas 
ir pulk. Braziulevičius. Nuo 
Įgulos paveikslas L. ai. Prez. 
ir Vilniaus gatv. nuneštas prie 
Vytauto bažnyčios, čia kun. 
Tumas pasakė kalbą.

— Vytauto politiką, — sako 
kun. Tumas,, — tęsia dabarti
nė tautininkų vyriausybė... Vy
tautas stovi šalia Platono ir 
Aristotelio. Gal katf juokias, 
kad mes nešiojame Vytauto pa
veikslą, bet mes atsakome: 
mes esame romantikai!”...

Ir t. t. ir t. t. '
Prie Rotušės paveikslą su

tiko Kauno miesto v-ba. Nuo 
Rotušės ligi Slabados paveikslą 
nešė Roginskis, Šveikauskas ir 
Skardi nskas. Nuo Slabados, 
kauniškiai grįžta atgal, o į 
Raudondvarį paveikslą nulydė
jo Slabados šauliai. Paveiks
las nakvojo Zapyšky.

Bendrai, ceremonijos praėjo 
net perdaug kukliai. Iš Pane
munės paveikslą išlydėjo gene- 
ralitetas ir būrelis valdininkų.

Manoma, kad Kaunas per 
daug jau prie iškilmių pripra
tęs; provincija daugiau paro
dysianti susidomėjimo Vytau
to paveikslu.

Mirė politinis kalinys
KAUNAS. — šiomis dieno

mis Kauno sun. darbų kalėji
me mirė Eduardas Leimonas 
iš Vilkaviškio, priklausęs ko
munistų grupei.

Mirus Leimonui. komunistai 
kalėjime pradėjo dainuoti re
voliucines dainas’ ir triukšmau
ti. Už tai kalėjimo administra
cija. kelias komunistų kameras 
ir dalį plečkaitininkų nubau
dė: 2 savaites neleis su atlan- 
kusiomis giminėmis ir pasima
tyti ir per tiek pat laiko ne
leis maisto produktų nubaus
tiems iš laisvės gauti.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai
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KORESPONDENCIJOS
WHkes Barre, Pa

SLA. 7-to apskričio
suvažiavimo

7-toLiepos 27 d. įvyko
Apskričio nepaprastas suvažia
vimas. Apskričio pirmininkas 
V. Kamarauskas atidarė suva
žiavimą 9:30 ryto ir paskyrė 
mandatų komisiją iš šių dcle-

kad 3 delegatai, kurie dalyva
vo Meldažio svetainėj apleistų 
si suvažiavima. Minėti dele- 

j gatai pasielgė kaip tikri džen
telmenai :

į galvos ir
delegatų raportai

A. 7-to apskričio 
priklauso 26 kuopos. Iš kuopų 
delegatų ir svečių raportų, pa
sirodė, kad tik 4 k. reikalingos 
apskirčio pagelbos, o kitos 
SLA. kuopos tvarkoje. Sekan
čioms kuopoms reikalinga pa
galba arba pertikrinimas jų 
tvarkos: 2 kp. Forest City, 116 
kp. Maltby, 143 kp. Scranton,

Klupų

niaus ir V. Vsio.
U mandatų komisijos piane 

Šimo pasirodė, 
gatų dalyvauja 
mi 17 kuopų, 
niekas V.
kino suvažiavimo tikslą, 
visiems žinoma, kas įvyk 
86-tame seime, Chicagoj. Po- 
ta’m pakvietė SLA. prezidentą 
St. Gegužį pakalbėti ir išaiš- 
kinti dalykų padėtį. Kaip iš
tikrųjų buvo 
zidentas St. 
taip kalbėjo:

Mieli broliai ii 
dalyvaujant se 
metu niekas tok

Gegužis maždaug

seserys, man 
anose per 20 
> reikalavimo! 

nestatė kaip vadinamieji mu
sų “progresištai”. Per pusant
ros dienos jie kėlė triukšmą. 
Kitokios išeities nebuvo, kaip 
tik šauktis policijos pagelbos, 
kad triukšmadarius prašalinti, i 
Tie “progresyviai” apskundė' 

už tai, kad juosj 
teismo. Teisėjas1] 
jeigu butų . jušų j

mus

i!

kad viso dele-; 
72, atstovauda- • 

Apskričio pirmi- į 
Kamasauskas paaiš- Į

j Buttonvvood.
Delegatas nusiskundė, kad 

jų apielinkūj lankėsi agitato
rius bolševikas L. Joneikis iš 

168 kp. Lee Park ir kuopos na
rius agitavo, kad nemokėtų 
mokesčių. Du nariai atsišak 
mokėti. SLA. 68 kp. sekr. P 
G. Kupstas paaiškino, kad I

i Joneikis liepos 6 d. pats užsi-
I mokėjo i kuopa. Pasirodė tad 
kokį nešvarų darbu dirba va- 

| dinamieji “progresyviai”. Jie 
patys moka, kad jų nesuspen
duotų, o kitus 
nemokėtų...

Nutarta, kad 
Ji notas 5 kuopas

agituoja

kad

Milwaukee, Wis

atsistojo, kepurę ant 
pro duris.

Bolševikiškas burbulas SLA.
177 kuopoj truko

[Atlantic and Pacific Photo]

Čhicago. — Charles Bamberger nežino, ar tai jo vaikas, ar 
Watkinso. Jųdviejų vaikai tapo sumaišyti ligoninėj.

mii aukščiau> 
nuvažiuotų

■ durnosios Tarybos narys M. J. 
Raginskas ir 7-to apskr. orgą- 
ni

teismui 
lino iš 

paklausė jų: 
suvažiavimas
pė žonių, kuri neleistų laikyti, 

ivimą, ką jus darytu-1 
Ar nešauktumėte poliui- i 
lupzantania, kad šauktu-1 
' kitaip negali būti, 
idė mus teismui, kad 

mes pinigus eikvojame. Bet iki 
šiol dar to neįrodė. Dabar ko

pos nutarė ne- 
centrą.j Mani 
kurie mokėjo : į 

1 metų, — kai- 
suklaidinti. Man 

atsiuntė trijų 
mokesčių!

kurie

1TK

H

misti pinigų į 
milą tu nariu,

Jaunant centre 
komunistiškų kuopų 
blankas tik tų darių,

ga.
prez. S t. Gegužis į 

visi kuopų delegatai bu-1
boje. Jis pabrė- 
kad komunistai

sau ir 
gitacijos

tėti visai nekalti 
jeigu pora tuzinų 
apleis Susivienijim 
riau,—da možnčs jiems

organizacijai, 
gali miken- 
nariai. (O 
bolševiku ir v

iQ, tai da ge- 
nupirk-

kas praliejimo,
numstu

perkan-
do 
Tai 
mas

airisuu
ir visas kraujo pralięji

Jcranton. T 
iad Maskvos

.*;i darodinėjo, 
irbintojai išši- 
>LA. 36 seime, 

įnešta ir paremta

ŠIOS PAPRASTOS TAISYK
LES PALENGVINS DANTŲ 

DYGIMĄ

ir motinoms taipgi 
dešimt metų Cas-

Prižiūrėk kūdikio maistą dan
tims dygstant. Nepermaitink 
jo. Dabok jo skilvį ir vidurius 
ir prie pirmo ženklo gasų ar 
konstipacijos, duok jam kelis 
lašus nekenksmingos, skanios 
Fletcher‘s Castoria. Šios, pa
prastos taisyklės padaro leng
vą dygimą dantų milionams kū
dikių
Per virš tris 
toria visur buvo patikima pa- 
gelbininkė motinai. Ji nurami
na neramius, piktus kūdikius 
ir juos lengvai ir greitai užmig
do — o kad ji yra grynai auga
lų, tai jus galite duoti ją taip 
tankiai, kaip būna reikalo. Ji 
atlieka ricinos aliejaus darbą 
geriau ir daug švelniau. Del 
jūsų apsaugos, bonkute tikros 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą.

(Apgarsinimas)

įtoriuš M. J; Kvietkius.
Išnešta atatinkama rezoliuci

ja, Užginanti Pildomosios Ta
rybos darbus. Apskričio pir
mininkas uždarė suvažiavimą 
11:45 ryto.—St. Žukauskas.

sakydami, jog jie jokio triukš
mą nekėlė, ir todėl šimulis tie
siog per akis meluoja. Pirmi
ninkas atsteigia tvarką ir pa
stebi šimuliui, kad susirinki
mas norįs žinoti, ką jis veikęs 
Lietuvių Auditorijoj. Šimulis 
prisipažįsta, jog iš Auditorijos 
jis pasišalinęs, o dalyvavęs' “le
galiame ir didžiumos seime 
Meldažio svetainėj”. Apie tą 
seimą jis ir norįs raportuoti.

Westville, iii
iš Susivienijimo kuopų 

veikimo

Šiandien man pateko į ran
kas C’nicagos komisarų “Vil
nies” N. 165. Ten užtikau 
korespohdcnciją ir iš Westvile. 
Kažkoks Narys rašo apie SLA. 

Į 29 kuopos susirinkimą, kuris 
| buvo laikytas liepos 6 d. Tai 
yra tiesa, kad musų kuopa lai
ko savo reguliarius susirinki
mus kiekvieno mėnesio pirmą 
nedėldienį.

Minimą susirinkimą kuopos 
pirmininkas atidarė 1 valandą 
po pietų. Pirmininkas Izido
rius Mažeikis susirinkimus vi
suomet veda prisilaikydamas 
1 »a rl amen tarišk ų pat va r ky m ų. 
Taip jis' elgėsi ir šį kartą. Na
rių dalyvavo apie 75. Bet “Vil
nies” peckelis sako, jog iš 18G 
narių dalyvavę tik 28. Žino
ma, bolševikas be melavimo ne 
gali taip jau gyventi, kaip žu
vis be vandens. Antra vertus, 
jei butų buvę tik tiek narių, 
kaip “Vilnis” sako, tai tavorš

Taiciąms ne kokis k 
parodo, jog musų 
ševikai visai jokios reikšmės 
neturi: net kuomet i susirinki 9

mą ateina 28 nariai, tai ir ta
me atvūjyj bolševikai negali 
daugumos sudaryti. Tikrumoj 
taip ir yra, — musų kuopoj 
Maskvos bernų tora vos keli. 
Todėl apie kuopos kontroliavi-

nuori.
Kaip

nitu

minkiau, j susirinkimą 
apie 75 nariai. K’ausi- 
bi, --kodėl kiti nariai 
o. Reikia pasakyti, kad

musų finansų raštininkas mo
kesnius priima namie. Kaiku- 
rie nariai tad nueina pas 
užsimoku mokesnius, o į 
rinkimus nebenori eiti, 
ras dalykas,ta'i vasaros

ij it 
susi- 
Ant-

ciai. Nariai nelabai temegsta 
sėdėti svetainėj ir braukti nuo 
ku ktos prakaitą. ž

Besvarstant kuopos reikalus,, 
prieita ir prie seimo delegatu. 
Pirmininkas Mažeikis paprašo 
visti užsilaikyti 1 ramiai ir pa
kviečia Joną Sabaliauską iš
duoti raportą. Pastarasis skai
to raštišką raportą. Jis nuro-

tenka ir kitas įdomus dalykas 
pranešti. Meldažio svetainėj 
beseimavodamas jis tiek įsi
karščiavo, jog užmiršo su savo 
gaspadine pasimatyti ir palikti 
jai nuo kambario raktą ir at
siteisti. Gaspadinį turėjo i 
Westvillę siųsti žmogų, 
atgauti iš jo raktą...

Korespondentas A. A.

kuopos valdybą. Ir kaip tik 
naujai išrinkta valdyba liko 
pripažinta per SLA. Centrą, 
tuoj aus griebėsi už darbo, kad 
sužinojus kokiam stovyj 177 
kp. nariai randasi. Pasirodė, 
kad 177 kuopos didesnė da
lis narių jau yra suspenduota 
ir kai kurie nariai yra jau vi
sai arti prie išbraukimo, 
kuopos naujai išrinktai ir 
SLA. Centrą pripažintai 
dybai pasis'ekė sužinoti, 
177 kuopos narių sumokėti

177 
per 
val- 
kad 
mo-

kesčiai ne tik kad už liepos 
menesį nepasiųsti į SLA. Cent
rą, bet ir už birželio menes) 
narių mokesčiai kuopoj yra 
sulaikyti. Tai ve kur bolševi 
kai narius veda, —prie suspen 
davimo ir išbraukimo iš SLA 
organizacijos. Ir jeigu tolinus 
SLA. nariai seks paskui bolše 
vikus ir uodegaus bolševikams 
tai nū nepasijus, kaip iš Susi 
vienijimo Lietuvių Amerikoj 
bus išbraukti.

—Laisvės žiedas.

Kaip jau pirmiaus “Naujie
nose” buvo minėta, SLA. 177 
kuopos mėnesiniame susirinki
me, laikytame liepos 6' dieną, 
bolševikai kuopoj pravaro 
tarimą, kad narių Sumokėtus 
mokesčius nesiųsti į S. L. A. 
Centrą. Tąsyk nepritariantie
ji bolševikiškam sauvaliavi
mui ir 'žalingam darbui nariai 
liepos 21 dieną sušaukė susi
rinkimą ir išrinko naują 177

Kaip senas draugas - tik
ras daiktas - Tikri apyniai 
sendinti Riebiam Malte per 
WENNERSTEN’A Paten- 

Vienatinistuntą Procesą. 
Maltas, kuris 
apynių skonį!

turi pilną

Atidaryk ke; 
ną ir matysi 
Tikrus apy
nius.

do, kad per pusantros dienos 
nebuvo galima Seimą pradėti, 
nes Maskvos tarnai elgėsi kaip 
kokie laukiniai žmonės, — švil
pė, rėkė, šokinėjo ant krėslų ir 
baube. Prezidentas Gegužis 
pirmą dieną priverstas buvo 
sesiją nutraukti, nes' nieko ne
buvo galima veikti. Antrą die
ną vėl pasikartojo tas pat. Bol
ševikai iš pat ryto ėmė kačių 
koncertą kelti. Tąsyk seimo
i engimo komisijai nieko dau-i Tačiau pirmininkas sustabdė jį 
giau nebeliko daryti, kaip tik j ir .pareiškė jam, kad susirinki- 
pasišaukti policiją, kad tvarką J m ui visai neįdomu, kas buvo 

Įdūkę bolševikai ne- veikiama pas Meldažj.
Susirinkimui pasibaigus, ši- 
Lilis dalino bolševikiškus ia- 

raginama užgirti 
bolševikišką seimą ir nesiųsti į 
centrą narių mokesnius. Ta
čiau galima drąsiai sakyti, jog 
Westville SLA. kuopose nedaug 
teatsiras tokių neišmanėlių, 
kuriuos maskvlhiams pasiseks 
suklaidinti.

Rugsėjo 3 d. vėl SLA. 29 
kuopos buvo laikomas susirin
kimas. Pakelta klausimas, kas 
daryti su šimuliu, kuris nesi
laikė kuopos nutarimo ir nuėjo 
tarnauti bolševikams. Tačiau 
diskusijoms einant paaiškėjo, 
jog kiti keturi delegatai ant 
šimulio padavė skundą Skundų 
ir Apeliacijų komisijai. Todėl 
tas dalykas tapo atidėtas iki 
to laiko, kol nebus gauta žinių 
iš centro apie skundų komisi
jos nuosprendį arba, tiksliau 
sakant, reikomendaciją.

Apie smarkųjį šimulį dar

padarytų, 
norėjo net policijos klausyti. 
Kaikurie jų dagi pradėjo fai- 
tuotis. Tiems, žinoma, teko ir Į polius, kur 
nukentėti. O kraštutinieji bu
vo nuvežti į šaltąją, kad tru
putį atvėstų.

Musų draugas šimulis buvo 
perspėtas, kad su maskviniais 
nesusidėtų ir laikytųsi kuopos 
instrukcijų, 
se ir kartu 
nukeliavo 
laikyti. Seimui 
vus, musų kuopą atstovavo ke
turi delegatai: Sabaliauskas, 
Jce Norkus, P. Guntaris ir J. 
Melinis. Visų jų raportai bu
vo vienodi ir tapo priimti.

Po to pirmininkas Mažeikis 
kreipėsi į Šimulį ir užklausė, 
ar ką nors jis turi pasakyti. 
Šimulis atsistojo ir pradėjo 
spyčių: girdi, gegužini nkai kū
le lermą if todėl nebuvo galima 
įvaikiai seimą pradėti. Keturi 
delegatai tuoj užprotestavo,

Bet jis nepaklau
su triukšmadariais 
bolševikiška seimą v C

susiorganiza-

Tuom laiku kada saugumas 
ir pasitikėjimas lošia tokią 
svarbią rolę investmente. Šis 
bankas siūlo TVIRTAS neju
dinamo turto sekuracijas.

Kiekviena paskola atsargiai 
išanalizuota ir perleista per 
atidų ekzaminavimą. Mes 
rekomenduojame tik tas se
kuracijas, kurias mes pirkom 
dėl savo pačių sąskaitų.

CentraE^&^Bank
A TRUST COMPANY 

1110 We st 35 th Street
AStateBank • * * * AClearingHouscBMk

_r--v

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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Didele ir Paskutine Ekskursija

LIETUVON
Nauju ir Dideliu Laivu

“STATENDAM

Rugpiucio-August 16 d., 1930
12:05 Ryto

Ši Ekskursija bus paskutinė šiais metais.
Ši Ekskursija yra rengiama per visus Lie
tuvius Agentus Amerikoje.
Laivas perplaukia jūres i 7 dienas; vėliaus 
specialiu traukiniu, be persėdimo į Klaipėdą, 
“Naujienų” palydovas aprūpins keleivius 
visomis reikalingomis informacijomis ir 
prižiūrės, kad visi keleiviai butų užganė
dinti.
Del sutvarkymo dokumentų kreipkitės i

NAUJIENAS
1739 South Halsted Street

4
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NAUJIENOS, Chicago, m.

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvos Koperaci- 

jos bendrovių 
sąjunga

Liepos 5 d. įvyko Tarptauti
nė Kooperacijos šventė. Lietu
vos kooperacija tą dienų ypa
tingai išnaudoja savo idėjų 
skleidimui. Kaip gražiai koope- 

• racija Lietuvoj auga, pavyz
džiui dedame porą straipsniu.

—Red.
Lietuvos koop. b-vių są-jga, 

tai yra viena didžiausių preky
bos įstaigų Lietuvoj. Ir iš tik
rųjų, yra malonu
lietuviui, kad prekyba 
į savo rankas’, pereina 
zuotai.

kiekvienam 
pereina 
organi-

Didžiausių apyvartų LKBS 
daro, tai cinkuota skarda.

LKBS visų lietuvišką staty
bą aprūpina cementu, skarda, 
stiklu.

Per metus LKBS parduoda 
apie 1000 tonų cinkuotos skar
dos.

Bendrai per metus LKBS 
parduoda 
cukraus .............  180 vagonų
druskos ............. .... 4800 tonų
silkių ..................  4000 statinių
muilo ............... už 300.000 lt.
rūkalų už 1 mil. 900.000 lt. 
stiklų langams’ .... 20 vagonų 
daržovėms sėklų už pusę mil. 
litų.

Iš tų trumpų skaičių matyt, 
kad LKBS daro 
prekių užpirkimus 
tymus.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

atvažiuoja. Nebetenka kritikuo
ti nė šiumeikerio overkautį, nė 
rašybą, nė aritipetiką. Netekus 
oponento, šiumeikeriui lengviau 
vesti 
jy.

propaganda tarp pasekė-
IU

sąjun-

Rožių Žeme Muzikantai

milžiniškus 
ir paskirs-

asortimentųLKBS prekių
Tas rodo didelį pre-

ar kitoj 
atsirasti 
Tas yra

skyrius

Lietuvos koop. b-vių 
ga yra centras vartotojų ben
drovių. LKBS turi didžiausius 
prekių paskirstymo galimumus. 
Per kelias dienas preke išėjus 
iš fabriko Anglijoj 
valstybėj tuojau gali 
vartotojo rankoj, 
vartotojui svarbu.

LKBS turi 8 savo
ir 264 vartotojų b-ves, išmė
tytas visoj Lietuvoj, kurias ap
rūpina prekėmis. Bendrovės 
pirkdamos prekes per LKBS. 
gauna urmininkų kainomis. 
Dėlto visos vartotojų bendro
vės ir jungias prie LKBS.

Lig šiolei LKBS prekes 
pirkdavo iš antrų rankų, bet 
dabar stengias pirkti iš pirmų 
rankų, nes kiekvienose ranko
se pačiupinėjusiose prekę, turi 
vis šis tas likti, o tas jau at
siliepia vartotojo kišenei.

Kai kurias prekes LBKS at
žymi ir savo ženklu. Antai, 
Anglijoj gaunama skarda pa
žymėta LKBS ženklu.

LKBS 
Lietuvos 
mvba ir *■ * 

tai, kas'

stengias palaikyti 
pramonę, vietinę, ga- 
įveža iš užsienio tik 
Lietuvoj negaminama.

yra 251.
kių įvairumą ir gausumą.

LKBS turi kelis savo vago
nus. kas padeda lengviau ir 
greičiau prekes išvežioti į sky
rius.

Pernai LKBS apyvarta sie
kė 12 mil. lt., o šiemet numa
toma dar daugiau.

Pažymėtina ir tai, kad- LKBS 
turi santykių su užsienio fir
momis ir turi didelį pasitikėji
mą. Tas leidžia, reikalui 
esant, užsieny kredituotis, nes, 
antra vertus, ten ir kreditas 
daug pigesnis.

LKBS. aparatas labai lanks
tus, o darbininkai kvalifikuoti: 
viens dirba už 4—5 žmones. 
Kadangi darbininkai kvalifi
kuoti, tai jiems ir atlyginimas 
geresnis.

žodžiu LKBS verta visuome
nės dėmesio ir pasitikėjimo.

LKBS dir. Sutkus ir Meilus. 
Prekybos skyriaus vedėjas Bi- 
blinas’.

Valdybų sudaro: P. šalčius, 
I. Papėnas, Zakarevičius, Vil- 
laitis, P. Brazaitis, J. Matu
kas ir kun. Kemėšis.

Pusžemaitis pyksta, kad bu
vo pastebėta, jog kilbasninkas 
surenka iš pieškų randą gara
žui. Mokėdamas savininkui, jis 
gauna “įbak peid” po $10. 
dešimkę kiekvieną mėnesį 
jam suplauks daug pinigų.

Paskui, žiemą, jis žada 
duot pieškoms planų, kad
tų mokama garažo palaikimui 
proporcionališkai mokestis. Pla
nas bus geras tik kilbasnin- 
kui, ba jam reikės ne savo as
meniškais pinigais mokėt, bet 
kapitalistiškais. Dabar jau vi
siems bus aišku, kodėl kilbas- 
ninkas nepripažįsta Orakulo 
asmeniški! pinigų.

« » »
Kada kas nors pastebi 

basninko klaidas, tai jis
komisarų igazieitą rėkia, jogei 
jį įkriminuojų. Niekas jo ne- 
įkriminuoja, ir ijis pats su
prantat, kad tai neįkriminavi- 
mas, bet pastaba buvo, 
pastabą reikėjo paačiot.

» » « .
Pusžemaitis prasitaria

jams, ypač kuomet prisitrau
kia surūgusios, kad vargu bus 
galima atimti milioną dolerių 
iš “buržujų”. Jeigu jau taip 
kalba Pusžemaitis, kad nebus 
galima atimti milionų dolerių, 
tai kam kaulyti pinigus iš se
kėjų? Juk šiuo laiku yra pini
gai reikalingi sekėjams patiems

Po

pa
ba

rės ristis už vidutinio svorio 
čempionatų.

Tų ristynių pažiūrėti iš Chi- 
caigos rengiasi važiuoti net ke-s

turios mašinos. Kartu su Ban- 
cevičium ir Dudinsku risis dar 
Detroite J. J. Bagdonas.

— N.

ri-

yra 
ku-

LIETUVIŲ BANKAS
STIPRUS, ATSAKANTIS BANKAS. TŪKSTANČIAI 
LIETUVIŲ REMIA ŠĮ BANKĄ IR JIE YRA UŽGA
NĖDINTI MUSŲ PATARNAVIMU. ATEIKIT IR JUS

kil- 
per

O už

sekė

Didžiausias Kauno 
Kooperatyvas

šie lietuviai realestati 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

S. L. Fabian & Co
809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

Tel. Republic 8899

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

S. P. Kazwell & Co,
2839 W. 63rd St.

Koop. “Parama” aprūpina 
Kauną £era duona, maisto pro
duktais ir kitoms prekėms. Tu
ri daug skyrių.,

“Paramos” apyvarta metai 
iš metų didėja. 1927 m. apyv. 
buvo 2.065.894,05 lt., 1928 m. 
2.797.703,31 lt., o 1929 m. jau 
—3.485.421,41 lt.

Šiais metais apyvarta sieks 
ligi 5 mil. lt.

DEL ISIPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvienų jsipio- 
mą, žaizdą ar jsibrėžlmą 
su iiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

« » «
Bolševikų viršilos susirūpino, 

kad jų sekėjų ūpas nupuolė 
po Susivienijimo seimo; kad 
nebeturi įtekmės tarp masių. 
Mat, “užkariautoms” masėms 
įgriso tos aukos. Jau neiškęs
dami nekuriu vaitoja: “Aukos 
ir aukos be perstojimo!”

Patys giriatės per komisarų 
gazietą, kad jums sekasi su 
aukomis. Jeigu jus tiesą kal
bate, tai “po pasisekimo” pa
būkite nors kurį laikų nerinkę 
aukų! Tada kiekvienas matys, 
kad jus vyrai esate. Dabar at
rodote kaip bcibės: gavot, ir 
vėl, atsisukę, rėkiate — duo
kite aukų!

Juk matote kokios bedarbės 
siaučia. Patys rengiate demon
stracijas. O darbininkai ne vien 
nas negavo darbo, nors ir de
monstravo. Tik šiumeikeris pa*- 
sipclnė iš to. šiumeikeris blio- 
favo, kad bus ruošiamos bedar
bių kelionjės į Wasbingtonų, 
kvietė čeverykus taisyti. Mat, 

ko- 
gar-

gudrus biznieris, nors ir 
munistas: moka savo biznį 
sinti.

» » »
Tel. Yards 6894 kadšiumeikeris patenkintas, 

Topylius gavo darbų kitame 
mieste. Tik retkarčiais jis čia

Visi, kuriems teko būti “Nau
jienų” piknike, girdėjo per 
“laudspykerį” gražią muziką ir 
mate tos muzikos kaltininkus, 
Tai buvo du gitaristai Al ir 
Causty Krones, — du broliai 
lietuviai. Al Krones mokytojau
ja Beetlioven konservatorijoj, 
33rd ir Halsted.

sitiko tikras siurprizas: Koma
ras laimėjo ristynes, du kartu 
paguldydamas Zbyszko. Kana
dos laikraščiai tą įvykį gana 
plačiai aprašė. Kadangi Zbysz
ko priklauso prie geriausių ris- 
tikų, tai Komaro pergalė turi 
tikrai daug reikšmės.
Dudinskas su Bancevičium 

sis už vidutinio svorio 
čempionatą

Rugpiučio 17 d. Detroite 
rengiamos didelės ristynes,
riose (Įalyvaus du chicagiečiai 
rištikai. Ristynėms priduodama 
daug svarbos, kadangi jos bus 
už lietuvių vidutinio svorio 
čempionatų. Teko nugirsti, kad 
dctroitiečiai pergalėtojui ren
giasi įteikti ir čempiono diržą.

Tos ristynes yra įdomios ir 
chicagiečiams, kadangi abu ris- 
tikai — chicagiečiai. Tiek Ban- 
cevičius, tiek Dudinskas Chi- 
cagos publikai yra gerai žino
mi. Tai gerai išsimiklinę ir tu
rintys didelį patyrimų rištikai. 
Ir dabar jie turės išspręsti gin
čų, — kuris jų yra geresnis ris- 
tikas. • /'

Prie progos reikia pasakyti, 
kad įBancevičius yra sunkes
nis. Bet iki ristynių jis turės 
nusimesti dešimtį svarų, jei no-

Halsted Eichange National Bank
HALSTED ST. AT 19 PLACE

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel) metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFJSO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. N&ėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Te). Crawford 5573

William (“Rili”) Racines yra 
gitaristų manadžeris ir asisten
tas mokytojas. Jis taipgi yra 
geras muzikantas. Jei kas no
rėtų kokių informacijų, tai ga
li pašaukti Racines šiuo tele
fonu: Boulevard 6748; arba Al 
Krones, kurio telefonas' yra 
Hemlock 1618.

Prie progos bus prievartų 
priminti, jog aukščiau minėti 
gitaristai du vakarus 
vaitę (antradienio ir 
nio) skambina Jos. 
m u z i kalėj krautuvėj.

per s.a- 
šeštadie- 
Budriko

— N.

SPORTAS
JAUK GANSONAS PAGULDĖ

PINTO

•i

Nuliudimo Valandoje
Kreipkitės Pas Mus

Kuomet atsiskiria nuo jūsų motina, tėvas, brolis, sesuo, jus tuojau kreipiatės 
prie graboriaus. ' *

Jei'jus toje nuliudimo valandoje atsikreipsite pas mus, čia gausite tinkamiausį, 
mandagiausi ir geriausį patarnavimą.

Musų daugelio metų patyrimas ir visuomet teikiamas visiems mandagus patar
navimas’ liudija, kad ir jus turėtumėt pašaukti mumis, kuomet bus reikalas.

Mes parduodam visokius grabus, pigins ir brangius ir turime jų didžiausį pa- - 
sirinkimų. "Taipgi užlaikome visokius reikalingus rubus ir papuošimus. Prie to dar 
teikiame automobilių ir ambulance patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 South Hermitage Avenue

. Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct, Cicero

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

Praeitą savaitę > mieste Hart
ford, Mass., Jack Gansonaš ri
tosi su Stanley Pinto. Po sep
tyniolikos minučių tąsynių Gan- 
sonas paguldė Pinto. Tai ne
blogas kreditas lietuvių risti- 
kui, kadangi Pinto skaitosi itin 
geru ristiku.

Joe Komaras nugialėjo 
Zbyszko

Liepos 31 d. Toronto mies
te, Kanadoj, musų tautietis Joe 
Komaras ritosi su lenkų čem
pionu Wladek Zbyszko. Ir at-

Auburn Avenue Tel. Boulevard 32013201
—

8514-16 RooMvelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

THEM< D AYSAREy GONE’ FOREVER

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Vircrinia 0117

M. Rozenski & Co
6542 So. Westem Avė.

Tel. Prospect 2102

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St

Tel. Prospect 8140

J. N. Zewert & Co.
5339 S. Central Avė.

S. E. Cor. Archer and Central 
Tel. Prospect 8759

4559 So. Paulina St
Tel. Yards 0145

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedrie 8902



KAUJIENOS, Chicago, HL Penktadienis, rugp. 8, 1930

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday 
the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

by

Editor P. GRIGAITIS

$8.01
$7.00
$8.00

Subscription Rateal 
per year in Canada 
per year outside of Cbicalo 
per year in Chicago 
per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, undar the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė 1739 So. Halsted St.. Chi
cago. I1L Telefonai Roosevelt 8500. 
cr; .... " """i i—t 'ftc

Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — paltui

Metams_____ -- , _
Pusei metu... ....... ............
Trims mėnesiams 
Dviem minesiam_______ .
Vienam mineaiui

Chicagoj per ilneliotojusi
Viena kopija ----- ----
Savaitei ----- -------- --- 18c
Mineliui_____ __ _ t t -» 7$c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ______ _ . . .. $7.00
Pusei metu 8.50
Trims mėnesiams 1.75 
Dviems ’minesiams___ >—___ 1.25
Vienam minesiul ________  .75t

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ........... .......  $8.00
Pusei metu_________ _ ——< <.0l

\ Trims minesiams 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
4.10
2.00
1.50 

. .75

kiam išnaudojimui dėl to, kad jie yra neorganizuoti; ir 
jų samdytojai nepaiso darbininkų likimo, kadangi dar
bininkai tų įmonių produktų neperka. Keista betgti, kad 
nė Amerikos Darbo Federacija nesirūpina jiems padėti.

Apžvalga
BERGERIO MIRTIES 

KARTUVĖS.
ŠU

ORAI IR JAVŲ KAINOS.

išlei- 
nabašninko

nelaimingo 
kuomet jį,

Užvakar Chicagos biržoje, kuri yra didžiausias pa
saulyje javų spekuliacijos centras, staiga prasidėjo nepa
prastas kornų, kviečių, rugių ir avižų supirkinėjimas. 
To supirkinėjimo pasėkoje javų kainos ėmė smarkiai 
kilti ir urnai pasiekė tokių aukštumų, kokių birža nebu
vo mačiusi per metus ar daugiau laiko. Kornų kainos 
pakilo virš dolerio už bušelį, kviečių — taip^pat. Spėja
ma, kad javų vertė, to dėka, Jungtinėse Valstijose padi
dėjo 650 milionų dolerių.

Biržoje eina spekuliacija, žinoma, ne vien javais, 
kurie yra pirklių sandėliuose, bet taip pat ir tais, kurie 
randasi farmerių aruoduose arba net kurie dar tik nok
sta laukuose. Biržoje eina iš rankų į rankas ne javai, 
kuriuos spekuliantai perka, bet tik pasižadėjimai pri
statyti pirkliui tam tikrų skaičių bušelių paskirtu laiku 
ateityje. Jeigu farmerys tuo laiku, kada javai turės bū
ti pristatyti, turės atliekamų javų, tai jisai galės par
duoti juos su pelnu; bet jeigu ne, tai iš viso dabartinio 
kainų kilimo jam nebus nė mažiausios naudos.

Padėtis žemės ūkyje šiandie yra tokia, k-a d daugu
ma farmerių vargiai galės pasinaudoti pakilusiomis ja
vų kainomis. Kornus ir kviečius šių vasarų Amerikoje 
sudegino kaitra. Milžiniškuose plotuose laukai taip pras
tai atrodo, kad farmeriai tenai kažin ar suvalys tiek 
kornų, kiek reikia gyvulių pašarui. Tai kas jiems gero 
iš to, kad kornų kainos pakilo?

Staigus javų kainų kilimas nuo to ir pareina, kad 
javai tapo sunaikinti laukuose. Prieš keletu dienų prezi
dentas Hooveris paskelbė, kad valdžia dėsianti pastangų 
padėti nukentėjusiems dėl kaitros javų augintojams. 
Jisai įsakė agrikultūros departamentui patiekti jam 
^smulkų raportų apie derliaus stovį krašte, ir vos tik 
spaudoje pradėjo rodytis pranešimai iš Washingtono 
apie milžiniškų žalų, kurių vasaros karščiai padarė lau
kams, kaip biržos spekuliantai šoko supirkinėti javus ir 
kelti javų kainas. Spekuliantai tai tikrai pasipelnys, bet 
kaip bus su farmeriais, kurie augina gyvulius, dar ne
žinia.

Neperseniai buvo minėtas “Naujienose” buvusio ag
rikultūros sekretoriaus, Jardine’o, pareiškimas, kad, jei
gu kaitra sumažintų kviečių užderėjimų kokiu šimtu 
milionų bušelių, tai farmerių gelbėjimo klausimas pats 
savaime išsirištų. Ir iš tiesų, ko iki šiol neįstengė pa
siekti federalinė Farmų Taryba, tų vasaros oras dabar 
atliko kuo puikiausiai: kornų ir kviečių kainos pakilo 
virš dolerio už bušelį. Tik nelaimė ta, kad kainos pakilo 
tuomet, kai farmeriai neturi kų parduoti!

Jau taip šiandie viskas sutvarkyta: kai gamta duo
da gerų derlių farmeriui, tai nėra rinkos; o kai rinka 
pasitaiso, tai nėra derliaus. Kol patys farmeriai rinkos 
nekontroliuos, tol jų bčdoms nebus galo.

buvo žinomas, kaipo 
per eilę metų vie- 
socialistų atstovas 
Valstijų kongrese, 

ypač pagarsėjo karo
Už priešinimąsi karui,

Lygiai prieš metus laiko mi
rė mieste Milwaukee Ameri
kos socialistų vadas, Victor L. 
Berger. Tąja proga dienraštis 
“The Milwaukee Leader’ 
do specialį priedą 
atminčiai paminėti.

Bergeris mirė po 
atsitikimo gatvėje,
einantį iš miesto bibliotekos s'u 
pundu knygų po pažasčia, su
trenkė gatvekaris. Jisai buvo 
netoli 70 metų amžiaus.

Plačiajai Amerikos publikai 
Bergeris 
pirmas ir 
nintėlis 
Jungtinių 
Jo vardas 
metu.
federalinė valdžia jam buvo iš
kėlusi bylą ir buvo nutėisusi jį 
20 metų sunkiųjų darbų kalė
jimo. Kaipo “tėvynės išdavi
kų’’, jį paskui atsisako kongre
sas priimti; tečiaus, paskel
bus naujus rinkimus Bergerio 
distrikte, jisai vėl buvo žmonių 
išrinktas, ir tuomet kongre
sas jau nedrįso jį smerkti.

Šiandie, už dvylikos metų po 
karo pabaigos, protaujantieji 
žmonės žino, kad Bergeris bu
vo tikresnis savo krašto patri
otas, negu tie gaivalai, kurie 
skelbė jį esant “išdaviku.” Ji-( 
sai stengėsi apsaugoti Ameri
ką nuo karo. Kas dabar nesu
pranta, kad tas karas nieko 
gero Amerikai nedavė, o tik 
pražudė dešimtis’ tūkstančių 
gyvybių, sunaikino
turto, apkrovė ’ šalį didelėmis 
skolomis ir aukštais mokės-

V • x
. - - —

bilionus

niais ir atnešė baisią suirutę 
pasauliui.

Bergeris buvo tvirtų įsitiki
nimų ir didelės moralinės drą
sos žmogus, už' ką jį gerbė net 
ir idėjiniai jo priešai. Jisai bu
vo labai gerbiamas taip pat, 
kaipo giliai apšviestas asmuo. 
Žinomas publicistas Arthur 
Brisbane apie jį parašė: “Vie
ton Berger buvo aukštos ap
švietus žmogus, kuris suprato 
pasaulio istoriją, mano nuomo
ne, geriau, negu 99 nuošimčiai 
visų kitų kongreso narių.”

Amerikos socialistiniame ju
dėjime Bergerio vardas niekuo
met nebus užmirštas, kadangi 
jisai įsteigė Amerikos socialis
tų partiją. Po jo įtaka virto 
socialistu ir garsusis Eugene 
V*. Debs, kuris prieš tai, nors 
ir veikė darbininkų unijose, bet 
politikoje aiškių pažvalgų ne
turėjo . Bergerio pastangomis 
Milwaukee’je buvo įkurtas so
cialistinis dienraštis anglų kal
ba. “The Milwaukee Leader”, 
•kuris ir šiandie tebegyvuoja. 
Tas laikraštis’ daug prisidėjo 
prie to, kad Milwaukee mies
tas pasidarė “socializmo tvirto
ve” Amerikoje.

Atsiradus Amerikoje vadina
miems “kaisiasparniams”, pas
tarieji pradėjo Bergerį niekin
ti, kaipo “oportunistą.” Bet 
paskui pasirodė, kad tie jo nie
kintojai patys neturi jokių 
principų, nes, laikui bėgant, jie 
išsižadėjo ir savo socialistinio 
vardo ir programo.

Nors didysis karas Ameri
kos visuomeninį gyvenimą su- 
demoralizavo (juk ir prohibici- 
ja yra to karo vaisius), suar- 
dydamas socialistinį judėjimą, 
bet Bergerio idėjos anksčiau 
ar vėliau ir šioje šalyje-paims 
viršų, kaip jos’ kad ima viršų 
pramoningose Europos šalyse.

Nieko keisto, kad žmonėms 
duodami vardai. Kitaip neat
skirtame, apie kurį kalbame, 
žydai, graikai, rymiečiai, per
sai ir kiti jau turėjo tokius 
pat vardus, kaip mes dabar tu
rime,, da prieš krikščionybę. 
Į lietuvių kalbą išvertus tuos 
vardus, jie reiškia paprastus 
daiktus arba daiktų ypatybes. 
Petras—akmuo arba uola, Al
bertas—^baltas, Feliksas— lai
mingas ir t.t. Nieko švento 
ir ypatingo varduose. Bet jei
gu atsirąstų žmogus vardu 
Ožys, kurį bažnyčia pripažintų 
šventu buvusį, tuomet daugelis 
žmonių butų krikštijama 
Ožiais ir savo patrono dienoje 
jie keltų puotas ir lauktų do
vanų. Keista yra tai, kad ir 
taip vadinamų apšviestųjų tar
pe randasi asmens, kurie ap- 
vaikščioja savo varduves.

Sukaktuvės

duoną uždirbti ir kitiems pilie
čiams padėti klausimus rišti. 
Kolegiją lankant jau dažnai 
prisieina giminių ir draugų pa
ramos prašyti, todėl jie yra 
verti pavaišinti, čia jau bū
relis galėtų susirinkti į pabaig
tuves ir broliškai pasidžiaugti 
savo darbu. Čia jau tinkamai 
parinktos dovanos gali būti 
reikalingos aktyviam piliečiui.

Kada kiekvienam vaikui ren
giama puotą bile kokią mo
kyklėlę užbaigus, rašoma apie 
ji, garbinamas jis įsikaušusių

svečių ir perkamos jam prak
tiškos vertės neturinčios dova
nos, šlykštesnio dalyko nerei
kia.

Amerikoj tik ir girdi: 
“Birth-day party”, “Gradua- 
tion party”. “Wedding party”, 
“Marriage anniversary”, “sur- 
prise party” ir kitos “panūs”, 
kurių pagrinde yra arba kvai
lumas’, arba pasinaudojimas. 
Malonaus, draudingo, bile kada 
surengto pasisvečiavimo vienų 
pas kitus veik neliko.

—žilių Antanas.

Atostogos Alpėse ■■
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DARBO DlfcNA AMERIKOJE.

Turtingoji, ir galingoji Amerika yra kai kuriais at
žvilgiais labiaus atsilikusi už visas pramoningąsias pa
saulio šalis. Nors ji yra pagarsėjusi savo mašinomis ir 
savo mokėjimu tvarkyti darbų savo dirbtuvėse taip, kad 
Amerikos darbininkas kelioms eilioms pralenkia Euro
pos darbininkų, bet jos pramonėje iki šiol dar nėra įsi
gyvenusi aštuonių valandų darbo diena.

Darbo sekretorius Davis sako, kad daugelyje Ame
rikos geležies ir plieno įmonių dar tebedirbama septy
nios dienos savaitėje po 10 ir net po 12 valandų kasdien. 
Jei šitoks dalykas butų toleruojamas kurioje nors in
dustrinėje Europos šalyje, tai kitos šalys jų pirštais ba
dytų. Bet Amerikoje nedaug kas tuo stebisi, nors ji 
ir giriasi, kad darbininkai čia, esu geriau aprūpinti, ne
gu kur kitur.

Visoje eilėje pramonės šakų Jungtinėse Valstijose, 
tiesa, darbo valandos jau yra gana trumpos. Dirbama 
astuonios valandos per penkias dienas savaitėje ir tik 
keturios valandos šeštadieniais; kalbama net apie įve
dimų penkių dienų savaitėje. Bet tuo pačiu laiku plieno 
ir geležies pramonėje darbininkai negauna pasilsio 
sekmadieniais. Vargiai kas sakys, kad ši industrijos 
ka taip nežmoniškai išnaudoja savo darbininkus dėl 
vo neturto. Priežastis ne fabrikantų biednume, bet 
godume!

Plieno liejyklų darbininkai negali pasipriešinti

ne 
są
sa
jų

to-

GIMTUVES, VARDUVES; SUKAKTUVES, 
PABAIGTUVES IR KITI GALAI

Aš nieko neturiu prieš puo
tas/ kurios * rengiamos drau
gams ir giminėms pavaišinti 
gardžiais valgiais ir įvairiais 
gėrimais, kurių skonis kiekvie
name name kitokis. Pavalgęs 
ir įsikaušę žmonės parodo sa
vo gabumus ir neprotingumus. 
Taip sakant, puotose susipa
žįstame ir ateityj durnių ga
lime pasisaugoti.

Bet man nesuprantama, kad 
šitoje civilizuotoj gadynėj, 
kuomet kiekvienas bernas, kaip 
krikščioniškas jis nebūtų, ir 
kiekviena merga, per ilgą laiką 
gyvena kai ženoti prieš taip 
vadinamas 1 legales vestuves, 
galų gale rengia vestuvių puo
tą. Apsivedimas ir ištekėji
mas yra dviejų žmonių biznis 
ir da tokis, apie kuri publiškai 
neišpuola kalbėti. Išmintingi 
ir šiek-tiek sarmatos turinti 
žmonės ir nedaro cirko iš savo 
vestuvių. Visokie jonvaikiai 
ir bukapročiai, sarmatos netu
rinčios davatkos ir dovanų ty
kanti bernai savo vestuves pa
daro kermošium. Niekur tiek 
nešvariai nekalbama ir nedai
nuojama, niekur lytiškumas 
taip begėdiškai nepareiškia
mas, kaip vestuvėse. Ir tai 
darosi pas taip vadinamos au- 
gštos ir žemos klasės žmonės. 
Svečiai kviečiami ne tam, kad 
juos pavaišinus, o kad ištrau
kus iš jų kai galint daugiau 
dovanų jaunavedžiams. Taip 
sakant, svečiai apiplėšiami. Ir 
nereti atsitikimai, kad vestu
vėse prasideda * seni ir nauji 
romansai, kurie porą perskiria. 
Ramios, 
vestuvių 
nybė.

— pasauliui
Svarbesniųj ų

paeina irgi 
arba gimimo

jie ne- 
žmonių 
ne nuo 
dienos, 
paproti 
ir jon-

ir 
da 
ir 
ir

metaai putos iškėlimu. Nebūtų 
bloga, jei tą dieną pats žmogus 
atsakančiai išsigertų arba kitą 
kokį šposą iškirstų. Jo gimimo 
diena lieta svarbi net ir jam 
pačiam, o kitam pasauliui ji 
neverta ir atminti. Išėmus 
mažą skaičių, kiti žmonės gali 
gimti arba ne, gali mirti, kada 
užsimano 
svarbus, 
reikšmė 
amžiaus,
Bet gimtuvės įėjo į 
tiek, kad ne tik idiotai 
vaikiai joms rengia puotas, ne 
tik menko razumo motinos 
rengia jas savo kūdikiams 
jauniems vaikams, kurie 
nežino, kas yra gimimas, o 
prezidentai, ir butlegeriai,
senatoriai ir net taip vadina
mi mokyti žmonės. Didžiuma, 
suprantama, tyko dovanų iš į 
puotą pakviestų svečių, kiti 
trokšta pigių, neužsitarnautų 
pagyrimų puotos laikė, taip 
sakant, nori biskį pasigarsin
ti. Ir kada kiekvienam dur
niui rengiama . arba jie pats 
rengia kas metai gimtuvių puo
tą, jo giminės ir draugai 
tinai nukenčia.

Viarduvės

pusė-

fana-

švarios, išmintingos 
putos yra didelė rete-

Gimtuvės
Amerikoj yra paprotis minė- 

ti savo gimimo sukaktuves kas tai.

Aš pateisinu religišką 
tiką, kurio vardo diena jam iš
rodo svarbi ir jis daro iškilmes 
joje. Jis jaučiasi turįs kokį 
tai biznį su tuo šventuoju, ku
rio vardą krikštas jam uždėjo. 
Kaę turireikalų su šventai
siais’, su dangum, sappininku, 
iš' to irreikalauti ? V negalifna 
nuosaikaus protavimo. Be šito
kių žmonių pasaulis taptų nuo
bodus. Jie yra 
už kurį mokėti i 
keistenybių parodo 
negu šimtaprocentiniai patrio-

tas cirkas, 
nereikia, o 
i daugiau,

Jeigu kas užsimano minėti 
sukaktuves, tai puotoms galo 
nesimato. Sukanka tiek tai 
metų nuo pradėjimo vaikščio
ti, nuo pieninių dantų iškriti
mo, nuo pirmojo degtinės stik
lo išgėrimo; nuo apsivedimo, 
persiskyrimo, nuo pradėjimo 
“munšaino” dirbti, pirmojo lie- 
sargio nusipirkimo, mergos pa
bučiavimo, kunigavimo, silkių 
krautuvės atidarymo ir t.t. žo
džiu, kokis nors įvykis atsitin
ka žmogaus gyvenimo kas die
na, katrais net keli, —ir juos 
minėti, puotas kelti ir iš svečių 
dovanų ir pagirimų laukti pri
sieitų kas dieną. Netoli visi 
žmonės ženijasi, “munšainą” 
verda ir kitus pilietiškus dar
bus’ dirba, todėl tokių įvykių 
sukaktuvės jokios reikšmės 
neturi. Jos rengiamos papras
tai ne tiek, kad svečius pavai^ 
šinti, o kad jie dovanų suneš
tų ir veidmainingai išgarbintų.

Pabaigtuvės
Užbaigus kokį nors 

nį darbą, jaučiamas 
mas, kad nereikės jo
dirbti ir kad jis nusisekė ge
rai padaryti, todėl po svarbes
nių darbų pabaigos dirbusieji 
valgo, geria, ilsis džiaugiasi ar 
kitą ką daro. Jie visai nekvie
čia dalyvauti tų. kurie prie 
darbo neprisidėjo.)

Amerikoj įėjo madon rengti 
pabaigtuves vaikams, kurie ko
kią nors mokyklą užbaigia ir 
svečiuotis sukviečia žmones, 
kurie niekuo, prie to darbo ne
prisidėjo. Ar vaikas mokyklą 
užbaigė lengvai ar sunkiai — 
tai jo darbas'. Jis gali džiaug
tis nusikratęs naštos ir ruoš
tis stoti augštesnėn mokyklon 
arba jokios nelankyti. Jis 
iš džiaugsmo gali baliavoti ar 
ką kitą daryti. Bet šitaip 
dalyko tėvai nenori praleisti. 
Jie kelia puotą, kad pagarsinti, 
jog jų vaikas ar mergaitė mo
kyklą baigė. Jie tikisi, kad 
svečiai suneš daugiau dovanų, 
negu puota kainuos, 
privalgę ir įsikatfšę 
visokių komplimentų 
vaikui. Pagyrimų
kę, kaip šuo glostymo.
da kas garbes litaniją, atgiedos 
laikraščiuose.

Pradines mokyklas Amerikoj 
baigia ne tik gabesnieji, o ir 
idiotai. Augštesnes mokyklas 
anko ir baigia jau didelė di
džiuma Amerikos vaikų ne to
dėl, kad jie gabus arba turi 
palinkimą mokintis, o todėl kad 
valdžia verčia. ( Ir nors su ma
nim daugelis nesutiks, bet ma
no ir daugelio kitų yra patirta, 
kai mokyklose prasčiau moki
nasi ir sunkiau jas baigia. 
Lepšės', pataikūnai, savarankiai 
protauti nemokanti ir nepri
klausomybės nepareiškianti 
mokiniai yra mokytojų glosto
mi., mylimi ir lengvai jų įtakai 
pasiduodanti. Labai retas mo-: 
kykloj pasižymėjęs mokinys 
gyvenime turi kokios nors rei
kšmės.

Tiesa, kiek nors reikšmin
gesnis yra kolegijos arba uni
versiteto pabaigimas, kuomet 
mokinys jau žengia į gyvenimą 
pats sau, o kartais ir kitiems

svarbes- 
džiaugs- 
daugiau

kad jie 
pasakys 

tėvams ir 
jie ištroš- 

Gal

Lietuviškieji Patas ir 
Patukas Alpėse

(Tąsa)
—Aš už tave sutikčiau pasė

dėti, tariau.
—Kad tu nesulauktum, tu 

už mane lipk, o aš pasėdėsiu— 
atsikalbėjo dručkius.

Taip ir nesusiderėjova.
“Na, o šišion dabartės išger

sim už Lietuvos valstybės 
špicą!”

Kada tapo paskirtas Klaipė
dos Direktorijos prezidentu 
vienas Klaipėdos krašto lauki
ninkas, poetą, rašytojas ir vei
kėjas (tik ne Arėjas) Kristu
pas Lekšas, tai atvažiavęs 
Kaunan su pirmuoju vizitu, 
buvo iškilmingai priimtas ir 
Trijų Kunigaikščių kambaryje 
jam buvo iškeltas’ banketas. 
Keldamas taurę lietuviško 
obuolinio šampano žiuponas 
Lekšas pasakė tokį toastą: Na, 
o šišion dabartės išgersim už 
Lietuvos valstybės špicą!”

Kai kas tada nemandagiai 
nusišypsojo, tačiau ponas Kris
tupas visai rimtai sakė tai ką 
mane, tik reikėjo jo kalbą su
prasti: šišion vadinasi, čionai; 
Dabartės, vadinas dabar, špicas 
iš vokiško reiškia viršūnė, va
dovybe, pirmagahs ir 1.1.

Kada Patas ir aš užsikabi- 
nova ant didžiausio Bavarijos 
kalno viršūnės, Zugspitce, lie
tuviškai tariant Žygio Viršū
nes arba klaipėdiškai Cugo Špi
co, tai pirmas dalykas ką su 
Patu padarėva, užsisakėva po 
didelę taurę tiroliško weis- 
wein’o, baltvynio (čia prohibi- 
šeno nėra) ir išvertėva už di
džiojo Zugo špicą! Greit pa- 
stebejova, kad toastams yra 
tiek ir tiek progų, ir už kiek
vieną reikėjo išgerti.

Vienas' linksmas bavarietis 
paaiškino, kiek yra progų išsi
gerti: Sako, viso labo yra sep
tynios progos: Pirma proga 
draugą susitikus, antra proga 
su draugu persiskiriant, trečia 
proga draugę sutikus, ketvir
ta proga draugę įsimylėjus, 
penkta proga draugę vedus, 
šešta proga kuri seka po penk

tai progai, ir septinta proga 
bile kokia proga. Po septintos 
buvo gana.

Rytmetis virš debesų jūrės
Rytą metą pakilę beauštant 

išėjom j orą saulės tekėjimo 
pasitikti.

Įspūdis, kurio jokiais žo
džiais neapsakysi. Stovėjome 
ant kokios tai akmeninės sa
los, išsikalusios iš sustingusių 
milžiniškų jūrių bangų. Toliau 
iš tų sustingusių pilkų bangų 
kyšojo juodi, melsvi, violetiniai 
akmeniniai smailiai, tartum 
koks negyvas salynas begali
niame okeane. Tai buvo, ką 
kalnuose vadina debesų jura. 
Per naktį debesiai nusileido 
žemiau ir sutirštėjo, o kalnų 
viršūnės pasiliko viršuj debe
sų.

Oras šaltas kaip gruodžio 
pradžioj. Kokie tai juodi pau
kščiai cypdami lando po vieš
bučio pastoges. Rytuose iš su- 
s’tyrusių bangų pradėjo šaudy
ti ilgi deimantiniai spinduliai.

(Bus daugiau)

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

Neturi priemaišų 
' 100 nuošimčių 

tyras
Anheuser-Busch

Budweiser
Barley-Malt Syrup

ŠVIESU^ AR TAMSUS 
RIEBUS

NĖRA KARTUS*
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I Tėvynę
Renkitės dabar į tą seniai laukiamą kelionę 

šį rudenį LIETUVON!

S. 
s. 
s. 
s. 
s.

Rugsėjo išplaukimai
S. PRES. HARDING ............................. Rugsėjo 3-čia
S. LEVI ATI! AN .....................................Rugsėjo 6-ta ir 27-ta
S. PRES. ROOSEVELT .......................Rugsėjo 10-ta
S. GEO. WASHINGTON ........i...........Rugsėjo 13-ta
S. AMERICA .......................................... Rugsėjo 24-ta
Plaukia i Plymouth — Cherbourg — Southampton — Hamburg

Kur rasi malonesnes atostogas, kaip atlankyti senas žinomas vietas, 
mylimus gentis ir draugus pirmomis Rudenio savaitėmis.

Pasirinkite bet kurį iš virš minėtų išplaukimų kad užtikrinti ne- 
palyginomus patogumus kuriais visi United States Lines laivai yra 
pasaulinės-reputacijos.

Pirk laivakortes j abu galy!
Pilnų informacijų, kainų, ir t. t., kreipkitės pas savo vietinius 

laivakorčių agentus arba rašykite tiesiog j

UNITED STATES LINES
CHICAGO OFFICE offices

Charles Krcilek, Gen. Agi. « i?roadZy
216 No. Michigan Avė. York City
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ŽINIOS
Spekuliacija javais 

Chicagoje

Trečiadieni Chicagos biržoje 
buvo didžiausia spekuliacija 
javais, kokią yra matę speku
liantai per eilę metų. Dalykas 
toks, kad diena ankščiau laik
raščiuose tilpo įspėjimas, jogei 
šiemet dėl lietaus stokos gali
ma numatyti prastą derlių Su
vienytose Valstijose. Toks gi 
pranašavimas suteikė vilties kai 
kuriems, jogei javų kaina pa
kils ateity. Na, tai ir pradė
jo spekuliantai supirkinėti ja
vus ir viena diena iškėlė jų 
kainas — ypač komų.

Banditas labiau išsigan
dęs, ne kad jo aukos

Banditas jšipiršo į namus 
Harry Grabinei*, \Vhite Sox 
besbolo jaukto sekretoriaus, 
6907 EucliH avė. Banditas pa
sipelnė $300 pinigais ir išsi
nešė žiedų ir brask'tų vertės

Moteriškė užmušta, po- 
litikieris sužeistas

Auto nelaimėj tapo užmušta 
Mrs. Mary Przyborski, o jos 
vyras, Mas Przyborski, žymus 
politikieris Ixike paviete, sun
kiai sužeistas. Przyborski va
žiavo kokių 60 mylių valandoj 
greitumu. Sprogo tairas, karas 
pasuko j šalį ir kirto į kitą 
mašiną.

Sako, pažinę vieną Zu- 
tos užmušėju « ' p, ’ - •

\Visconsin viešbuty keletas 
dienų atgal tapo nušautas bu
vęs Morano-Aiello gengės va
das, Jack Zuta. Dabar mačiu
sieji užpuolikus ant Zutos as
mens pažinę vieną užpuolikų. 
Jis, tas užpuolikas, esąs Henry 
b'inkelstein, vienas alaus ped- 
liavotojų Chicagoj.

Daugiau pelno gara 
žams

Miesto advokatas Samuel Et- 
telson įspėjo policijos komisio- 
nieriui J. Alcock’ą, kad polici
ja gali uždrausti laikyti auto
mobilius per naktį gatvėse, jei 
automobilių šviesos nedega. Ar 
policijos viršila uždraus, tai 
parodys ateitis. Jeigu uždrau
stų, tai garažų savininkams biz
nis žymiai pagerėtų.

Pašovė prroserninką
Nežinomi užpuolikai pašovė 

trečiadienio vakare Josepli Ri- 
nellą, 36 metų, kuris laiko gro- 
sernę adresu 2917 So. Wells st.

Užpuolimas ant Rinellos pa
daryta ties namais 2918 So. 
Union avė., Brideporte.

Komunistui metai 
džėlos

Teisėjas Immenhausen pasky
rė bausmės vienus metus ka
lėti ir $100 užsimokėti tūlam 
Joseph Adams, kuris šakosi buk 
esąs komunistų partijos orga
nizatorius.* Pas Adamsą polici
ja užtikusi revolverį.

Nudūrė merginą
'f

Rasta subadyta, su 20 žaiz
dų, koridoryje namų, kuriuo
se gyveno (208 So. California 
avė.), Miss Lilliam P. ’Madden, 
19 metų. Manoma, kad ją nu
žudęs jos buvęs kavalierius Au
gelio Monserrate, su kuriuo ji 
turėjusi barnių. (

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland
Golden Star Boosteriai, pasi

darbuokite!

Golden Star kliubo besbolo 
jauktas turės lošį su Jim Cooney 
Boosters. Lošis įvyks ateinan
tį sekmadienį, rugpiučio 10 d je
ną, St. Rita aikštėje, prie 63- 
Čios gatvės 'ir So. Oakloy žuvę.

Toje vietoje kalbamą dieną 
bus dii loštai. Pirmas tai Gold
en Star ir Jim Cooney boOst- 
erių ir prasidės jis lygiai 1 
valandą po pietų — ne vėliau. 
Taigi gokknstariečių draugai, 
rėmėjai ir abelnai Diegiančioji 
gerą besbolo lošį matyti publi
ka prašomi nesivėluoti lošiūi. 
Visi bukite laiku.

Kitas svarbus dalykas. O 
svarbus todėl, k?td iš jo yra 
medžiaginės naudos kliubui. Ve 
koks jis:

Golden Star turi 50 tikėtų. 
'Puoš tikėtus aglima gauti iš 
Juliaus Dapkus arba iš Jerry 
Yasulaitis, artba iš bet kurio 
iš besbolininkų. Reikia būtinai 
tuos tikėtus išplatinti!

Kod|el reikia juos išplatin
ti? Mėginsiu atsakyti. Kiekvie
nas sutiks, kad Golden Star 
kliubas Roselando lietuviams 
yra būtinai reikalingas. Kliubo 
nariai ir plačioji visuomenė tai 
žino ir todėl jie kliubą remia. 
0 kliubui ir visiems roselan- 
diečiams lietuviams reikalingas 
yra besbolo jauktas.

Biet jauktą išlaikyti kaštuo
ja ne mažai pinigų. Taigi pi
nigų šaltinių jauktui išlaikyti 
tenka žiūrėti visur, kur gali
ma gauti. Ir štai dabar lai 50 
boos torių įsigija kalbamus tikė
tus, sumokėdami po keletą cen
tų, ko jų kišenes nė nepajaus, 
o jau doleris-kitas ir susida
rys !

Nelaukite sekmadienio, įsi
gykite tikėtus tuojau. Juos ga
lite gauti pas Dapkų, Yasulai- 
tj ir kitus. Ir bukite visi mi
nėto aukščiau lošio pažiūrėti.

Rep.

Musų gražuolės
Naujienų gražuolių kontestas 

šiais metais neturėjo tiek daly
vių kaip pereitais metais. Ne 
visos užsiregistravusios mergai
tės pasirodė kon teste. Vienok 
teisėjams užduotis buvo gana 
sunki ir žingeidi.

Išrinkti pirmąją pirmam pri
zui ir titului 1930 metų “Miss
Naujienos” neišrodė kad bu
tų buvę labai sunku. Panelė 
Adeline Šoris, viena iš jauniau
sių kontestančių, džiugino akis 
puikia harmonija visų kūno da
lių, kuries dengė skaisti ir švel
ni jaunystės odą, ir ji užsipel
ne pas teisėjus augštų kredi
tų visuose svarbesniuose punk
tuose: veidui, pečiams ir ran

Eliah Laveter
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 7 d., 

12:07 vai. naktį, 1930 m., sulaukęs 52 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kaune. Buvo narys 
Chicago Typographical Union No. 16 per pas
kutinius 21 metus.

Paliko dideliame nubudime moterį Anna, 
2 sūnūs Sam ir Victor ir gimines. ,

Kūnas pašarvotas, randasi Weinstein kop? 
lyčioj, 3700 W. Roosevelt Rd.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, rugpiučio 8 d., 2 
vai. po pietų. Bus atlaikytos graboriaus kop
lyčioj gedulingos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas j Waldheim kapines.

Visi a. a. Eliah Laveįer giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 1
MOTERIS IR SUNAI.

koms, krūtinei, juosmeniui, kul- 
ščms ir kojoms. Savo gražumu 
ji taip pat užžavėjo didelę di
džiumą publikos.

Sunkesnis buvo pasirinkimas 
tarp sekamų prizų laimėtojų. 
Kiekviena turėjo punktų, arba 
'dalių kūno gražesnių ar tobu
lesnių už kitos. Reikėjo paste
bėt ir atžymot kiekvienos ge
ras ypatybes, o taipgi defek
tus, kurie galėtų prisidėti prie 
sumažinimo kreditų.

Apie gražuolių defektus ne
mandagu kalbėti. Bet gal bus 
žingeidi! žinoti už ką kiekviena 
gražuolių gavo augščiausius 
kreditus pas jų gražumo tei
sėjus arba sprendėjus.

Paulina (rudaitis, laimėjusi 
antrą dovaną, teisėjų nuomo
ne, turėjo gražiausią veidą.

Albertina Zvirzin, laimėjusi 
trečią dovaną, gavo už visas 
augščiausius kreditus už kojas, 
kulšes ir pozavimą (posture) 
ir sekamą kreditą už pečius.

Esteile Evans gavo augščiau- 
sią kreditą už inteligenciją ir 
pozavimą. f

Bcrnice Bukaiusky gavo augš- 
čiausią kreditą už pečius.

— V. T.

Klaidos atitaisymas
Vakar “Naujienose” tilpo ke

turių gražuolių paveikslai. Per 
klaidą tilpo p-lės iBernice Ja- 
kavičiutės paveikslas, o žemai 
buvo pasakyta, kad ji laimėjo 
penktą dovaną. Tikrumoj penk
tą dbvaną laimėjo |>-lė Bcrnice 
Bukausky.

West Pullman
Svarbus pranešimas S.L.A. 55 

kuopos nariams

Ateinantį sekmadienį, rugpiu
čio 10 dieną, 2 vai. po pietų, 
West Pullman Park svetainė? 
je įvyks S.L.A. 55 kp. susirin
kimas. šiame susirinkime bus 
svarbių raportų, pranešimų ir 
bus svarstoma nauji reikalai 
kuopos labui.

Finansų sekretorius jau ga
vo narių sąrašą ir kitokias in
strukcijas iš Centro. Bus pri
iminėjami narių mokesčiai ir 
siunčiami į Centrą/

šita S.L.A. 55 kp. yra tie
sėta valdyba, kuri tapo išrink
ta liepos 20 dieną West Pull
man Park svetainėje. Ji buvo 
prisaikinta ir sutiko surinktus 
iš narių mokesčius siųsti į Cen
trą.

Tad kiekvienam nariui būti
nas reikalas atsilankyti atei
nantį sekmadienį, rugpiučio 10 
d., 2 vai. po pietų, į West Pull
man Park svetainę, kur visa
da kuopa laikydavo susirinki-
nius, ir užsimokėt savo mokes
čius. Pinigai bus pasiųsti į Cen
trą.

Taip darydami išvengsite su
spendavimo. Perorganizuota 

’kuopa stovės su Centru, kur 
yra milteliais dolerių su vir
šum.

Neklausykit bolševikų ir ne- 
lankykit jų susirinkimų. Teko 
man jau patirti, kad bolševi

V

kai landžioja po stubas ir ren
ka mokesčius, o prie to dar 
aukų prašo bylai vest. Iškolek- 
totus mokesčius iš narių, bol
ševikai pasakoja, nesiųstą Susi
vienijimo Centrui. Jau numato
ma, kur tie mokesčiai ir au
kos pateks. Nesumokėję Cen
trai! mokesčių nariai bus su
spenduoti, o vėliau išbraukti 
ir iš Susivienijimo.

Bolševikai gali daryti kaip 
jie norų Mums jų negaila. Bet 
tenka perspėti, kad kartais per 
neapsižiūrėjimą neliktų suspen
duotų ištikimų Susivienijimui 
narių. : '

Teko jau nugirsti, kad bol
ševikai, su tuzinu sekėjų, per
simu favę iš West Pullman Park 
svetainės į savą nuovadą. Ir 
buk pereitą šeštadienį laikę su
sirinkimą. Pusė metų praėjo, 
kol nuovados savininkas atsie
kė savo tikslą. Jam nemažai 
ir kainavo, kol pasigavo bol
ševikiškas buriutes.

Manau, kad dabar kiekvienas 
n arys žinos, kur laikoma SI A. 
kuopos susirinkimai. Tcisotos 
S.L.A. 55 kp. susirinkimai bus 
laikomi Mest Pullman Park 
svetainėje.

J. Tamašauskas, sekretorius.

Graboriai
Telefonas Yarda 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

A D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

-------------------- i----------------------------------

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

M u s ų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia- 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne- 
brangus todėl, kad ne- 
turimo išlaidi užtai-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. .ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tk St.

Telefonas
Boulevard 5208

1327 8* 49th Ct.

Telefonai

Cicero. 8724

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, Iii.

Tel. Victory 1115

J. F. KADŽIUS
;: PIGIAUSIAS ' LIETUVIS i 

į GRABORIUS CHlcAGOJ
Laidotuvėse < patar
nauju geriau ir pi
giau, negd kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabu iŠdir- 
bystės. ' ‘

OFISAS:
668 W. 18th Street
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės
MRS. ANKETA K. JARUSH 

Physlcal Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
maasage. eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Akiu Gydytojai

LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, neivuotu- 
mo, skaudama akiu karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregyate. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedčlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėle už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė. 

Tel. Yards 4317

Dr. JOHN SMETANA

Optometristas
Akiu Ekspertas it pritaikymo akinių 
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:80 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868

Tel. Droxel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street . 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St. .

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidart antra ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tek Pros
pect 1930. Nedaliomis tik pagal su
tarti.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Val.i 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Bnmswick 4983
Narni telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini Šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
I

Ofiso valandos:
9 Iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.

Ofleo TelefosM Vlrrtsl* 0089 
Bm. Tc*1. Vaa Barės 8HB8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 Archer Avė.
Vslaailoe 11 ryto iki 1 po pieta, S iki 4 ir 
fl Iki 8 vakaro. Nedaliom aao 10 Iki 12 dld- 

a«. Mama ofiaaa Morth Blde 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

4193 Aruher Are. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė. 
’Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Rezidence Phone Hemlock 7691

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė Į naujų vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šaliniai Depositors Banką 

skersai gatves nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt StM Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal nutartį

Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3421 South Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietu. 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 19 iki 12
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Į^vaiMĮs
TIK SUGRĮŽĘS 18 EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedelioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Store 2238 ar Randolph' 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

• OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedil, nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 Soath Ashland Avenae

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

7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3262

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 

senas žaizdas, ligas ręctaJ

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stata Banką

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS!

Nuo 2 iki 4:89 ir nuo 7 iki II 
Nedilioj nuo 2:80 iki 4:80 po ptat

Telefonai Cana] 0464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojaa ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicaga 
arti 31st Street

Valandos : 1—8 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 diona

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketvergi*. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vaL

' Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI '

11 South La Šalie Street,
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valąndos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S'. Halsted St. tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utar., Ivetv. ir Subatos vak. 
Vasalle-^-Pan., Ser. ir Tčtnyčios v.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava.

Tel. Pullman 5959
Nuo 8 iki 9 vak. ir Subatomie

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Serėdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SL A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark S to. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams StM Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd SL nuo 6-i 

Telephone Roosevelt 9990
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9606

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 VaL 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av«

Tel. Prospect 8525
------o------

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
38 SO. DEARBORN STREET

Vakarais 2221 W. 22nd St. 
Tiktai pagal sutartį 

Tel. Canal 2552 
--------0-------

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas /J 

4631 So. Ashland Ate. 
Tel. Boulevard 2800 

Res. 6515 So. Rockwell SL
Tel. Republic 9723 •


