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Europos Federacijos -kūrimo 
planas eina į Tautų Sąjunga
Dvidešimt šešios valstybės remia Franci- 

jos užsienių reikalų ministerio Briando 
projektą

CĮENEVA, Šveicarija’, rugį. 
9. — Tautų Sąjungos taryba, 
keletą valandų diskusavus 
Francijos užsienių reikalų mi
nisterio Briando pateiktų Eu
ropos valstybių federacijos pla
ną, nutarė perduoti j j Tautų 
Sąjungos seimui, kuris savo se
siją pradės rytoj [šiandie].

Diskusuojant Europos fede
racijos planą, nei Vokietija, 
nei Italija nekėlė sienų revi
zijos klausimo.

Visos dvidešimt šešios val
stybės sutiko principe remti 
Europos federacijos projektų

Del didelio nedarbo, 
imigracija dar la

biau suvaržoma
Generaliniams konsulams įsa

kyta neleisti i Ameriką as
menų, kurie maža teturi pi
nigų

WASIIINGTONAS, rūgs. 9.
Prezidentas Hooveris prane

šė, kad, nedarbo situacijai kra
šte pagerinti, valstybės depar
tamentas nutarė stipriau suvar
žyti imigraciją.

Generaliniai konsulai užsie
niuose tapo instruktuoti stro
piai ištirti finansinę padėtį 
žmonių, kurie emigruoja Į 
Jungtines Valstybes, ir nelei
sti emigruoti tokių, kurie ma
ža pinigų teturi ir kurie, at
vykę į Jungtines Valstybes, ga
li patapti sunkenybe kraštui 
(public charge).

Tie suvaržymai neliečia gi
minių tų ateivių, kurie jau se
niau yra atvykę j Ameriką.

Kunigai protestuoja 
prieš aeroplanų laks
tymą per pamaldas

PEORIA, fll., rūgs. 9.—te
orijos kunigų draugija nutarė 
kreiptis i aerodromo vyresny
bę ir reikalauti, kad sekma
dieniais per pa*maldas bažnyčio
se neleistų lakioti aeroplanams 
viršuj miesto.

Karo departmentas už
sakė keturis transpor

to aeroplanus
IVA^HINGTONAS, rūgs. 9. kęsai, Edvardas Pūkas ir Stan-

— Karo departatnentas užsakė 
pastatyti keturis trimotorinius 
Fordo transporto aeroplanus ir 
24 aeroplanų inžinus už dau
giau kaip $290,000.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prar 
našauja:

Didėjąs debesiuotumas; gali 
būt lietaus po pietų ar vaka
re; truputį šilčiau; lengvi pie
tų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 58° ir 73° F.

Šiandie saulė teka 6:24, lei
džiasi 7:10. Mėnuo teka 9:11 
vakaro.

/ir nutarė pavesti jį Tautų Są
jungos seimui dirbti ta kryp
timi.

Manoma, kad Tautų Sąjun
ga paskirs tam tikrą komisi
ją, -kuri per metus laiko turės 
iš visų pusių išstudijuoti Brian
do projektą ir savo praneši
mą duoti T. Sąjungos 1931 
metų seimui.

Kiek ligšiol žinoma, nei Tur
kija, nei sovietų Rusija nėra 
pakviestos dalyvauti paruošia
mame Europos valstybių fede
racijos kūrimo darbe.

4 Panamos ministe- 
riai rezignavo

PANAMOS MIESTAS, rūgs. 
9. — Praneša, kad Jephta Dun-
can, švietimo ministeris, atsi
statydino. Prieš tai atsistaty
dino trys kiti ministeriai, pro
testuodami prieš Duncaną. Pir
miau rezignavusieji yra: užsie
nių reikalų ministeris Arose- 
mena, vidaus reikalų ministe
ris A. Robles ir finansų mi
nisteris Duque.

Girdėt, kad atsistatydinsiąs 
dar penktas, būtent, žemės ūkio 
ministeris Clement.

Sovietai panaikina 
vizas amerikiečių 

turistams
MASKVA, rūgs. 9. — Liau

dies komisarų taryba ir cen- 
tralinis komunistų partijos vyk
domasis komitetas paskelbė, 
kad nuo ateinančio spalių mė
nesio 1 dienos Įsigalios naujas 
taksų reformos Įstatymas.

Einant tuo įstatymu, iš at
vykstančių Į sovietiją svetim
šalių nebebus imami mokesniai 
už vizas ir mokesniai už lei
dimą gyventi Rusijoje.

Ligšiol, pavyzdžiui, amerikie
čiai turėjo mokėti po $11 už 
kiekvieną vizą išvažiuoti iš Ru
sijos ir po $5 už leidimą pasi
likti gyventi sovietijoje.

Du Chicagos vaikesai 
plėšikai eina į kalėjimą 

12'4 — 25 metams
KALAMAZOO, Mich., rūgs.

9. — Du jauni Chicagos vai- 

ley Wea‘ver, tapo Hastings Cir
cuit teismo nuteisti po nuo 
121/) iki 25 metų pataisos ka
lėjimo.

Praeito pirmadienio naktį jie 
apiplėšė vieną gazolino stotį, 
bet netrukus buvo sugauti ne
toli Guli Lake, kur jie, besi
genami, sukūlė savo automo
bilį į telefono stulpą.

“Caraitei” leido ilgiau 
pasilikti Amerikoj

WASHINGTONAS, rūgs. 9. 
— Mme. Anastazija Čaikovska', 
kuri sakosi esanti bolševikų nu
žudyto buvusio caro Nikalojaus 
II duktė, gavo iš Darbo depar
tamento leidimą pasilikti ilgiau 
Jungtinėse Valstybėse. Pirmes
nis jos leidimas išsibaigė rug
pjūčio 8 dieną.

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Lordas’ Burghley, pasižymėjęs anglų atletas, ir
Steve Anderson, Amerikos bėgimo čempionas

Green, A.D.F. vadas, 
priešingas apdrau- 

dai nuo nedarbo
ATLANTIC CITY, N. J., rug

sėjo 9. — Tuo tarpu kai vi
suose kituose kraštuose darbi
ninkai kovoja už apdraudą nuo 
nedarbo, ir daugely Europos 
valstybių jau yra ją išsikovoję, 
Amerikos Darbo Federacijos 
vadai yra tokiai apdraudai vi
sai priešingi.

William G»reen, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
kalbėdamas čia vakar pasakė, 
kad, girdi, nuo apdraudos nuo 
nedarbo tik vienas žingsnis be
sąs Į “doles” (davinius).

“Geriausias ir tikriausias 
vaistas nuo nedarbo yra dar
bas,” pasakė Green. “Pramo
nės priedermė yra parūpinti 
darbo darbininkams ir darbi
ninkėms, norintiems dirbti. O 
dolių sistema yra bloga ir ne
dora, nes ja norima padėti be
darbiams, teikiant jiems tik 
minimumą, kuriuo žmogus ga
li gyvas išsilaikyti.”

Be to, sako Darbo Federa
cijos galva, dolių sistema iš- 
rutulojanti paternalizmą, kuris 
žmones demoralizuojąs ir ga
dinąs. Jis slopinąs ambiciją, 
naikinąs iniciatyvą ir atimąs 
viltis.

6 mėnesiai kalėjimo už 
pačios sodinimą ant 

karšto krosnies
BRIDGEPOHT, Gonn., nigs. 

9. — Teismas čia nubaudė še
šiais mėnesiais kalėjimo Stanis
lovą Mastikovskį, kaltinamą dėl 
žiaurumo su savo pačia.

Mastikovskio pati skundėsi, 
kad vyras sodinąs ją ant rau
donai Įkaitusios krosnies.

Policijos arklys sužeidė 
daug žmonių

NEVY YORKAS, rūgs. 9. — 
Pasibaidęs policijos arklys va
kar vakarą sužeidė Coney Is
lande daugiau kaip šimtą as
menų, daugiausia moterų ir 
vaikų, susirinkusių į karnavalo 
atidarymą.

Rusų valstiečių bė
gimas iš Sibiro į 

Kinus
ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 9. 

— Bėgimas žmonių iš sovietų 
Rusijos nesiliauja. Daugybė jų 
dabar bėga iš Sibiro j Kinti 
žemę.

Kinų Turkestano vyriausybė 
kreipėsi j centralinę Kinų vy
riausybę Nankine, klausdama, 
ką reikių.- daryti su tūkstan
čiais rusų valstiečių, kurie, gcl- 
bėdamies nuo bado, bėgų per 
sieną i Kinus. Tarp pabėgėlių 
esą įsimaišiusiu ir bolševiku 
agentų, komandiruojamų ne
tvarkai kelti.

Kadangi nėra galimumo at
skirti tikrus pabėgėlius nuo 
bolševikų agitatorių ir kursty
tojų, pakelta klausimas dėl 
grąžinimo visų pabėgėlių atgal 
į sovietiją.

“Bundas” Įstoja Į So
cialistų Inter

nacionalą
VARŠUVA, rūgs. 9. — žy

dų socialistų darbininkų orga
nizacijos “Bundo” tarybos su
važiavimas 76 balsais prieš 17 
nutari?. Įstoti į Antrąjį (Socia
listų) Internacionalą.

Grudų sandėlis sudegė; 
$500,000 nuostolių

WOODLAND, Cal., rūgs. 9. 
— Anksti ši rytą čia sudegė 
didelis Sutter Basin korpora
cijos grudų sandėlis su apie 
33,000 tonų grudų. Ugnies pa
daryti nuostoliai siekia $500,- 
000.

5 banditai paspruko su 
$30,000 banko pinigu*
OTTUiMWA, Iowa, rūgs. 9. 

— Penki banditai puolė čia 
Ottumwa Savings bankų. Pri
vertę banko valdininkus ir tar
nautojus. sugulti asloj, o ban
ko kasierių atidaryti voltų, pa
siėmė iš ten $30,000 ir auto
mobiliu pabėgo.

Sprogimas naftos bar
žoj užmušė 3 žmones
CAIRO, III., rūgs. 9. ~ (Ne

toli nuo Mound City vakar vie
noj naftos baržoj Įvyko spro
gimas, kurio trys baržos Įgu
los žmonės buvo užmušti, jų 
tarpe ir kapitonas D. Q. Do- 
gan.

Astuoni žmonės žu
vo aliejaus gabena
mam laivui sprogus

ATĖNAI, Graikija, rūgs. 9. 
— Drapetsonias uoste praeitą 
naktį įvyko sprogimas viena
me aliejaus gabenamame lai
ve. Sprogimo laivas buvo su
draskytas ir astuoni Įgulos 
žmonės užmušti.

Lekiančios degančio laivo 
skeveldros padegė aštuonioliką 
kitų arčiau buvusių burinių lai
vų ir vieną garlaivį. Kai ku
rie laivai ėmė greitai degti ir 
jų įgulų žmonės buvo priver
sti šokti į vandenį. Manoma, 
kad ne vienas jų prigėrė. Dau
gelis buvo skaudžiai ‘apde
ginti.

Angliakasių unijos eg- 
zekutyvas laikys savo 

konferencija
INDIANAPOLIS, Ind., rūgs. 

9. — United Mine Workers of 
America internacionalinio vyk
domojo komiteto konferencija, 
kurią šaukia tos organizacijos 
prezidentas John L. Lewis, pra
sidės čia rugsėjo 17 dieną.

Sprogus lokomotyvą 
6 žmones užmušė;

12 sužeidė
PHILADELPHIA, Pa., rūgs. 

9. — Ties Trečia gatve ir Erie 
avė. čia sprogo Reading gele
žinkelio lokomotyvą. Sprogimo 
šeši žmonės buvo užmušti ir 
dvylika kitų sužaloti.

Indų nacionalistų va
das paleistas iš 

kalėjimo
ALLAHABADAS, Indija, rug

sėjo 9. — Iš centralinio kalė
jimo tapo paleistas Pandit Me
tilai Nehru, buvęs Nacionali
nio Visos Indijos Kongreso 
prezidentas ir indų civilio pric- 
šinimos kampanijos vadas.

Farmerys ir trys jo vai
kai nutroško gazais, 

valant “sailų”
HEBRON, N. D., rūgs. 9.— 

Bandydami išvalyti “sailą” (ši
lo), prisirinkusiais jame gazais 
mirtinai ntitroško vietos far
merys Tony Neihardt, 58 me
tų amžiaus, dvi jo dukterys 
ir vienas sudus. Antras sūnus, 
kuris taip pat buvo pritroškęs, 
pavyko dar atgaivinti.

3 darbininkai žuvo me
dvilnės fabriko gaisre

PATERSON, N. J., rūgs. 9. 
— Manoma, kad trys ar dau
giau darbininkai žuvo gaisre, 
kuris čia sunaikino Lamond 
Robertsono medvilnės fabriką. 
Du darbininkai rimtai apdegė.

“Grafas” lekia į Maskvą
FRIEDRICHSHAFEN, Vo- 

kietija, rūgs. 9. — Dirižablis 
“Graf Zeppelin” šį rytą išskri
do į Maskvą.

Tvarka Argentinoje 
vis dar neatsteigta

Per riaušes Buenos Airėse 5 
asmens užmušti, 56 sužeisti; 
du sušaudyti

BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 9. t— Naujoji gen. Uri- 
buru vyriausybė įsakė suimti 
ir laikyti visiškoj izoliacijoj 
Hipolitą Yrigoyeną, nuverstą 
Argentinos prezidentą-diktato- 
rių, visus buvusius jo kabi
neto narius ir yrigoyeninkus 
kongreso narius.

Del įvykusių praeitą naktį 
riaušių Buenos Airėse, per ku
rias septyni asmens buvo už
mušti ir 56 sužaloti, visame 
krašte paskelbta karo padėtis 
in Įsteigta aštri spaudos cen
zūra'.

Ryšy su praeitos nakties ne
ramumais buvo suimti ir šian
die viešai sušaudyti du riau
šininku vadai. c

Italų fašistai grūmo
ja savo priešams 
“švino teisingumu”

iROMA, Italija, rūgs. 9. — 
Fašistų partija išleido uka'zą, 
Įvardytą “Teisingumas ir švi
nas.” Ukazc sakoma, kad tūli 
asmenys, turėję ryšių su tero
rizmo darbais, už kuriuos ke
turi jugoslavai tapo praeitą šeš
tadienį sušaudyti Trieste, te
besą palaidi ir kulipkos dar jų 
laukiančios.

“Fašistų revoliucija,” sako
ma ukaze, “yra nusisprendus 
gintis tiek viduj, tiek užsie
niuose. Rezerve dar yra pa
kankamai švino kitoms nuga
roms. Yra gaivalų, kurie jau 
seniai jo nusipelnė. Ir jie jo 
gaus.”

Turkų policija šaudo 
demonstrantus

ISTANBULAS, Turkija, rūgs. 
9. — Policija’, bandydama iš- 
vąjkyti respublikininkų sureng
tą čia demonstraciją, šovė i de
monstrantu minia ir keletą as
menų nukovė.

Tikybinės riaušės
JERUZOLIMAS, Palestina, 

rūgs. 9. — Haifoj įvyko riau
šių tarp krikščionių arabų ir 
musulmonų. Du asmenys buvo 
užmušti, o keli kiti sužeisti.

Kolera Filipinuose
MANILA, Filipinai, rūgs. 9. 

— Per pastaras dešimtį dienų 
Maniloj Įregistruota trisdešimt 
susirgimų kolera. Devyni as
mens jau ta liga mirė.

“WILL” Už REVOLIUCIJAS 
BE INTERVENCIJOS

Amerikos jumoristas Will 
Rogers savo kasdienėje “spe- 
cial” telegramoje sako:

“Kitų valstybių neramumais 
mes per daug nedžiugaujame, 
o vis dėlto yra gera skaityti 
pranešimus apie revoliucijas 
Argentinoje, JPeruvijoje, Bra
zilijoje ir, skaitant, nerasti, 
kad ‘Amerikos laivyno karei
viai išsėdo krantan ir 'paėmė 
situaciją gerai į savo rankas.’

“Puikus butų, iš tikro, da
lykas susilaukti dienos, kada 
bet kuri valstybė galėtų turė
ti savą revoliuciją, arba dagi 
privatinį bičiulišką karą su sa
vo kaimynu, be neprašytų sve
čių!”

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvos vyriausybės 
nota Tautų Sąjungai
KAUNAS, rugp. 13. (Elta). 

— Lietuvos vyriausybė, atsi
žvelgdama į incidentus, kurie, 
nežiūrint lenkų atstovo prie 
Tautų Sąjungos duoto pasiža
dėjimo, nuolat kartojasi prie 
administracijos linijos, pasiun
tė Tautų Sąjungos generaliniam 
sekretoriui notą, kurioj siūlot 
įsteigti iš neutralių valstybių 
piliečių komisiją, kuriai butų 
pavesta, kol tcritorialinis gin
čas tarp Lietuvos ir Lenkijos 
nebus galutinai išspręstas, ben
drai prižiurinėti administraci
jos liniją, prireikus, daryti tar
dymus vietoj ir teikti savo pa
tarnavimus Lietuvos ir Lenki
jos vyriausybėms, kad nepri
eitų prie naujų incidentų, šį 
pasiūlymą Lietuvos vyriausybė 
prašo generalinį sekretorių į- 
traukti į ateinančios Tautų Są
jungos tarybos sesijos dieno- 
tvark.. Prie notos pridėtas 
smulkus sąrašas paskutiniu lai
ku lenkų administracijos lini
joj išprovokuotų incidentų.

Barbarų darbas oku
puotoje Lietuvoje

VILNIUS. — Okupuotos Lie
tuvos, Švenčionių ap., Kaltiųė- 
nų v., Maironių kaimo šv. Ka
zimiero d-jos jaunimo skyrius 
pastatė 1930 metais liepos 30 d. 
gale kaimo akmeninį kryžių.

Kryžiaus pašventinimo proga 
buvo rengiamas rugpiučio 10 
d. viešas vakaras. Bet lenkams, 
matyti, tas nepatiko ir iš rug
piučio 8 į 9 dieną naktį jie kry
žių nugriovė. Stiebas paliktas, 
o akmenį, kuris svėrė 7 cent
nerius, lenkai nurito prie Lu- 
šų ežero, paskui laivu nugabe
no jį toliau ir paskandino 3 
sieksnių gilumoj/ Tą padarė K. 
O. P. 20 batalijono, 2 kuopos 
Maironių kaimo sargybos ka
reiviai savo viršininko įsakymu.

Maironių kaimo gyventojai 
paskandintą kryžių surado, bet 
ištraukti negali. Jie labai pa
sipiktinę ir skundėsi vietos po
licijai. Tačiau paskutinioji kal
tininkų neva nesuranda, nors 
liudininkų buvo pakankamai.

Politinius kalinius varo 
prie darbo

KAUNAS. — “Volksblat” ra
šo, kad Kauno sunk, darbų ka
lėjime politiniai kaliniai jau 
esą varomi prie darbo. Antai, 
esą išvežti i Palemoną durpių 
kasti. Išvežtųjų durpių kasti 
tarpe esąs ir J. Marcinkevi
čius, kuris “Ryte” rašo savo 
išpažintį.

Suėmė vagių gaują
KAUNAS. — Kriminalinė 

Policija’ šiomis dienomis sulai
kė gaują vagių, pas kuriuos 
rado apie pora vežimų įvairių 
vogtų daiktų. Kvota daroma.

Žemės drebėjimas
BRAWLEY, Cal., nigs. 9.— 

čia ir apielinkėje buvo jausti 
žemės supurtymai. Ar buvo 
kur padaryta žalos, žinių nėra.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paltu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.



KORESPONDENCIJOS
Atostogos ant ratų 

i Wisconsin
Rug'piueio 16 dieną, kaip sau

lė pradėjo tekėti, mudu su 
žmona sėdome j automobili, 
kuris buvo apkrautas ir apriš
tas visokiais baldais dėl busi
mo savo patogumo kelionėje ir 
apleidome Chicagą. Baigiant 
iš miesto išvažiuoti ir dienai 
prašvitus ant dangaus matėsi 
dideli debesys ir vietomis žai
bavo. Netoli Waukegano n 
lietus pradėjo taškenti. Toliau 
pavažiavus sutikome kelią už- 
blakiuotą keletu automobilių. 
Žiūrime, vienas naujas gražus 
autas atsidūręs griovy su nu
luptu stogu. Pamaniau sau: 
“nuslydo nabagas nuo kelio.”

Apie aštuntą valandą pasie
kėme Mihvaukee miestą. Su
stojome “downtown” ir ieško
me pusryčių užkąsti. Po pus
ryčių gavome geso ir pasilsė
ję truputi važiuojame toliau. 
Bet paibelis pasipainiojo, už- 
bludijau ir negaliu surasti ke
lio į Wisconsiną. žmona sa
ko, pirmiau yra buvusi Mil- 
wuakėj, bet ir jai ši kartą Mil- 
vvaukee išrodanti kitaip. Sura
dę road 41 traukiame toliau. 
Kelias liuesas, kur nekur pa
veja mašinos pilnos turistų, tai 
mes pralenkiame kitus ir taip 
šauname pirmyn. Oras išgied- 
rėjo ir saulė pradėjo maloniai 
šildyti. Laukai tarp Mihvau- 
kee’ės ir Fond Du Lac gražus. 
Iš visko matyt, kad ūkininkai 
čia gražiai gyvena. Kas mylia 
ar dvi, tai kaimeliai, kur yra 
mažiausia po vieną bažnyčią ir 
gesos Stotys.

Apie pusę po dešimtos pa
siekėme Oshkosh miestą. Tai 
nemažas ir gana gyvas mies

Galbūt JŪSŲ 
Viduriuose Yra

Nuodų!
IŠEIKITE rytoj ryte su nauju 
gyvumu ir žvalumu, kokis pa
eina nuo švarių žarnų. Syrup 
Pepsin — daktaro receptas de|
vidurių — pagelbės jums tai 
padaryti, šis junginys šviežių 
liuosuojančiu žolių, gryno pep
sino ii- kitų grynų priedelių iš
valys jūsų vidurius pilniausia 
— be gnaibimo, sirgdinimo ar 
nesmagumo.

Susirinkę sistemoje nuodai 
sudaro rūgstančias atmatas vi
duriuose,* pagimdo tą kurtumo, 
galvos skaudėjimo, išpūtimo, 
aitrumo jautimą; padengia lie
žuvį; sugadina kvapą; atima 
energiją, stiprumą ir nervų jė
gą. BisRutis Dr. Cakhvell’s Sy-I 
rup Pepsin pašalins' panašius! 
nesmagumus švelniai, nekenks
mingai, skubiai. Skirtumas, ko
kį jus jausite ant rytojaus, pa
rodys jums jo vertę.

Dr. Caldvvell studijavo vidu
rių pi’keikimus per keturias 
dešimt septynius metus, šis il
gas patyrimas leido priruošt re
ceptą toki, kokio vyrai, mote
rys, seni žmonės ir vaikai rei-l 
kalauja paukšti n ti vidurius pa
tiems pasigelbėti. Jis yra na-' 
turalis, švelnus, pilno veiklu-, 
mo ir jo malonus skonis kiek-i 
vienam patinka. Štai kodėl “Dr. • 
Caldwell’s Syrup Pepsin”, kaip I 
jis yra vadinamas, yra popu-1 
liariškiausias aptiekose parda
vinėjamas liuosuotojas’.

—*■»— . ......................
Dr. VV. B. Caldvvell’s

SYRUP PEPSIN
A Doctors Family Lasahve i 

tas prie Winnebago ežero. Pie
tai! t nors dar buvo^ anksti, bet, 

1 žinodami, kad. paskutinis mies- 
į tas, tai nutarėme valgyt pie- 
; tus. Apžiūrėjome miestą, nu- 
' sipirkome atviručių pasiųsti 
savo draugams, kad žinotų, jog 
mes dar esame gyvi. Sugaišo
me čia apie pusantros valan
dos. Važiuojame, dabar į Eagle 
River. Paimame road 26, nes 
mums buvo nurodyta, kad šiuo 
keliu esą arčiau iki Eagle Ri
ver. Pavažiavus kiek pasibai
gia cementinis kelias ir prasi
deda žvyro kelias. Su tuo pa
sibaigia ir gražus laukai, o pra
sideda smiltynai ir tyrai. Ke
lias labai vingiuotas’ ir kalnuo
tas. Kas blogiausia, kad dėl' 
sausros labai dulka, o žvyras 
ratais suvarytas į šonus, o vie
tomis taip vadinamas “wash 
board” kelias. (Wiseonsine tokį 
kelią taip vadina), reiškia la
bai krajto. Nesimato nė ūkių. 
Retkarčiais privažiuoji kokią 
bakūžę, bet iš viso nesinori ti
kėti, kad ūkininkas joj gyvena. 
Sukame apie kelmus tai prie
ky n, tai vėl nuo kalniuko > šo
nus, tai aplink kalnus. Prale
kia pro šąli drąsesni važiuoto
jui, o užpakaly palieka debe
sys dulkių. Tokiame atsitiki
me reikia daryti “slbwdown”, 

nes nesimato kur važiuoji. Taip 
važiavome, apie kokią 80 mylių 
iki Antigo miesto. . Nuo Anti- 
go buvo kokia 20 mylių cemen
tinio kelio. Šioj apielinkėj' 
pradėjo rodytis pakeliuj ir eže
riukai, ir rezortai. Pasibaigus 
cementiniam keliui ir vėl smė
lys ir dulkės. Miškas baltas; 
apklotas storu sluoksniu dul
kių. Žmona jau pradėjo pails
ti sėdėdama, o man juk reikia 
“draivinti” makamilis ir vaizė- 
ti, kad griovy neatsidurti, bet 
saulė atrodo dar pusiaudien’y 
ir oras labai šiltas, tai, sakaus 
važiuosime ir važiuosime. Tie
sa, nors “amžinuose” miškuo
se, bet kuo tolyn, tuo daugiau 
matosi ežerų ir aplink juos 
“gyvų dvasių”. Jeigu jau butų, 
reikalas, tai galime pasistatyti 
savo “kempę” ir nakvoti, bet 
žingeidumas mus traukė toliau 
važiuoti. Ir važiuojame. Mat,
mes norėjome atsidurti pas sa
vo tautiečius pp. Šarkas už 
Eagle River. Taip ir atsitiko. 
Apie penktą valandą po pietų 
pasiekėme Eagle River mies
teli. Kelio iki Eagle River 
musų autas įregistravo 370 
mylių. Pavažiavę 70 keliu dar 
penkias' mylias nuo Wiseonsin

! River įvažiavome i p. Šarkos 
I kiemą.

Naktimis šalnos

Raudona saulė greitai slinko 
i už eglėm, pušimis ir jaunais 
berželiais apaugusio miško. Ant 
ežerų pradėjo rinktis tirštas 

! rūkas, o pamiškiuose tiesėsi 
tamsus šešėliai. Neilgai tru
kus sutemo miškai, sutemo ir 
p. šarkos kalniukas prię eže- 

' ro, kur randasi jo ūkis. Žvai
gždės kaip žarijos nušvietė 
dangaus rot Lindą. Mums nela
bai jauku tokiam dideliame 
praamžiais augusiam miške.- 
kuris dabar yra iškirstas ir 
parduotas žmonėms atėjūnams 
iš miestų. Jauti, kaip aplink 

I tave neišbrendamos pustynės, 
miškai, audžia tamsius šešėlius 
ir nepratusiam pribuišiui išro
do labai nedraugingi nakties 
laiku. Tiktai žvaigždės skais
čios, rodos, lenktyniuodamosi 
mirga ir primena Lietuvos 
skaisčią tamsios nakties padan
gę.

Už valandos laiko, saulei nu
sileidus, oras nepąprastai at
vėso. Sakau, ot tau ir atosto
gos. Spėjome atvažiuoti, oras 
ėmė ir atšalo. Bet p. Šarka 
ramina mus, sakydamas: “Ne
nusigąskite, rytoj buB šilta. 
Pas mus jau 15 rugpjūčio bu
vo šalnos, tai paprastas daly
kas”. Ir tiesa, pabudome, sau- 
lėe šildo. Apie vidurdienį tem-

Squash ežero, kuris tuo laiku 
buvo padėtas ant “auction 
sale”. Vieta tai graži,, bet 
viešbutis apleistas) nes nėra 
savininko kas jį prižiūrėtų. Sa> 
ko, kad lietuviai norį jį nupirk
ti, girdi, biznis einąs gerai. 
Daug turistų iešką nakvynės. 
Prie to yra didelė šokiams salė 
ir baras, kur galima dulkes 
nuplauti...

Viešbučio prižiūrėtojas paro
dė mums, kambarius iv liepė išr 
sulinkti geriausp Mes taip ir 
padanemę. Gavome naujus par 
siklbjimus ir užslklojimus 
(mat, Wisconsine ir vasarą reiš
kia gerai užsikibti^ kad1 “šalčio, 
nepagavus”)). Nakvojome tik 
mudu su žmona ir viešbučio- 
sargas. Ant rytojaus>; saulei) 
pradėjus iš rūką kiltiv aplei
dome Woodboro ir važiuojame 
link Tomahawk. 0 rūkas) Kro
kas!.. nė stipriausios auto> švie
sos negelbsti. Prie to? dk« didi
kių. debesys, kurias sukelia* a lif
to ratai. Kelias^ vingiuojąs!1 
po mišką. Vienoji pusėjf saulė 
raudona kaip obuolys, antroj: 
pusėj ežerai rūkuose paskendę. 
Pasiekus Tomahawk miestelį- 
rukai išsisklaidė. Pasiekėme ii? 
U. S. 51, tai yra. cementinį ke
lią, kuris toliausia į Wisconsih 
ną einat Apie pietus jau bro* 
vome Stevens Point. Tai dide
lis ir gražus miestas. lš^ čia 
vykome Chicagos link. Sustojo
me ir Wa.upa.aa. Nedi<4«*lis,. liaO 
įdomus miestelis, ypatingai jo* 
apielinkės ir ežerai. I4eliaunim 
kų ir čia pilna: vieni grįžta įi 
Ghicagąi,. antri važiuoja toliau, 
į. Wiseonsino- gilumų.

Iš Chicagos į Indianą
Praleidę vieną savaitę Wis- 

consine, apžiūrėję Wisconsino 
gražybes ir įdomybes, mitanė- 
va su žmona pavažinėt ir dau
giau po “platųjį svietą”. Buvo
me atsidūrę ir Michigane pas 
vaišinguosiuos pp. Augustina- 
vičius, kurie turi vaisių farmą 
prie Benton Harbor, Mich.

Pagalios * atostogas baigėme 
Chicagos pasieny—Sand Danes 
(Indiana Du nes State Parku)1 
Tai ideališka, ir rami šilta pa- 
ilsio vieta. Čia ne mes vieni- 
buvome. Radome daug vasa
rotojų, kurie turi pasistatę sa
vo “tent’as” ir jaučiasi kaip 
namie. įvažiuojant į parką 
“Gate Keeper’is” kolektuoja po 
10c nuo asmens. Užsimokėjus 
tA sumą pinigų, parke, gali bū
ti nors visą vasarą. Išvažiuo
jant duoda (jeigu nori) pas|ų, 
kad sugrįžus tą pačią dieną ne
reikėtų antru kartu mokėti. 
Jeigu nori “kempinti”, tai rei
kia mokėti po 25c už parą. Bėt 
užtai duoda pečių ir malkas už 
tą “kvotėrį”. Pečiukai gerai 
įtaisyti, panašiai kaip ir Lie
tuvoj pečiai išmūryti iš cemen
to ir turi kaminuką. Ant to
kio pečiaus galima kepti, virti, 
“rostinti” ir pelenuose bulves 
kepti.

Pasistatėme ir mes savo pa
lečių. Sudėjome “forničius”, o 
didelį stalą gavome “kazionąf. 
Na, ir ko daugiau reikia. Sa
kome, tai nors kartą ir mes 
pagyvensime taip, kaip svietas 
gyvena. Renda palyginamai 
labai pigi: pečius, stalas ir 
malkos su vandeniu tiktai už 
“kvoterį” į dieną! O kiek dai> 
kitų gamtos gražumų ir paran- 
kumų, juk ežeras ir smėlys la
bai malonus dalykas, kur gali
ma maudytis kiek uk nori. O ir 
daug šiltesnes naktys už Wis- 
consino naktis.

peratnira siekė apie 90 laipsnių 
šilimos. Maudomės Perch eže
re ir žuvis gaudome.

I Pas p. Bandoraitienę
Paviešėję p. Šarkos vasarna

my porą dienų leidomės aplan
kyti daugiau tos apielinkės lie
tuvių, kurių čia yra apsčiau 
Vieni jų užsiima žemės ukiu, 
antri laiko vasarinius rezor- 
tus, treti taip vadinami, “nau
jakuriai” irgi stengiasi įsitai
syti rezortus. Ypatingai p. 
Bendoraitienė turi gražų rezor- 
tą ant Muskallonge Lake, kran
to. Aplinkui ežerą, dideli ir 
tankus eglynai, o pats' Bendo- 
raitienės laukas ir vasarna
miai lyg saluko išsikiša gero
kai į ežerą, kas pagražina vie
telę. Sako, visi vasarnamiai 
esą užpildyti daugiausia sve
timtaučiais. Net apie dvylika 
“tents” yra pastatyta, kurio
se “kempine” vasarotojai. 
P-nia. Bendoraitienė džiaugia
si, kad kas metai vis' daugiau 
.ir daugiau chicagiečių aplanko 
jos rezortą. Jos sūnūs jau di
delis vyras ir vasaros laiku 
gelbsti motinai prie vasarna
mių. Kas įdomiausia vasaro
tojams, kad Muskallonge ežere 
gaudosi didelės žuvys vadina
mos Mus'kallonges. Teko ir 
mums matyt vieną tokių “kro- 
kodilių”, kuri sveria arti 30 
svarų. 

l*lis 1*P- A.<iorn«ičiiis

Vienas tipiškai lietuviškas 
vaizdas, kurį mums teko ma
tyt, tai pp. Adomaičių koloni
ja.. Pp; Adomaičiai jau seny
vi žmonėse Gyvena čia jau ar
ti 11 metų. Jų ūkis randlisi 
arti U. S; 63 kelio, taipjau 
miške,, apie trys mylios nuo 
Eagle River miestelio. Sako, 
daug procos padėję kol kelmus 
išdinamitavę, o ir pinigų daug 
reikėję. Bet dabar išrodo, yra* 
jau daug gerai išdirbtos žemės 
ir auginasi gražių daržovių. 
Visas ūkis vedamas kaip Lie
tuvoj : augina rugius, burokus, 
bulves, žirnius ir kt. Bet ne
parduoda, nes, girdi, niekas 
neperka. Sau duonos užtenka. 
Tiktai du senukai vieni sau gy
venai Sūnūs esąs vedęs ir su 
žmona dirbąs Everts rezorte. 
O jau žolynų... visokiausių, net 
ir lietuviškų ramunių turi. Se
nukė apvedė mus po savo lau
ką. Apsiašarojo ir dejuoja, 
kad bulveles šalna “nukando”, 
kad runkelius briedžiai nuėdė. 
Parode du didelius paršus, ku
rie sveria apie 500 svarų kiek
vienas. Norėtų parduoti, bet 
kas pirks? Pernai vieną tokį 
pardavę kupčiams po 6 centus 
už svarą. Gavome gerai išrū
kytų lašinių paltę ant tolesnės 
kelionės. Atsisveikinome su 
pp. Adomaičius ir palinkėję 
jiems laimingo gyvenimo grį
žome pas p. šarką pasiimti sa
vo daiktus ir rengėmės apleis
ti Eagle River.

į Rhinelanderį

Pasimaudę ežere, pavalgę 
pietus ir susidėję savo “liuga- 
miną”, pasakėme pp. šarkų 
šeimynai “good bye” ir važiuo
jam.

Sustojome Rhinelandery. Tai 
nemažas miestelis, apsuptas 
ežerais ir upėmis. Kadangi ar
tinosi vakaras, tai neilgai tru
kus apleidome šį indijonų mies
tą. Pavažiavę keletą mylių 
užsukome indijonų kolonijom 
nes mano žmona norėjo matyt 
indijonus. Nai, ir pamatėm kaip 
jie mezga, siuva, neria ir visi 
labai “byzi”. Nusiėmėm “pyk
čius” su indijonais, nusipirko
me šuvenirų ir važiuojame į 
Woodboro.

Wo.')dboi'oj
Visų pirma sustojome pas pp. 

Budginus. Čia radome adv. J. 
Bordbn su žmona, p-nią Kal- 
vaitienę ir daugiau chicagiečių. 
Netrukus atvažiavo ir konsulas 
Kalvaitis su Dr. Juozaičiu. Pa
valgėme skanią vakarienę, net 
nakvynei vietos pas pp. Budgi
nus nebuvo. Turėjome nakvo
ti City Uotel prie kampo

Bet ne “bargęnas” naurpę, 
rūpėjo. Tuk visi gerini grąr 
žiais ežerų krantais, kopomis. 
Lietuva didžiuojasi Palangos 
kurortu, o Chicaga ir Indianos 
bei Michigano piliečiai Sand 
Dunais. Iš principo aš buvau 
nusistatęs Sand’ Dunuose “pen- 
tavot” peizažus (Landscopase). 
Nu, ir vieną apsiniaukusį ryt
metį susidėjęs savo instrumen
tus maršuoju paežerių vakarų 
linkui. Kelionė gana tolima 
iki> taip> vadinamų) rinktinių 
vaizdų. Vieną žingsnį metu 
priekinę o antrą atgal kapsty
damas smiltis. Sutikau žvejus 
tinklą traukiant iš ežero, klau
siu: “Air pagavote žuvų?” At
sakė: Taip* Kiek nori ir kokių 
nori?" Welh sakau, dabar aš 
nemanau* pirkti ir taip sunkią 
naštą* nešu. Einu- toliau pa- 

; ešeriui žiūrinėdamas į kopose 
mirgančiaB vasarotoją stubeles’. 
Ant kiekvienos ją yra ypatin
gi! parašai^, kurie praeivio aty- 
dą atkreipiau Paėjus apie po
rą myliai mataro “šaina”, toliau 
i» antrą,, ant kuriųj parašyta 
“Private”. Trespassers will be 

!prosecutedf\ Na,, po paibelių, 
kas čia. do per ponai, gyvena! 
Visur galima eiti,, o- pro jų pa
dorius negalimai Nejaugi jiems 
ir ežeras priklauso? Nepaisy
damas griežtos drausmes mar
guoju* toliau, kur man reikia, 
'bet užgirdkro baltą: “Ei!” Su- 
sboJfeUi iv ItJUiAHiu. Ilo. tJv.H ponas 
'nom'.. Sako.:

“A\r nematei. iškabos, kur 
pasakyta* “Pi’i Mate” ir eiti per 
šią. nuosavybę' draudžiama?”

“Taip”, sakau, “mačiau, bet 
aš ėjau, krašteliui- prie pat eže
ro. žiūrėk, ir batus prisise- 
miaro!”

“That’s too bad”, atsako man 
ponas.

“šiur, it is too bad, bet ko
de! tamsta mane užkalbinai 
taip nemandagiai? Vietoj už
kabinėti ramius piliečius pa
tarčiau tamistai pasibudavot 
gražią rezidenciją ant debesų, 
tuomet tai turėsi ramybę”.

“Well, jeigu su svarbiu rei
kalu- tamista eini, tai šį kartą 
dovanoju.”

“Labai ačiū”, sakau, “bet aš 
turėsiu ir sugrįžti tuo pačiu 
keliu. Matai pats, kad sunki 
našta, nejaugi aš lipsiu per 
smėlio kalnus? Jau ir taip ma
žai gyvybės teturiu.”

“Jeigu taip silpnas esi, tai 
kam tas duris neši?”

“Atsiprašau, ponas, ‘tai nt. 
durys, bet lenta ir mano ‘tut
siai’, su kuriais paveikslus pie
šiu. “Gal, sakau, “ponas esi 
girdėję^ ką nors kaip artistai 
piešia paveikslus ?”

“Ay. šitaip! Tai tamista esi 
artistas ?”

“Nugi taip, žinoma.”
“Tai kodėl iš syk nesakei. 

Prašau į, vidų> j svečius.”
“Labai dėkui, bet aš skubi

nuos' prie savo darbo. Dangus 
šiandie įdomus’, debesys ir van
duo tamsus, o smėlys šviesus, 
tai reta< proga.”

“Bet šiadie pas mane yra 
kitas artistas, kuris piešia ma
no ir mano žmonos portretus. 
Gal: pasipažįstate.” Pasako pa
vardę. “Jis yra iš Chicagos”

Nors buvo pikta ant to po
no, bet prašomas sutikau pri
imti jo pakvietimą.

Lahor Day
IKf Labor Day miške ir pa- 

ežery buvo daug laisvės ir 
daug šiltos sauKcs spindulių. 
Miškas ir ežeras atrodė neap
sakomai platus, bet artinantis

Greita Laivą Kelionė i Europą
PER HAMBURGĄ MUSU MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERTBALLIN NEW YORK
Išvažiuoją reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie
sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mus populiariais kambariniais laivas:

ST. LOUIS, MIVVAUKEE IR CLEVELAND
Del informacijų, kreipkitės i lokalinius agentus musų

Ųamburg-American Lityje 
t77 N. Michigan AwntM ♦ ♦ Chicago

šventėms pradėjo rinktis dau-|jie 
giau kaimynų “kempintojų”. 
Subatoje'ir nedėlioję atsirado 
ir armonika ir dainos ir kt. 
buvo galima girdėt ir lietuviš
ką “Svaks!” “Svaks ir t.t.

—M. Šileikis.

Brooklyn, N. Y.
Musų “didžiumos” arba 83 kuo
pos galvočiiams dugnas iškrito

Tik galvokite—nemokėjo už 
birželį, liepos* ir rugpiučio mė
nesius, ir patys save susispen- 
davo, ir vietoje užsimokėti už
vilktus mokesnius, kad būti ge
rame stovyje, musų “išmintin
gieji” pareikalavo nuo SLA. 
sugrąžinimo sumokėtų pinigų? 
Juk visose draugijose, yra vie
noda tvarka — neužsimokėjai 
per tris mėnesius, tai susirgęs 
ar numiręs gali pasišvilpti. Da
bar jau ir musų “raudonoji” 
83 kuopa klausimą stato, kas 
bus esant suspenduotiems? 
Kuopos vadai ramina, kad vis
kas bus gerai —galite sirgti 
ir mirti, busit palaidoti.

“Draugo” M. Bacevičiaus, 
“didžiumos prezidento”, laiš
kas, tilpęs “Tėvynės” num. 36 
mus visus “susipratusius” ver
dančiu vandeniu apipylė. Meš 
save skaitėme “teisėta didžiu
ma”, o mus advokatai užgynė 
mums bent kokius “manifestus” 
< į«n.k.y mus) savo vardu leisti 
arba nuo kuopų mokesčius pri
imti—nes neturime čarterio ne 
iždininko, nors Meldažio salėje 

DETROIT
Subatoj, Rugsėjo 18 d.

Lv. Chicago (Central Time) 10:00 p. m.
i “ 53rd Street “ “ v . 10:11 p. m.

“ 63rd Street “ “ . . 10:15 p. m.
Ar. Detroit (Eastem Time) . ... 6:55 a. m.

Sugrusti
Išvažiuoti iš Detroito ne vėliau kaip 10:45 P. M., Easte-rn Time. Nedėlioj. 

Rugsėjo 14 d. Tikietai geri tik dėl coaches. Del platesnių žinių 
pasitarkite su tikietų agentu.

Keliaukite patogiai — Geležinkeliu.

Datas r “t WIS$IG,
Kapitonas yni ■■V Pasauliniame kare

Specialistas iš Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ

J NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Špecialidkaj gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą 

' kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, 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 daugeli metų ir ifcgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d.

T 4200 We«t 20 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

P. S, Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol,. pusei metų 1 dvi.

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvčjų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų j Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami1 ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dhlyką, nes ne vieną lietuvį 
Įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminiu adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

vienbalsiai “išrinkti” tapo. 
Aš galvoju, kad mus advoka
tą tiktai fulina mus'— laimė
sim, laimėsim, tiktai pinigų 
dangaus, duokite —o nariai au
kokite aukų bylai prieš savo 
organizaciją.

Musų 83 kuopk svarstė net 
paimti advokatą atėmimui kuo
pos pinigų nuo Centro ir paža
dėjo “laimėti” kaip “indžionk- 
šeną”.

Advokatai paprastai ima nuo 
visokių prasikaltėlių pinigus 
vis žadėdami “laimėti”... bet 
taškas. Dar ko gero ir mano 
korespondencija pateks į “Tė
vynę”, kaip “musų didžiumos 
prezidento”.

Beje, abudu “buletinai” yra 
verčiami į anglų kalbą paro
dymui teisėjui... nes' seniems 
Susiv. nariams negalima tikė
ti.

“Laisvė”, musų “organas”, 
tyli.—83 Narys.

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 
ir mokslinis gydymas, Dr. Schyman at
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligonines. Nelaukite deginančių skau
smų ir kitokių pavojų. Lengvus išmokė
jimai. Bandomasis gydymas ar egzarni- 
nacija dykai iki 8 v. v., nedėliomis iki 
1 2 v. dienos. Rašykite dėl nemokamo 5 
dienų gvdymosi namie. Pilė Dept., 
S-M-S Health Institute, 1869 N. Datncn 
Avė., Chicago.

Bernard Petkas )
, Pilnas Pasirinkimai
VyriSlctj geresnės ru- J

šios, didesnios verčios, na- ■
i riaušių spalvų

4171 Archer Avenue
kampas Richmond St. -

........ ■ ... /
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

dienį nuo G iki 7 vai. vakare iš 
stoties VVCFL. MP1

Juozo Babravičiaus
Koncertas Netoli

Margučio Radio ' 
Valanda

šį ketvirtadienį nuo 7 iki 8 
vai. vakaro lietuviška radio pro
grama iš Cicero per WHFS 
stoties perduodama Budriko ir 
Margučio. P-nas Budrikas per
leido pusę valandos Margučiui 
ir nuo 7:30 iki 8 vai. girdime 
Margučio programą.

Programos bus duodamos iki 
spalio mėnesio. Po to, abu 
Dzimdziai: J. Olšauskas ir A. 
Vanagaitis, apleidžia Chicagją 
ir išvažiuoja i Rytines Valsti
jas su koncertais. Gryž turbut 
•apie pavasarį.

šią ir ateinančią savaitę, ar
tistai dalyvauja taip pat Bud
riko radio valandoj kas šešta-

Vos mėnuo beliko iki J. Ba
bravičiaus koncertui, kuris 
įvyks spalio 5 d. 8th Street 
teatre. Programas jau atspaus
dintas. Rašančiam šiuos Įžod
žius netikėtai teko jis matyti 
— išrodo storokas, iš ko spren
džiu, jog Babravičių musų žmo
nės mėgsta ir įvertina. Mėčiau 
vieną akį į programą ir paste
bėjau, jog yra visai naujas — 
naujos dainos, nauji įspūdžiai 
ir jausmai. Nei vienam lietu
viui dainininkui nesiseka taip 
kaip J. Babravičiui širdį už
gauti ir net ašarą išspausti... 
o mums tas patinka.

Neužmirškite nueiti koncer
tai!, kad paskui nesigailėtume; 
te. Rep. No. 3.

Town of Lake
Apylinkėje gerai žinomas biz

nierius, Antanas Stugis, jo 
žmona ir sūnūs vakar vakare, 
rugsėjo 8 d. parvažiavo iš Lie
tuvos ir parsivežė labai daug 
naujienų. Visi grįžo sveiki ir 
patenkinti.

Ūkininkai turi važiuoti per ke
lias mylias kelių pilti.

Viename dalyke tikrai pro
greso nesimato, tai valdininkų 
biurokratizme, ir ūkininkai nu
vykę j bile valdžios* įstaigą su 
reikalu turi išlaukti po kelias 
valandas, gaišindami brangų 
laiką, kol prieina prie tų po
nų valdininkų.

Šiaip, jei neliesti opių poli
tikos klausimų, Lietuvoj pra
gyvenimas nėra blogas. Ypa
tingai pramonei yra daug ge
rų progų. Gero pelno neša ma
lūnai ir lentpjūvės. Alus Lie
tuvoj išvystytas ligi technikos 
aukštumų ir daug alaus iš Lie
tuvos eksportuojama net į už
sienį.

Bendrai, p. Radziukino nuo
mone, per vieną menesi nėra 
galima' labai daug kas patirti. 
Norint įsigilinti į šalies vidu
jinį gyvenimą, reikėtų mažiau
sia pagyventi kokį pusmetį.

Paties p. Radziukino biznis 
eina puikiai. Jo didelėje dirb
tuvėje iš kelių didžiulių salių 
dirba apie 20 darbininkų. Fa
brikas gyvuoja' jau 7 metai. 
Savo produktams p. Radziuki
nas turi gana plačią rinką, par
duodamas į Woolworth 5c-$l 
krautuves.

Pustapedis.

tinga motėris ir demokratiškų 
pažiūrų. Oi demokratija su dik
tatūra, aišku, negali sugy
venti. Reporteris.

Laiškai Naujienų 
Ofise

Lietuviški Rekordai
Oak Forest prie

glauda

Mayvvood, III.
Bolševikams nebesiseka 

daugintis

banditai jau buvo senai ruiva- 
žiavę savo automobiliu. ‘ | i

10 colių, 75 centai

Budriko Radio 
Orkestrą

16173 Vakar-vakarėlį ir Čigonai, 
M. Juozavitas

16041 Mes be Vilniaus nenurimsim 
ir Girtuoklio daina, 
J. Butėnas

16152 Pasaulis stovi ir Man tik 
rodos, A. Vanagaitis

16156 Ar tau seselė ir Kelkis berneli, 
Mahan. Liet. Mainierių Ork.

Lietuvių Polka ir Pasaulio Polka, 
Šokių Orkestrą

Nakties sapnai, šokis ir Gegutės Polka, 
Šokių Orkestrą

Amatininkų Mazurka ir Po puotai 
šokis, šokių Orkestrą

Vėjo Valcas ir Vilniečių Mazurka, 
Šokių Orkestrą

Budriko Radio 
Valandos

Iš Stoties WCFL 970 kyl. 
Subatomis nuo 6 iki 7 vai. vak.

— ir —
Ketvergais iš Stoties WHFC.

1420 kyl.
Nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halstcd St.

Tel. Botilevard 4705
t. — ■ ■ —i i i,

Rugsėjo 7 d. Salvation ar
mijos kuopa čia surengė sene
liams ir paliegėliams palinks
minimą. Muzika iš 25 žmonių 
griežė po kelis kartus, salvei- 
šiai dalino cukraus šmotelius, 
taip kad vakare turėjome sal
džią arbatą.

Iš lietuvių šiuo tarpu mažai 
kas tesilanko. Rugsėjo 2 d. ap
lanke savo brolį K. Liutinskj 
jo sesuo p. Armaliene ir rug
sėjo 1 d. apsilankė 2 moterys 
iš Chicagos. Jos kiek tik lauke 
pasitiko pavargėlių, visiems ap
dalino po 25 centus. Gaila, ne
teko jų pamatyti, tad ir pa
vardžių nesužinojau. Visų aukas 
gavusių vardu, reiškiu širdin
gą ačiū,

Jonas Rusteika,
Oak Forest, Ward 52.

Pasirodo, musų bolševikams 
ne tik kitus nebevyksta atver
sti į savo vierą, bet ir savo pa
čių neatverčia į Maskvos da
vatkas.

Rugsėjo 2 d. išėjo nuo savo 
vyro ponia' Vaičikauskienė, dėl 
to, kad jos vyras ją spaudė prie 
bolševikų tikėjimo, o ponia 
Vaičikauskienė pasakė, geriau 
aš nuo tavęs išeisiu, bet tik 
bolševike nebusiu. P. Vaičikau
skienė su pirmu vyru buvo p. 
Jankauskienė. Pirmam mirus iš
tekėjo už Vaičikausko, bet tas 
pasirodė didelis bolševika's, ir 
pagyvenusi 18 menesių toliau 
ncbetvčrė, nes ji yra gana pro-i

Adams, J.
Audenis, Fr. 3 
Bertulis, Wm. 2 
Bacevič, I). 
Bartkus, J.
Buragas, J.
Dambrauskaitė, A. 
Dargužis 
Eidukaitė, Rose 
Gesevičius, P. 
Kernagis, Walter 
Kimekliui, D. 
Leckavicz, A. 
Lapinski, Sam 
Lipauskienė, A. 
Mikašauskas, J. 
•Pūkis, Uršulė 
Petraitis, J. 
Puceta, Jos. 
Strups, P. 
Simans, J. 
Skackauskienė, M. 
Wellš, Wm.

CHICAGOS 
ŽINIOS

'—v _

Bebalsiu šautuvu nušo
vė merginą

Lietuvė tarnautoja Nation
al Tea kompanijos 5258 W. 
Division st. tapo nušauta ir 
užmušta dviejų nežinomų žmo
gžudžių, kurie vartojo bebals: 
šautuvą. Plėšikai pabėgo nie
ko nepaėmę.

Užmuštoji moteris buvo 
Irma Krasauskienė, dvidešimt 
vienų metų amžiaus, ne
senai ištekėjusi į 3326 North 
Kimball avė. Ji mirė vietoje.

Naujiena, kad Chicagos 
žmogžudžiai jau išrado ar įsi
gijo šautuvus, kurie sauja be 
balso. Kol policija atskubėjo,

Tai tau jaunoji karta
šiomis dienomis tapo prista

tyta į policiją jauna, raudon
plaukė, 17 metų, Fenger High 
School mokinė, Lucile Wilkin- 
son, už pasikėsinimą nužudyti 
Afidlofhian policijos šefą Terry.

Apie savo kriminalą mergai
tė visai ramiai papasakojo to
kią istoriją: Jj susimylėjusi su 
kokiu ten Emil Kechner, 19 
metu, ir norėjusiu vestis, bet 
neturėjusiu pinigų, todėl nuta
rusiu padaryti keletą apiplėši
mų, kad užtektų /vedybų licen- 
sijoms, kunigui ir medaus mė
nesiui.

įdėmiausia jiedu apvogę vai
kezo tėvų, Kechnerių namus, 
kur radę $5 ir kiek drapanų. 
Bet pernakvoję viešbuty, vėl 
likusiu be pinigų. Tuomet iš
ėjusiu į laukus ir ten pagyve
nusiu kurį laiką, misdamu ža
liomis vynuogėmis, vaisiais ir 
smulkiomis vagystėmis.

“Kiekvienas gali matyti, kad 
mudu negalėjova apsivesti -to
kiu budu”, mergaitė aiškino, 
“tuomet ir nutarėva užmušti ir 
apiplėšti Midlothian policijos 
šefą, ana tą žmogų, Terry”, 
mergaitė parodė į teisme buvu
sį šefą. “Jis yra geras žmo
gus. Tad mudu nuėjova į jo 
ofisą ir pasakėva, kad radova 
netoli Shedds pusgyvį žmogų”.

Šefas juodu pasiėmęs į savo 
mašiną, skubiai nuvažiavo to 
pusgyvio ieškoti, bet čia jam

belipant iš karo, vaikezas Kech
ner užsimojo beisbolės buože 
per galvą, ir tik šefo laimė, 
kad jis paslydo belipdamas ir 
perpuolė kaip tik tuo momen
tu, kai vaikezas smoge. Nepa
taikęs šefui į galvą vaikezas

pabėgo, o merginą šefas at
ėmęs parsivežė.

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

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONE J

LIETUVA

S VEDŲ AMERI
(Swedish American Line)

PATOGUS SUSISIEKIMAS
NEW YORK - KLAIPĖDA

(Via Gothenburg)
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje %

Rengia RUDENINĘ EKSKURSIJĄ 
NAUJAM MOTORLAIVY

KUNGSHOLM I
Ekskursijos vadas p. J. V. ADOM Al T1S 

Lietuvos Šaulių Sąjungos Spaudos Atstovas
Išplaukia iš Neiv Yorko SPALIŲ 11 Dieną, Vyt. Didž. Met.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO:
M. S. KUNGSHOLM ................ šešt. Rugsėjo 13
S. S. DROTTNINGHOLM ........ šeš. Rugsėjo 20
M. S. GRIPSHOLM ........................ šešt. Spalių 4
M. S. KUNGSHOLM ................... šešt. Spalių 11

Spalių 11 išplaukia Lietuvių Ekskursija į Lietuvą
S. S. DROTTNINGHOLM ............ šešt. Spalio 18

Del plaatesnių informacijų kreipkitės pas arčiausį Tamstai agentą arba 
bent, kurią musų Linijos raštinę. Gauk lietuvių kalboj specialiai atspaus
tą cirkuliorį apie Liniją. Gaunami pas agentus ir musų raštinėse.

Rašyk:

SWEDISH AMERICAN LINE
181 North Michigan Avė., Chicago, IJL

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti
*

M. Rozenski & Co.
6542 So. Western Avė.

Tel. Prospect 2102

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

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

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St

TeL Yard. 014»

Pas p. Radziukiną
Pereitą pirmadieni teko pa

daryti vizitas vienintelei tos rū
šies lietuvių firmai Hindu lu- 
cense Manufacturing Co., 3205
So. Shields avė., Chicago.

Firma išdirba įvairius smil
kalus ir kvepiančias žvakutes, 
kurias uždegus kambariai pri
sipildo įvairių orientališkų gė
lių kvapsniais.

Firmos savininkas ir vedė
jas yra inžinierius p. Radziu- 
kinas. Kadangi p. Radziukinas 
šią vasarą lankėsi Lietuvoj ir 
tik grįžo, mano tikslas buvo 
pasiteirauti jo įspūdžių iš ke
lionės ir ypatingai iš Lietuvos.

Savininką radau jo paties 
ofise. Tai labai malonus ir drau
giškas vyras. Pasisakė buvęs 
Lietuvoje vieną mėnesį, kurį 
daugiausia praleidęs savo tė
viškėj, Alytuje. Tekę sustoti 
ir pabūti Kaune. Kaip seniau 
tą miestą bematęs, p. Radziu
kinas sako, kad iš Kauno sta
čiai stebuklas pasidarė. Labai 
daug naujų namų, gatvės pla
tinamos, grindžiamos, taisomos.
Panašiai su provincijos keliais.

Artisto piešinys da
lies gražaus Šeimi
ninkų miegamojo 
kambario dailiame 
moderniniam name 

įvedimas pagelbinio telefono prie jūsų lo
vos daug prisideda prie komforto jūsų 
miegamajame kambaryje. Jam esant, jus 
galite atsakyti vėlyvus ar ankstyvus pa
šaukimus neišlipant iš lovos. Ir šis extra 
telefonas yra tik už žingsnio ar poros 
žinksnių ir dienos laiku. Jus galite labai 
padidinti savo namo parankamus su pa- 
gelbiniu telefonu miegamąjame kamba
ryje. Kainuoja gi tai pastebėtinai mažai. 
Tik pašaukite musų Biznio Ofisą, 
OFFicial 9100.
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

BELL SYSTEM
One Policy . One System * Universal Service

STAR DUST Copyright Midwest Fėature Service BY \VESTPHAL,

L ATE R - , 
MISS FULLERS 
PRIVATE SCHOOL 
IN OSSlNING.N.Y.
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LYN^IAVIMAI

Negrų lynčiavimai Amerikoje vis nesiliauja. Už
vakar buvo įvykintas “Lynčo teismas” Georgijos val
stijos mieste Darien. Ginkluotų vyrų gauja įsiveržė į 
kauntės kalėjimą ir ten pat kameroje sušaudė George 
Grantą, 40 metų negrą.

To smurto( aplinkybės yra ypatingos. Kalėjimą, kur 
buvo laikomas negras, saugojo sargyba ir gatvėje bu
vo pastatyti kulkosvaidžiai. Tečiaus lynčininkų gauja, 
to neveizint, galėjo įsilaužti į vidų ir savo piktadarybę 
atlikti.

Aišku, kad kulkosvaidžiais butų buvę lengva nu
vyti nuo kalėjimo užpuolikus. Bet tie, kuriems buvo 
pavesta kalėjimą saugoti, matyt, nesistengė atlikti sa
vo pareigą.

Barbariškas “Lynčo teismų” paprotys dėl to ir ne
išnyksta, kad vyriausybė su juo griežtai nekovoja.

MUITAI IR UŽSIENIŲ PREKYBA

Senatorius Barkley iš Kentucky sako, kad naujas 
Jungtinių Valstijų kongreso priimtas muitų įstatymas 
sumažins Amerikos eksportą kokiu bilionu (1,000,000,- 
000) dolerių per metus. O tai reikš darbų sumažėjimą 
Amerikoje ir nedarbo padidėjimą.

Bet Jungtinės Valstijos, aukštais muitais užkirs- 
damos kelią svetimoms prekėms į šios šalies rinkas, 
pakenks sau da ir kitu atžvilgiu. Jos negalės gauti 
karo reparacijų skolų iš Vokietijos, nes Vokietija tas 
skolas gali mokėti tik savo eksporto perviršiu. Jeigu 
Vokietijos prekės nebus gabenamos į Jungtines Valsti
jas, tai iš kur ji paims pinigų reparacijoms mokėti?

Aukšti muitai yra naudingi tiktai trustams, kurie 
pardavinėja savo prekes Amerikoje, imdami už jas to
kias brangias kainas, kokias tik jie gali paimti.

KLERIKALAI SUKA APIE “VIENYBĘ”

Po to, kai Romos-katalikų Susivienijimo organas 
“Garsas” buvo perkeltas iš Brooklyno į Wilkes-Barre, 
Pa., klerikalai paliko svarbiausioje rytų kolonijoje be 
savo laikraščio. Jau seniai jie svarsto, kaip tą spragą 
užpildyti. Buvo sumanymų kelti iš Chicagos į Brookly- 
ną “Vytį”, paverčiant jį iš mėnesinio i savaitinį laik
rašti. Bet vyčiai spiriasi. Tad pastaruoju laiku kilo 
naujas planas.

Po neseniai buvusio R.-K. Federacijos seimo pra
dėjo eiti gandai, kad klerikalai nori paimti į savo ran
kas Brooklyno fašistuojančių tautininkų “Vienybę”, 
nupirkdami daugumą jos akcijų (šėrų). “Vienybė” gal 
ir nesipriešintų tokiai tranzakcijai, nes ji padarė stam
bią klaidą, “betindama” ne ant to arklio, kuris laimėjo 
lenktynes. Ji buvo aklai įsitikėjusi į “didvyrį” Volde
marą ir apsiputodama lojodavo kiekvieną, kas tik drįs
davo išreikšti abejonę apie jo “neklaidingumą”. Bet 
kai Smetonienės batukas nabagui diktatorėliui’ įspyrė 
į užpakalį, tai “vienybininkams” visi poteriai susimaišė.

Apsigavę Lietuvos politikoje, jie dabar neatsisaky
tų broliškai pasidalinti savo bėdomis su klerikalais. Bet 
klerikalai nori valdyti, o ne svetimas skolas mokėti. 
“Vienybė” yra pasiskolinusi ant pirmo “morgičio” 
$25,000.00 iš SLA. Dabar atėjo laikas tą paskolą atnau
jinti. Ot, jeigu Susivienijimas paskolą prailgintų ko
kiems penkeriems metams, tai klerikalai tuomet mielu 
noru ateitų pas fašistus į žentus!

Vadinasi, nuotaka yra, jaunikis yra, tik reikia, kad 
kas nors sudėtų kraitį. Gal “bedievių” Susivienijimas 
ir bus toks geras jaunavedžiams kraitį parūpinti? Jo 
mielaširdystė juk, kaip žinoma, ’ neturi ribų. Davenis, 
Užunaris, Makoveckas, Liet. Atstatymo Bendrovė...

“VISI SOCIALISTAI”

Prof. Nicholas Murray Butler, Columbia universi
teto prezidentas, laikydamas kalbą, pasakė: “Dabar 
mes visi esame socialistai”.

Daug metų atgal tuos pačius žodžius pavartojo 
vienas Anglijos ministeris pirmininkas, kuomet apie 
socialistų valdžią Anglijoje ar kurioje kitoje šalyje dar 
mažai kas ir tesvajojo.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .......................   $8.00
Pusei metu .............................. 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiam ..............   1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ............................. ..... $7.00
Pusei metų ............ i................................... 3.50
Trims mėnesiams .............. ..... 1.75
Dviems mėnesiams  .............. 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ..........................-...... $8.00
Pusei metų ..................   4.00
Trims mėnesiams   .............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
NEPAPRASTOS 

FARMOS

Pasakymas, kad “dabar mes visi esame socialistai”, 
nereiškė, jogei tas Anglijos ministeris butų buvęs so
cialistas. Jisai buvo tik liberalas. Taip pat nėra socia
listas ir prof. Butler. Bet jo ištarti žodžiai rodo, kad j 
socializmą jisai nežiūri, kaip i kokį baubą, kuriuo yra 
gąsdinami neprotaujantys žmonės.

Palengva, mat, ir Amerikoje žmonių nuomonės 
keičiasi. Ateis, žinoma, laikas, kada Columbia univer
siteto prezidento žodžiai pavirs faktu.

Pelningos farmos. — Strausų 
farma. — Charles Gay liūtų 
farma. — Liūtas Numa. — 
Kaip tapo Įsteigta aligatorių 
farma. —Laukinės kiatės. — 
Gyvačių f,arma. —Sliekų au
ginimas. — “Monkey busi- 
ness”.

Farmeriai skundžiasi blogais 
laikais. Kainos žemės ūkio 
produktams taip nupigo, jog 
auginti kviečius, kernus ir ki
tus javus jokiu budu neužsi
moka. Dabartiniu laiku, sako 
A. L. Woodbridge, kur kas yra 
pelningesnės algitorių, liūtų ir 
strausų farmos. šešių pėdų 
aligatorius atneša daugiau pel
no, negu kviečių užsėtas' žemės 
akeris. Strausas gali atnešti 
daugiau pelno nei visa farma.

Kalifornija yra geras pavyz
dys to, kaip iš mažų farmų ga
lima turėti didelių įplaukų. Ne
toli Pasadenos randasi strausų 
farma. 1886 m. anglas Edwin 
Cawston nuvyko i Afriką ir įsi
gijo penkias dešimtis strausų. 
Tuos paukščius jis sukrovė i 
laivą ir kartu'su jais išplaukė 
į Kaliforniją. Kai jis atvyko 
į Galvestonų, tai pusė paukš
čių jau buvo žuvę kelionėj. 
Cawston pasirinko vieta, kuri 
daugeliu atžvilgių priminė Af- 
rką. Tai buvo pradžia strausų 
farmos. Jis ėmė tuos paukš
čius auginti ir rodyti publikai 
už tam tikrą atlyginimą. Da
bar Cawstono strausų farma 
yra stambus biznis, kuris ne
ša puikų pelną. Farma yra in
korporuota ant vieno miliono 
dolerių.

Jeigu strausų auginimas ne
apeliuoja, tai galima užsidėti 
liūtų farmą. Tai irgi gana 
pelningas biznis. Pavyzdžiui, 
1920 m. Charles Gay įsigijo 
tris' liutus ir nupirko jiems 
penkis akel ius žemės netoli nuo 
EI Monte. Tokiu budu jis už
dėjo liūtų lamą, šiandien Gay 
yra vertas apie $300,000. Jis 
turi 173 liutus įvairaus am
žiaus ir didumo. Jo vienas 
liūtas vardu Numa krutumuo
se paveiksluose uždirbo $75,- 
000. Kas dieną farmą aplanko 
būriai žmonių. Nuo kiekvieno 
lankytojo— tiek didelio, tiek 
mažo—Gay ima po penkis de
šimtis centų.

Liūtų farma, sako Gay, ga
na gerai apsimoka. Už mažą 
liūtuką galimai gauti apie $250, 
o už suaugusį liūtą nuo 1,200 
iki 1500 dolerių. O rinka jiems 
visuomet yra gera. Perka liu
tus zoologiški daržai, cirkai ir 
šiaip žmonės.

Liūtai dažnai suserga plau
čių ir aklosios žarnos uždegi
mu. žodžiu, jų ligos yra dali
nai panašios į tas, kurios kan
kina žmones. Kartais liutėš 
pradeda draskyti savo vaikus. 
Tokiame atvejyj liutukus pri- 
seina atskirti ir maitinti ožkos 
pienu.

Liūtai yra maitinami arklio 
mėsa. Mėsos jie gauna kas 
dieną, išėmus pirmadienį. Vie
ną dieną per savaitę jie turi 
pasninkauti.

Prieš keletą metų F. V. Ear- 
nest apleido Portlandf Ind., ir 
išvyko į Floridą. Jis daug bu
vo girdėjęs apie aligatorius, to
dėl traukinyj visą laiką sėdė
jo prie lango, tikėdamas pama
tyti aligatorių. Tačiau pra- 
pažiavo visą Floridą, o aliga- 

toriaus niekur nematė. Paskui 
jis nuvyko į Louisianą, bet ir 
ten nepasisekė tų keistų gy
vūnų pamatyti. Vienas vietos 
gyventojas jam paaiškino, jog 
sezonas jau praėjo ir aligato
riai pasislėpė urvuose. Earnest 
tuoj stvėrėsi darbo. New Or- 
leans apielinkėj jis atkasė apie 
300 aligatorių ir pasiuntė juos 
į Los Angeles priemiestį. Apie 
pusė aligatorių žuvo kelyj, o iš 
likusiųjų Earnest įsteigė far
mą. Nuo 1908 m. jis viso už
augino apie 20,000 aligatorių, 
kurie tapo parduoti įvairioms 
šalims'. Farmoj visuomet ran
dasi apie 2,000 aligatorių, ku
rie yra rodomi publikai. Už 
farmos apžiūrėjimą nuo kiek
vieno lankytojo imama po 25 
centus.

žmonių smalsumas vyriausia 
prisidėjo prie to, kad liūtų, 
strausų ir aligatorių farmos ne 
tik apsimoka, bet ir neša di
delį pelną. Tos rųšies farmų 
pasisekimas paskatino žmones 
daryti kitokius eksperimentus.

Sakysime, netoli Newall ran
dasi laukinių kačių farma. Tos 
farmos savininkas yra H. Ul- 
lom. Nuo pereito rudens jis 
sugavo apie 300 laukinių kačių, 
kurias patalpino narveliuose ir 
rodo publikai, žinoma, ne už 
dyką. Tuo budu jis palygina
mai daro neblogą biznį.

Kitas “farmeris”, kuris per 
trumpą laiką pasidarė nemažai 
pinigų, yra Jack Allman. Lai
ko jis barškuolių farmą. A1L 
man per kelis metus pagavo ir 
pardavė apie 5,000 barškuolių. 
Jo farma randasi Mojavę dy
kumoj. Jis prisigaudo barš
kuolių, o paskui jas “melžia”, 
—išspaudžia ntiodus. Barškuo
lių nuodų uncijai mokama 
$17. Iš tos gyvačių farmos 
Allman jau esąs pasidaręs apie 
$40,000.

Naujausios rųšies farmą į- 
steigė R. M. Bilkowsky netoli 
Alhambra, Gal. Savo farmoj. 
kuri susideda iš pusantro ake- 
rio žemės, Bilkovvsky augina 
sliekus meškeriotojams. Per 
trumpą laiką jis iš tos farmos 
sudarė 4,000 dėžučių sliekų. 
Kiekvieną dėžutę parduoda po 
75 centus. Reiškia, už 4,000 
dėžučių jis gavo $3,000. Kai 
dėl užsakymų, tai jis jų turi 
daugiau, negu gali išpildyti.

Liūtai, aligatoriai, laukinės 
katės, strausai, barškuolės, var
les ir sliekai, sako Wooldridge, 
atneša daugiau pelno, negu 
kviečių ir kitų javų auginimas. 
Neapsimoka tik “monkių” far
ma. Prieš metus laiko netoli 
Los Angeles buvo įsteigta bež
džionių farma, kuri šiomis die
nomis nusibankrutijo.

Pasirodo, jog “monkey Busi
ness” nėra pelningas...

—K. A.

Skaitytoji! Balsai

SLA~ReikaIai

Rodosi, jau atėjo laikas, kad 
butų gulima atvirai pakalbėti, 
kas yra taisytina Susivieniji
me Lietuvių Amerikoj, toj di
džiausioj lietuvių organizacijoj 
visame pasaulyj.. Kiekvienas 
geros valios lietuvis gali pasi
džiaugti, pasigerėŲ ir pasidi
džiuoti, kad jis randasi tos mil
žiniškos organizacijos šeimos 
narių tarpe.1 Tačiau prisiminus 

paskutinių kelių mėnesių įvy
kius, pasidaro truputį nemalo
nu, kad šeimoj atsirado blogos 
valios žmonių, kurie užsimanė 
tą malžiną nustumti nuo vė
žių.

Vienok atrodo, kad tai ber
gždžias darbas. Jų visos pas
tangos nuėjo niekais. Šiandien 
mes jau matome, kad Susivie
nijimui tų gaivalų intrigos pa
vojaus nesudaro. Nors tie žmo
nės turėtų ir dar blogesnę va
lią, bet jie vistiek neturi nei 
medžiagos, nei jėgos', kad ga
lėjus ką nors didelį sutverti. 
Raudonasis jų susivienijimas 
(jeigu tokis bus įkurtas) jokiu 
budu negalės konkuruoti su 
mūsiškiu. Jis bus silpnas, su 
kuriuo vargu bau visuomenė 
panorės skaitytis.

Čia aš noriu dar keliais žo
džiais apibudinti iždininko urė
dą. Yra nemažai narių, kurie 
net mano, jog iždininku gali 
būti bile narys, kaip tai esti 
draugijėlėse, kur finansams ir 
investmentams tvarkyti pakan
ka beveik pirštų. Kas kita yra 
su Susivienijimo iždininku, čia 
jau yra reikaligas toks žmo
gus, kuris gerai suprastų apie 
finansus. Su gerais norais čia 
nieko nepadarysi.

Nabašninkas Paukštis savo 
laiku buvo gana geras iždinin
kas. Jis laabi daug prisidėjo 
prie musų brangios organizaci
jos išauginimo ir sutvirtinimo. 
O betgi paskutiniais’ metais ir 
jis iždininko vietai tiek tiko, 
kaip žvirblis vištos kiaušinius 
perėti. I

Buvo laikai, kada seimas vi
sus savo reikalus atlikdavo į 
dvi ar tris dienas. Dabar ir 
per visą savaitę nespėja visų 
darbų nudirbti. Laikui bė
gant ir dviejų savaičių neuž
teks. Taipgi būtinai reikia re
formuoti seimo vedimo tvarkų. 
Mano supratimu, reikalinga 
pravesti tokią reformą, kad 
kiekvienam svarbesniam klau
simui butų paskirtas referen
tas. Geriau, kad net du refe
rentai, —vienas galėtų to klau
simo teigiamą pusę perstatyti, 
o kitas—neigiamą.

Kada kaip visi klausimai bu
tų tinkamai nušviečiami, tai 
seimo dalyviams nereikėtų ilgas 
diskusijas' vesti tiesiog dėl 
menkniekių. O reikia pasakyti, 
kad tos dažnai visai bereika
lingos, diskusijos daugiausia 
laiko ir užima. Taip dalykus 
sutvarkius, seimui turėtų lai
ko tinkamai visus savo svar
besnius' reikalus apsvarstyti. 
Priegtam seimai pasidarytų gy
vi ir įdomus.

Mano manymu, tokią refor
mą Susivienijimui labai nesun
ku pravesti, šiandien organi
zacijai priklauso pusėtnai dide
lis būrys apsišvietusių žmonių, 
kure galėtų pasiskirstyti dar
bu ir referuoti vienu ar kitu 
klausimu. Tos reformos pra- 
vedimas gyveniman priklauso 
nuo Pildomosios Tarybos, į ku
rios rankas subėga visi organi
zacijos reikalai. Savo suva
žiavimuose ji gali tos reformos 
įvedimo klausimą tinkamai ap
svarstyti.

Praeitas seimas nespėjo nau
ją konstituciją priimti. Seka
mame seime irgi tas pat gali 
atsitikti, jei tvarka nebus pa
keista. Susivienijime, rodosi, 
yra nemažai advokatų, kuriems 
Pildomoji Taryba galėtų pa
vesti naujos konstitucijos per
žiūrėjimą. Jei tai bus padary
ta, tai sekamame seime nerei
kės keletą dienų gaišti konsti
tucijos priėmimui.

Taigi ^pagalvokime apie tai, 
ir praveskime reformą.

—Miškai

JUOKAI
KRITIKAS

— O ką, 'Joniuk, ar gerus 
krutarnus paveikslus rodė?

— Niekai, mama. Kas gera 
gali būt tokiuose paveiksluose, 
kurių žiūrėti leidžia vaikus iki 
16 metų amžiaus?

į E. T. A. Hoffman Vertė J, Pronskus <į

| Velnio Eliksyras
(Tęsinys)

—Tačiau jis šių visų vilčių 
noriai išsižadėtų, jei Tamstos 
pasiryžimas pakeisti savo jau
nystę butų tikras vidujinis pa
šaukimas, nenugalimas linki
mas į vienatvę. Tuomet jis 
nedrįstų priešintis tam, ką jam 
likimas paskyrė. Tamstos vi
so gyvenimo ir budo greitas 
persimainymas tuo tarpu rodo 
tik tai, kad koks’ tai įvykis, ku
rį Tamsta atkakliai mums nu
tyli, yra baisiai sujudinęs visą 
Tamstos esybę ir tą savo nai
kinantį darbą vis toliau varo.—- 
Tamsta buvai toks linksmas, 
nepagaunamas, gyvenimo jau
nikaitis! —Kas galėjo Tamstą 
taip atsvetinti nuo žmonių, kad 
Tamsta abejoji, savo sergan
čiai sielai rasti paguodos žmo
gaus krutinėję? Tamsta tyli? 
Pastyręs žiuri priešais save?— 
Tamsta dejuoji? Hermogenai 
Kitą kart Tamsta mylėjai sa
vo tėvą nepaprastu jautrumu, 
ir jei jau Tamsta dabar nepa
jėgi jam atidaryti savo širdį, 
tai nekankink jo nors tais sa
vo apdarais, kurie jam nuolat 
primena Tamstos* baugų pasi
ryžimą. Aš Tamstą saikinu, 
Hermogenai! mesk tuos ne
pakenčiamus rubus. Tikėk. 
Tamsta, tokiuose išoriniuose 
daiktuose gludi slaptinga pajė
ga. Tikiuosi Tamsta nesupyk
si, jei aš esu įsitikinęs, kad 
mane suprasi, kuomet pama
nau apie tuos nepapraętai pa
sirengusius vaidylas, kurie 
kostiumuose pasijunta hg ko
kios naujos dvasios keliami ir 
lengviau persiima vaidinimuo- 
ju charakteriu. Leisk man, kaip 
pritinka mano budui, apie tą 
dalyką kalbėti gyviau, ne kaip 
šiaip pritiktų. — Ar Tamsta 
manai, kad, jei šie ilgi rūbai 
Tamstos eisenos' nepančiotų, 
kad Tamsta vėl nepradėtum 
apsukrus, gyvas eiti, bėgti, 
šokinėti, kaip kitados? {šviesios 
žėrinčios antpetės. kurios kitą 
kartą Tamstos pečius puošė, 
vėl atmuštų Tamstos išblyšku
siame, veide jaunatvės skaistį, 
ir žvangantis pentinai, lyg 
švelni muzika, suskambėtų nu
sistovėjusiam žirgui, 'kurs 
Tamstą pamatęs džiaugsmingai 
sužvengęs šokinėtų kaklą iš
lenkęs prieš savo mylimąjį po
ną. Kiek, barone!—šalin tas 
juodas audeklas, kurs Tamstai 
visai netinka! — Lai suranda 
Fridrichas tamstos uniformą?”

Senis atsistojo ir norėjo ei
ti, bet jaunikaitis puolė jam į 
glėbį. “Ak, Tamsta kankini 
mane, gerasis Reinholdai! su
šuko jis prislėgtu balsu: Tams
ta neišpasakytai kankini mai
ne!—Ak, juo labiau Tamsta 
stengies many paliesti stygas, 
kurios kai kada taip harmo
ningai skambėjo, juo labiau 
jaučiu, kaip mane suspaudusi 
geležinė likimo ranka pikčiau 
slėgiu, taip kad many, lyg su- 
dužusiame smuike, vieni diso
nansai beliko!”— Taip Tams
tai rodosi, mielas barone, per
traukė jį senis: Tamsta kalbi 
apie šiurpulingą likimą, kurs 
Tamstai teko, bet nutyli, kur 
yra jo priežastis, bet lai būna, 
kaip yra, jaunikaitis, kaip 
Tamsta, pilnas vidaus pajėgų, 
jaunystės, ugningos drąsos*, 
privalo išgalėti pats prieš savo 
likimą pakelti geležinę kumš
tį, jis pačios dievinosios pri
gimties peršviestas, turi pakil
ti virš savo likimo ir tokiu bu
du žadindamas ir kurdamas 
savy aukštesniąją buitį, pats 
iškilti virš šio vargingo gyve
nimo kartybių!”

“Aš nelabai galiu suprasti, 
barone, kokio reiktų likimo, 
kurs pajėgtų sugriauti tokį 
dvasios troškimą”. Hermoge- 
nas pasitraukė vieną žingsnį 
atgal, ir įsmeigęs į senį ap
temusias, lyg kokiu vos sulai
komu pykčiu degančias, akis, 

kuriose buvo kaž kas tokio bai
saus'. sušuko kurčiu, dusliu bal
su : Tai žinoki, kad aš pats esu 
tas likimas, kurs mane naikina, 
kad aš esu apsunkintas bai
saus nusikaltimo, nuožmios 
niekšystės, kurią atgailauju 
varge ir desperacijoj. — Dėlto 
buk gailestingas ir maldauk 
tėvo, kad jis leistų man pasi
šalinti už muro sienų! —“Ba
rone, nesiliovė senis: Tamstos 
ūpas yra toks, kokį gali turėti 
tik visiškai sulaužyta dvasia, 
Tamsta neprivalai pasišalinti, 
jokui budu neprivalai! šiomis 
dienomis parvyksta baronesa 
su Aurelija, Tamsta turi jas 
pamatyti”. Jaunikaitis prasi
juokė, lyg pikčiausiai pasity
čiodamas ir sušuko tokiu bal
su, kurs mane nukrėtė: “Aš 
jau, kad Reinholdas dideliu į- 
Taip ištikrųjų. seni, tavo tie
sa, turiu likti, ir mano atgaila 
čionai bus baisesnė, kaip kur
čiose muro sienose”. — Po to 
jis šoko per krumus šalin, pa
likdamas senį stovintį, kurs 
nusvirusią galvą ranka parė
męs, rodėsi, visiškai skuusnie 
paskendęs.

>
Dvaro prievaizdai pasakoja apie 
barono šeimynos santykius ii 
Medardas išgirsta, kad Aure
lija, kuri kadaise per išpažintį 
jam prisipažino meilėje, yra to 

barono duktė
“Garbe Jėzui Kristui!” ta

riau jam prieidamas. Jis pakir
do, pažiurėjo nustebęs į mane, 
bet greitai prisiminė, lyg ma
no atvykimas jam butų buvęs 
žinomas, ir prabilo: “Ak, žino
ma, Tamsta esi tas pats, ger
biamasis pone! kurį atvyksiant, 
nuraminti godoje grimstančiai 
šeimynai, mums pranešė pati 
ponia baronesa?” — Aš atsa
kiau taip, ir Reinholdas bema
tant- įgavo linksmaus ūpo, ku
rio jam, rodos, niekuomet ne
trukdavo. Mudu perėjo va gra
žųjį parką ir pagaliau atėjova 
į vieną greta rūmų bosketą, iš 
kurio matėsi puikiausias kalnų 
vaizdas. Jam pašaukus atbė
go tarnas, kurs tuo tarpu buvo 
pasirodęs rūmų angoj, ir bema
tant mudum buvo patiekti vi
siškai geri pusryčiai. Sudau
žiant pilnus stiklus pastebė
jau, kad Reinholdas dideliu į- 
domumu į mane žiuri, lyg per 
didelį vargą norėdamas atsi
minti kokį tai pusiau pamirš
tą įvykį. Galop jis ištarė: 
“Dieve, gerbiamasis pone! visa 
yra apgaulė, jei tamsta nesi tė
vas Medardai iš Kapucinų vie
nuolyno. .. ryje, bet kaip tai 
butų atsitikę? —tečiau! Tams
ta esi — aišku Tamsta pats 
esi, prabilk tik Tamsta”! Lyg 
žaibas iš giedro dangaus butų 
per mane vėręs. Reinhodui 
kalbant nukrėtė visus mano 
sąnarius. Pasijutau esąs ati
dengtas, demaskuotas, apkal
tintas nužudyme... Nusimini
mas pridavė pajėgų, dabar ėjo 
ar žūt ar būt... “Taip, aš esu 
tėvas Medardas iš Kapucinų 
vienuolyno .. ryje —ir su vie
nuolyno reikalais ir įgaliavi- 
mais keliauju į Romą.”

(Bus daugiau)

PASIRENDUOJA

The Oaks Grove
119th St. ir Archer Av.

Piknikai!is, Šokiams, 
Išvažiavimams

Gražiausias daržas Cook 
paviete

Kreipkitės

M. McDERMOTT,
T ei. Re public 3836 
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Džiautfkitės “gumčiur 
veriai”t

.Jau yra benzininių čiulpeklių

Chemijos budu pagamintas 
naujas chevving gum iš ben
zino ir chlorino, kurį vartojo 
didžiojo karo metu...

Sako, nesmirdi ir neturi jo
kio skonio, ir galima čiulpti be 
pradžios ir pabaigos. Bet rim
tai kalbant, pranašauja didelę 
technikos naujieną, nes gumą 
ligi šiol niekas dar nemokėjo 
padaryti chemišku budu.

Šiemet 41 išbombar- •< 
davimų t

Politikierių karas prasidėjo 
vakar, kai tapo išbombarduo- 
tas namas Deneen republikonų 
lyderio, John Rybicki, 1732 W. 
18 st. Stiprus sprogimas su
ardė jo dviejų aukštų namo 
frontą. Rybicki gavo keletą 
grasinančių laiškų, nesikišti į 
politiką.

Republikonai žada labai 
sušlapti

Cook County republikonai 
susirinkę vakar tartis rinkimų 
reikalais tarėsi įnešti reikalavi
mą sušaukti visos valstybės 
konstitucinį seimą aštuoniolik
tajam amendmentui atmesti. 
Toks reikalavimas, jei jis bus 
padarytas, padaro repu bl i komis 
labai šlapiais.

kalbos, vakare balius. Visų pa
vakarį tęsėsi vandens karniva- 
las, lenktyniuojant jurų skau
tams ir kitokioms motorlaivių 
grupėms. Laimėtas $10,000 
vertės trofėjus. Plazoj marša- 
vo norvegų draugijos unifor
mose ir kostiumuose. Antrąją 
maršo diviziją vedė norvegų 
kilmės vaikų moksleivių or
kestrą. Viduj programą tiekė 
du norvegų chorai: Norvegian 
Ladies Singers’ league ir Nor
vegian Mei?s Singers’ league. 
Programų i pasibaigus buvo iš
dalinti pasižymėjimų medaliai 
ir trofėjai. Spėjama, kad apie 
40,001b žmonių skandinavų kil
mės dalyvavo tose iškilmėse.

Policijos muštynės su 
ožiu

Evanstone inspektuoja 
automobilius

Evanston pradėjo rūpintis sa
vo piliečių gyvybe. Nesenai pa
darytas vieno morono vaikino 
proto tyrimas sujudino apylin
kę. ir po to visi pradėjo kur 
kas atsargiau važiuoti automo
biliais. Dabar jau antra savai
tė ant Lake street tarp Chi- 
cago ir Hinman avė. padary
tas užtvaras, kur specialistai 
tiria automobilių tinkamumą, 
brekus, šviesas, sirenas ir veid
rodžius. Per pirmą savaitę iš
tirta 3,208 automobiliai, iš ku
rių tik 215 rasta pilnai tinka
mi, be trukumų. Kada Chicago 
pabandys?

Dar vienas gengsteris 
“pavežtas”

Vakar 1:15 vai. ryto prie 
2346 Canal st. skubiai važiuo
dami automobiliu gengsteriai 4 
šūviais užmušė ir išmetė vieną 
savo sėbrą, Nicastro. Mirda
mas jis kažką norėjo pasaky
ti policijai, bet tik ištarė “Al, 
Al“. Turbut minėjo Al Capone.

Kaip Norvegų Susivie
nijimas Amerikoj 

veikia

Prie 67 st. ir Ellis avė. va
kar įvyko įdomios muštynės, 
kur įsiutęs kažkieno ožys api
badė ragais keletą žmonių, nu- 
Qiušė keliems automobiliams 
fenderius ir ilgai rėmėsi su 
dviem policistais, atvažiavusiais 
su dideliu vežimu ožio vežti į 
nuovadą.

Chicagos saliunkiperiai,
k;> jus pasakysite?

Belgijos butlegeriai reikalauja 
medalių!

Franci joj valdžia pagerbia me
daliais savo saliunininkus. čia 
Belgijoj valdžia' mus persekio
ja ir mus ardo. Emocijoj sa- 
liunininkas yra klasės žmogus 
ir yra gerbiamas visuomenės 
autoritetų. Belgijoj į mus žiu
ri kaip į kriminalistus. Fran
ci joj 325 atstovai kovoja' už 
gėralų industrijos interesus* 
Čionai nerastum dviejų atsto
vų, kurie pakeltų pirštą už 
mus. Franci joj visuomenės žmo
nės rūpinasi saliunų intere? 
sais; Besancon miesto majoras 
yra Francuos gėralų retailerių 
nacionalės federacijos prezi
dentas. Ar musų Briuselio ma
joras Max apsiimtų būti mu
sų garbes prezidentu?

Išskaičiavęs milžiniškus nuo
pelnus, kokius saliunai atnešę 
šaliai ir įrodęs, kad saliunai 
laimėjo net didįjį karą, laik
raštis reikalauja saliuninin- 
kams garbingos profesijos tei
sių ir medalių, kaip kad Fran- 
cijos smuklininkai turį.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

» . i h ■ >

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUS!!!

Physical Therapy & Midwifo 
, Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Pbone

Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
q. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STR IKO!
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR , CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nt 2423 West Marquette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue

Dar vienas bedarbis 
nusižudė

Frank Triska, 50 metų am
žiaus, 7458 Belmont avė. vakai 
nusišovė Hhrlem ir VVabansia 
avė. kampe, burini žmonių žiū
rint. Gaminės pranešė polici
jai, kad Triska buvo bedarbis 
ir labai sunkiai gyveno.

Nedėlioj Chicagoj, Navy Pier 
ištisai plevesavo vėliavomis ir 
marguliavo puikiais norvegiš
kais tautiniais kostiumais, kuo
met tūkstančiai norvegų paro
davo, vadovaujant Norvegų Su
sivienijimo Amerikoje. Tai bu
vo diena apvaikščiojimo Leif 
Erikson paminėjimo. Erikson 
yra norvegų karžygis, atradęs 
Ameriką dar pirm Kolumbo.

Po iškilmingos parodos sekė 
didelė muzikos programa ir

Belgijos saliuDjininkai susi
organizavo į profesionalę sa- 
liunkiperių lygą ir pradėjo lei
sti savo organu laikraštį “Le 
Cafetier“. Lygon įstojo 100,- 
000 saliu n i n inkų. Organe įdė
tame atsišaukime sakoma “Pa
darykite, kad jus degtindariai 
jaustųsi esą garbinga' klasė, ir 
jie nė nebandys griauti savo 
šalį.“ — “Dalykas ne tame“ 
sako “La Cafetier“, kad Bel
gijoj yra dalina prohibicija ir 
saliunai £ali laikyti tik leng
vus vynus ir alų, bet ne de- 
stiliuotą likerį. Ne, dalykas ta
me, kad trūksta įvertinimo!

Graboriaį
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

PETRAS BARTKUS
Persiskyrė su- šiuo pasauliu 

rugsėjo 6 dieną. 8 valandą ryte. 
19 30 m., gimęs Tauragės ap.. 
Girdiškių parap.. Monkaičių kai- 

• rne. Paliko dideliame nubudime 
moterį Marijoną* po tėvais Barto- 

. šaitę, 3 sūnūs — Petrą, Juozapą 
ir Izidorių, 2 dukteris —- Oną ir 
Agniešką. 4 pusbrolius — Alek
sandrą. Antaną. Joną ir FranciŠ- 

i kų. puseserę Oną ir gimines,
Lietuvoj 3 brolius
Stanislovą ir Izidorių ir 2 seseris 
— Johaną ir Agniešką. Kūnas pa
šarvotas randasi. 3328 Auburn 
Avė.

Laidotuvės Įvyks ketverge, rug
sėjo 1 1 dieną. 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Jurgio parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Petro Bartkaus gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

, Nuliūdę liekame,

o
Juozapą.

Edvardas A. Kareiva
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo, 6 dieną, 4:20 vial. 

ryte, 1930 m., Albuquerque, N. Mex., sulaukęs 24 metų 
amžiaus, gimęs sausio 11, 1906 m., Towni oi Lake, Chi
cago, Ilk Paliko dideliame nuliudime motiną Kotryną, tė
vą Antaną, du dėdes Joną ir Vincentą Karei v us, tetą Oną 
Petraiticnę ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi Eudei- 
kio koplyčioj, 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, rugsėjo 11 dieną, 8:30 
vai. ryte iš koplyčios į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Edwardo A. Kareivos giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame
Tėvai, Dėdės, Teta ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, telefonas 
Yards 1741.

Akių Gydytojai
A. MONTVID, M. D.

1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę it 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialč atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589
------ —

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virginia 0030 
Hoz. Tel. Ven Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NodSliom nuo 10 iki 12 die- 

ną. Namų ofisas North Slde 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3 i02 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 st Street

Valandos: I—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Advokatai

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

_io-- 
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tel. Lafayette 4146

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dcarborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

< Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. , 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 3 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 75 89

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

--------O--------

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., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios ▼.

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

Dr. JOHN SMETANA

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

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR* C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė į naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
šaliniai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas

127 North Dearbom S t.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

___ Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumct 3294 

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavilt St., Canal 2330 
Ofiso valandon 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

t Moteris, Sunai, Dukterys, 
Pusbroliai, Pussererė ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Laidotuvėse patarnauja graborius Butkus & Co.. Telefonas Canal 3161.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1046 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard ^8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

MAMIE PLONIS
Musij mylima duktė ir sesuo atsiskyrė iš 

musų palikdama mus nubudusius ir pilnus 
širdgėlos nedėlioj, rugsėjo 7 dieną, 1930, 5 
vai. ryte, sulaukus 9 metų amžiaus, gimus 
CZBicaRoj. III. Dabar randasi prirengta į 
paskutinę kelionę namuose 82nd St. ir Kcan 
Avė., Justice Park, III. (priešais Tautiškas 
kapines).

Laidotuvės įvyks scredoj, rugsėjo 10 die
ną, 9 vai. iš namų bus nulydėta į Dievo 
Apveizdos parapijos bažnyčią (18 gatvės 
apielinkėj), kur atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Liekame nuliūdę.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuo
širdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti mirusiajai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia
3103 S.VCIIąl6ted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

MOTINA. BROLIS, PATĖVIS A. KUCHINSKIS ir GIMINĖS.

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIU LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirb ystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822 

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Scredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

A ASLA KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street
Cor. Washington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

Tel. Drexcl 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 Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

llez. 3201 South AVallace Street

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6806

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Tekphone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Tekphone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

* Ofiso. Teh Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South, Halpted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Phone Boulevard 1401

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

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.1

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Bezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525
----- o-----

Tel. Randolph 5 130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building 
38 SO. DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St.

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

-------O-----

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevaid 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell S t, 
Tel. Republic 9723 j



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Orkestro repeticijos
Šandien, rugsėjo 10 d., Gage 

Parko svetainėje (Western ir 
55) prasidės Chicagos Lietuvių 
Simfonijos Orkestro repetici
jos. Orkestrui vadovaus K. 
Steponavičius. Pradžia 7:45 
vai. vakaro.

Prie orkestro jau iki šiol 
yra susirašę pusėtinai narių. 
Tf.čiau priimami bus ir nauji. 
Ir jie yra kviečiami šiandien 
vakare atvykti į Gage Park 
svetainę. K. Steponavičius yra 
pasiryžęs sukurti tikrai šaunų 
orkestrų. Ir reikia manyti, 
kad tai jam pasiseks padaryti, 
kadangi jis jau turi patyrimo 
tame darbe. Na, o energijos 
jam taipgi netrūksta.—N.

Pakartoję dalykai
Aukų duokite, kolektuokite! •

O Staline tu mano! Raudon
dvario štabas su tvarškomis' sa
vo nori pinigų, ir daug pini
gų... Raudonųjų kolektorkų 
pilna ir bučerio krautuvėlėj, ir 
tautiškame saliune, ir pas gra- 
borių, ir barberio žmogaus “au- 
zose”, ir visur, aukų duokite, 
kolektuokite.

Duodi aukų, nė ačiū nesako, 
neduodi,— arba dar nenupirk
tus kiaušinius sumuša ir nemo
kėjusi išeina, arba kostumerius 
kursto, kad neitų pirkti. Pir
miau turėjo priežasčių aukoms 
rinkti, kurioms nors kada nors 
nusimatė galas'. Taip Gasto- 
nijos darbininkų vardu, taip 
Lietuvos badaujančių vardu, 
taip Sacco ir Vanzetti vardu, 
taip Mooney ir Billings vardu, 
taip šimtais žinomų ir nežino
mų vardų. Nespėja pinigus 
suėsti, kaip vėl renka.

Bet dabar tai jau ir galo 
nebesimato. Tavorščiai pradė
jo bylinėtis. Vieną bylą prieš 
SLA. jau užvedė nuo pavasa
rio. Slaptuose laiškuose pasi
sako, dar užvedą pustuzinj 
bylų. Čia jau reikalingi tikri 
pinigai. Ir buržujiški advoka
tai veltui nedirba. Jiems duok 
“kėš”! Neduosi advokatams 
“kėš”, nebus bylos; nebus by
los, nebus pamato aukoms 
rinkti. Rinksi aukas, atiduok 
advokatams, ir komisarams nie
ko nebelieka. Du kontestu va
ryti po vieno tikslo priedan
ga, vienintelis išėjimas: kad ir 
advokatams užtektų, ir komi
sarams atliktų. Kada ponai pe
šasi, nuo mužikų kudlos lekia, 
bet kada bolševikai bylinėjasi, 
biznieriams tikras raketas... 
Terorizuoja, —pasalingu sabo- 
tožu ir pusbalsiu grasinimu.

—Eks-biznierius.

Town of Lake
Bolševikams nepavyko užval

dyti SLA. 122 kuopą

Nors bolševikai dėjo visas 
savo pastangas prieš SLA. 36 
seimą pasigrobti SLA. 122 
kuopą, tik tos kuopos nariai 
nepasidavė raudoniems' chuli
ganams už nosies vadžiojami.

Kuopa yra išaugusi iki 'pus
trečio šimto narių iš vyrų, mo
terų ir vaikučių ačiū pasidar
bavimui per ilgą laiką energin
giems kuopos veikėjams, kaip 
A. S. Kuizinui, J. Vaišvilai, F. 
Railai, K. Petrauskui, J. Jur
kui ir kitiems.

Tarpe pustrečio šimto narių 
atsirado arti tuzino ir bolševi- 
kukščių, kurie gavę komisaro 
Bacevičiaus įsakymą pereitą 
ketvirtadienio vakarą, rugsėjo 
4 d. galvojo planus, kaip ir 
kokiu budu užgrobus SLA. 122 
kuopą ir smurtu atėmus kuo
pos knygas

Komisaras Bacevičiaus tą 
ketvirtadienio vakarą su visais

apylinkes poručikais dalyvavo 
susirinkimėlyje ir pustuziniui 
savo davatkų iš 122 kp. davė 
prikazą užvaldyti SLA. 122 
kp, nes, girdi, ir taip SLA. 
negyvuosiąs ilgiau kaip dar 14 
metų, na o ligi tam laikui visi 
SLA. nariai išmirsią.

Tai komisarui Bacevičiui ga
tavas patarimas', kad jis pats 
palauktų 14 metų, ir kada, visi 
išmirs, jei jis, žinoma, liks ne
miręs, tada visų milijoną ga
lės be jokio pasipriešinimo pa
siimti. Tai kur kas padoresnis 
būdas komunistui praturtėti, 
ne kaip tąsytis po buržuazi
nius teismus ir kaulyti iš bied- 
nų darbininkų pasktuinį skati
ką, kurį paskui reikia atiduoti 
advokatams.

Bet Bacevičiui ir jo leitenan
tams sarmata nei padorumas 
nėra žinomas. Pereitame su
sirinkime rugsėjo 7 d. jie ban
dė savo planus pasiekti, ir per 
visą susirinkimo laiką nedavė 
ramumo svarstant kuopos rei
kalus, taip kad norint tuos ne
sveikus žmones pasodinti rei
kėjo himnas giedoti.

Jų gengsterių būrys gatavas 
sėdėjo prie durių ir lauke savo 
automobilių turėjo, kuriuo tu
rėjo atimtas knygas nusivežti. 
Bei ir čia nepasisekė: susirin
kimą baigus, maršalka visus 
gengsterius ir komisarus išva
rė pro duris.—F. F. P.

Cicero
Jau laiko nebe daug ligi ap- 

vaikščiojimo D. L. K. Vytauto 
s’ukaktuvių. Spaustuvininkas 
Antanas Matulis! užverstas dar
bais ’ draugijoms, kliubams; 
spausdina atvirutes, apgarsini
mus. Raudonos Rožes Kliubas 
dalyvauja apvaikščiojime, turi 
nusamdę beną su 20 muzikan
tų tvirtų trubočių. Tai bus 
Vytauto benas po vadovyste 
Jos. Keturakio. Tai bus? pui
ku: Vytauto apvaikščiojimui 
grieš Vytauto benas.

Vakarines žvaigždės Kliubas 
nutarė apvaikščiojime, dalyvau
ti laisva valia. Ar ne puiku? 
Tik tėmykite ‘ nariai; kurie 
karštai stoja už liuosą dalyva
vimą, tų nebus nei vieno, ir aš 
esu šiur O ką taria ir daro 
Vyrų ir Moterų Apšvietos 
Draugystė? Matote, tą gražią 
draugiją kontroliuoja tie, kurie 
visur “liuosai” dalyvauja ir už 
tad niekur nepasirodo. Todėl, 
kad liuosai.

Base bąli sezonas jau baigė
si ir musų Red Rose kliubie- 
čiai šį sezoną pasirodė smart; 
pralošė tik 3 geimius, dar tu
rės vieną ir butų gerai, kad 
susikibtų su Golden Star kliu- 
bu. Girdėjau, eina derybos. 
Tarkitės, bukit sportai! Cicero 
vyčius Red Rose nuvainikavo, 
o skelbėsi esą čempionai.

Tuojau prasidės basket bąli 
lošiS’. Pirmiausia musų sports- 
menai Red Rose basket bąli 
duoda šokių vakarą šio mėne
sio 20 d. Liuosybės svetainėj, 
14 st. ir 49 et. Vadinasi, pik
nikai jau užsidaro, prasideda 
po svetaines. Bet klausimas, 
kaip sekasi, nes visi dejuoja 
dėl bedarbės, tai kas baliavos.

-“N.” įlašėjus.

Vytauto Didžiojo 
minėjimo reikalu
Vytauto Didžiojo mirties 500 

metų Chicagos lietuviai netu
rėtų praleisti neminėję, todėl 
Šerno Fondo Komitetas ir nu
tarė tą Lietuvos žymiausią is
torijos dalį tinkamai pažymėti, 
bet toks darbas ne vieno būre
lio žmonių, bet visų lietuvių. 
Todėl, visos minėjimą įverti
nančios' lietuvių organizacijos, 
draugijos, kliubai, SLA. kuo
pos ir ALTS-os kuopos prašo
ma valdybas ir ją įgaliotus at
stovus ir visuomenės darbuo
tojus atvykti į pirmą tuo rei
kalu pasitarimą, kuris įvyks 
10-tą r. rūgs., 7:30 v, v., 3236

S. Halsted St., Sandaros sve
tinėje. —S. F. K-tas.

Eduardas A. Kareiva 
mirė

Chicagos lietuviams gerai ži
nomą Antano ir Kotrynos Ka
reivų šeimyną antra skaudi ne
laimė ištiko. Dar tik šį pava
sari jie neteko vienintelės sa
vo dukrelės Sofijos, o šiomis 
dienomis mirtis atskyrė ir vie
nintelį sūnų Eduardą, 23 metų 
amžiaus jaunikaitį.

Eduardas gimė ir augo Chi
cago j, čia ėjo mokslą ir čia dar 
lyvavo įvairiose draugijose ir 
abelnai lietuvių judėjime. Jis 
buvo baigęs šv. Kryžiaus pra
džios mokyklą ir De La Šalie 
High School. Po to padėjo tė
vui biznyje ir atliekamu laiku 
uoliai dalyvavo viešame gyve
nime, būdamas bendradarbiu 
Chamber of Commerce, sekre
torių lietuvių republikonų kliu- 
bų (Lith. Republican Organ- 
izations of Cook County) susi
vienijimo, dirbdamas lietuvių 
teatro kliubui “Lietuva” ir ki
tose organizacijose.

Kadangi Eduardas nesijautė 
stiprus fiziškai, tėvai norėda
mi parūpinti sunui ramesnes 
sąlygas suaugti, pardavė savo 
biznį ii* išsikėlė į Texas val
stiją Rio Honde, kur nusipir
ko puikų ūkį sveikame klima
te.

Ten Eduardas pradėjo žymiai 
taisytis. Bet sesutės mirtis vėl 
žymiai susilpnino jo sveikatą. 
Jis pats vadovavo sesutės lai
dotuvėms, atgabenimui Chica- 
gon, ir kada grįžo atgal į pie
tus, buvo labai nusilpęs. Nu
vežtas į St. Joseph Sanatori
ja, New Mexico, iš ten savo 
ūkio nebepasiekė: prisimetusi 
pneumonija užgesino jo jauną 
gyvybę rugsėjo 6 d. anksti ry
tą. Tėvai gavę žinią telegra
ma', atskubėjo pas sūnų dar 
rugsėjo 5 d. 6 vai. vakaro. Ed
uardas visą laiką ligi mirda
mas nenustojo sąmonės ir iki 
akis užmerkdamas kalbėjosi su 
tėvais.

Eduardo kūną atlydėjo Chi- 
cagon abudu tėvai. Kūnas pa
šarvotas Eudeikio koplyčioj, o 
tėvai laikinai apsigyveno pas 
brolį William Kareivą, 4644 S. 
Paulina St.

Brighton Park
Prie busimo Keistučio 

koncerto

Komisija, kurią kliubas iš
rinko surengti Keistučio kliu- 
bo vakarą (spalio 5 d.), dirba 
išsijuosus; į programo knygą 
renka iš biznierių garsinimus 
ir jau turi už kelis šimtus do
lerių surinkę. Tai jiems “blo
gi laikai”, o Keistučio kliubo 
komisija kiekvieną vakarą par
siveža daugiau negu už 60 do
lerių vertės garsinimų. Nieko 
panašaus, sako komisija, mes 
renkam, o biznieriai duoda. Tai 
gerai, bet reikia neužmiršti, 
kad Keistučio kliubas yra dide
lis ir nerasi tokios vietos 'arba 
apielinkės biznieriaus, pas ku
rį neatsilankytų vienas kitas 
kliubo narys ką nors nusipirk
ti.

Gerb. biznieriai, kurie duoda 
paramą musų kliubui, mes kliu- 
biečiai privalom visais biznio 
reikalais kreiptis prie jų. Ti
kiu kad ir pats kliubas pada-

NAUJIENOS, Chicago, III, 

rys tokį nutarimą remtį tuos 
biznierius, kurie yra ką nors 
gera padarę kliubui.

Ta darbšti komisija, kuri 
taip moka rinkti iš biznierių 
garsinimus ir kuri visą rengia
mo vakaro darbą atliks, susi
deda tik iš dviejų ypatų — A. 
Barkausko ir M. Norkaus. Di
delis kliubas turi mažą komisi
ją, kuri daugiau darbo pada
ro negu keli.

Kiek žinau, ta.il kcistutiečiai 
jau/rengiasi prie savo vakaro. 
Vieni jų iš kalno pardavinėja, 
o kiti perkasi tikielus, kad ga
lėjus spalio 5 d. patekti į Lie
tuvių Auditoriją ir pamatyti 
ne vieną, bet daug Biručių, ku
rios g’a'l bus dar gražiau pasi
puošusios negu Palangos Biru
tė, — kurią kitą kart Keistu
tis mylėjo. Mat dabar dvide
šimtas amžius tai Birutės bus 
su birutiečiais ir jie visi pui
kiai dainuos ir muzikališkus 
veikalus išpildys, ir tai ne kur 
Palangoj, bet čia Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj tas visa atsi
tiks.

Girdėjau kaip kuriuos kal
bant, kad, girdi, vietos drau
gijų organizatorius ir Keistu
čio kliubo pirmininkas Jonas 
Aleksandravičius einąs jaunyn. 
Sako kada tai norėjęs pirkti 
automobilių ir ligi šioliai dar 
vis neperka, o jau bus apie ke
turi metai kaip dirba Western 
and Southern gyvasties apdrau- 
dos kompanijai kaipo agentas 
ir žinoma kiekvieną dieną ant 
kojų, žmogui jau netaip jau
nam kasdieną su kojom pal- 
šiuoti ša'lygatvius ir nepavarg
ti, tai galbūt jis eina jaunyn?

Šiuo kartu Keistučio kliubas 
turi tik tris narius, kurie ser
ga ir tie manoma greitu lai
ku pasveiks, nes serga ne pa
vojingai. šiemet jau keturi mi
rė, bet kadangi vis daugiau nau
jų prisirašo, tai kliubas nesu
stoja augęs.

— Anton Jusas.

Juodos pastabos
švento Jurgio parapijai už

ėjo karštį laikai. Klebonas Kru
šas savo “žiniose” iškėlė kolek- 
tų ir kolektorių klausimą, mo
kindamas savo pavapi j onkas 
kaip pinigus rinkti ir agituo
damas mušti svetimas užklydė
les iš savo “avinyčios”.

Mat susidūrė dveji interesai 
vienoje zonoje! Krušo kūmutės 
iškeliavo rinkti dolerių iš ku
rių galėtų iškelti jam vardu
vių (mykolinių) parę-balių. Tuo 
tarpu ir kurio tai svetimo ku
nigo parapijonkos užklydo į 
Krušo parapijos aptvarą, na ir 
kilo šventas naminis karas.

Kaip patys klebonai taip jų 
ga'spadinčs ir kolektorkojs turė
tų atsiminti kad keplą (pek
lą), kurią jie taip noriai siūlo 
kitiems, jie patys sau pasikū
rė, ir kad už visus balius, pa- 
res ir dolerius jiems reiks kep
ti keploj ant skavrados! Be to, 
kaip ta pasaka sako, jiems reiks 
lysti per adatos skylutes, na o 
po mikolinių parės, žmonių do
lerių prisi valgius bus sunku 
pralysti...

žinofna, tie avikirpiai žino, 
ką jie daro. Jei jiems tektų 
kepti ant skaurados, ta*i popie
žius neimtų milijonines algas, 
kardinolai neplėštų sau para
pijom] turtus ir nuosavybes, o 
tokie. Krušai nekeltų muštynių 
dėl dolerių, Olšauskai nemeta- 
votų sunkiųjų darbų “kalėji
me, “tėveliai” apsivestų su sa
vo gaspadinėmis ir negundin- 
tų svieto savo “cielais batais”,

Šaukit Boulevard 3624
Mes atvažiuosime pasiimti jūsų dra

bužius, išvalysime, suprosisime ir su
taisysiu! juos, padarysim kaip naujus.

Musų kainos: Vyrų siutai išvalomi 
ir suprosinami $1; Moterų dresės iš
valomos ir suprosinamos $1 ir augš.: 
Moterų kautai išvalomi ir suprosi
nami $1 ir augš.

SLEETER BROS.
Siuvėjai, Valytojai ir Dažytojai. 

5122 Wentworth Avė.
k ........ ................. m..........-........  / 

nebūtų tokių Olšauskų, Miež- 
viniu.

Daug spirgučių velniūkščiai 
turėtų, jei kopia butų. Deja, 
tai tik išradimas mažiems vai
kams ir tamsioms kolektorkoms 
bauginti.

Pasaulio Vergas.

PRANEŠIMAI
Rridyeport Draugystės Palaimintos 

Lietuvos susirinkimas įvyks rugsėjo 10 
d., 8 vai. vak.. Lietuvių Auditorijoj.

— Valdyba.

Specialiai** gydyme chroniškų ir **ujų 11* 
gQ. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, •tulan- 
kyklt paa mane. Mano pilnai IJegeaminavl- 
maa atidengs justi tikra liga ir jei aS apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ilegsaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pieta

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

S. L. Fabian & Co.
809 West 35th St.,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visados sutaupįsi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Padarom davernastes ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus raštus. 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

1CLASSIFIED ADS.
Educational

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘŲE,

672 West Madison Street.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini mokslą i devynis menesius: 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu Įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslu. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo Sakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. IlJk

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7'O

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis Ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
n nlikaci inn
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service 
_______ BisnĮn Patarnayiaaas_______

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam Ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St.
Victory 7261. Res. Hemlock 1292

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestu. Teisingas patarnavimas, 

1706 W. 47th St.
CHICAGO

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ 
Aš esu pardavėju James Coal Co. ang
lių, kurių yardai randasi 58 ir Halsted 
St. ir 81 ir Wallace St. Kainos priei
namos visiems. Laukiam jūsų.

• PETER ADOMAITIS
6630 S.o Talman Avė.

Tel, Prospect 3938

CLASSIFIED APS. !
Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrighte — išradi
mai visokios rūšies.

B. PELECHOWICZ.
2800 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

T0WN OF LAKE
Visiems labai gerai žinomas biznie

rius ant Town of Lake, kurs veža ang
lis ir mufuoja žmones iš vienos vietos 
į kitą.

Dabar parvažiavo su savo šeimyna 
iš Lietuvos, kur jie viešėjo 3 mėne
sius.

Dabar jeigu kostumeriai norėtumėt pa
tarnavimo, (ai meldžiu pašaukti:

ADAM STUGIS
4642 So. Wood St.

Lafayette 0973

REIKALINGOS veiterkos.
Atsišaukite 

553 W. 16th St.

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO. 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. \Vestern Avė.

Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jųa atmokate mažomis mCbeslnt 
mis mokestimi*.

Mes taipjau perkame morgi&ui b 
Real Estate kontraktu*.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marahfield Ava

Paskolos suteikiama I viena diena 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT
v CORPORATION 

Kapitalas $500,000,60 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tek Lafayette 6738-6716

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimanti komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl vie

no vaikino furnisu^ šildomas, 1420 So. 
49th Ct., Cicero, III.

For Rent
PASIRENDUOJA: $15 į mėnesį; 3 

šviesus, švarus kambariai; gasas, elektra, 
toiletas. 913 W. 20 Street.

PASIRENDUOJA biznio prapertė. 
nauja 6 kambarių cottage, gasas, elektra, 
geras šaltinio vanduo, 2 karų garažas, 
ant 11% akrų, apie 20 mylių nuo 
Chicagos, prie Archer vieškelio, $25 į 
mėnesį.

E. J. MURPHY, 
2325 W. 42nd St„ 
Tel. Lafayette 3921

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

SU dideliais sau nuostoliais par
duosiu visus savo gražius 4 kamba
rių rakandus, Wilton kaurus ir t. t., 
jei pirksite tuojaus. Parduosiu ir 
atskirai. 3040 W. 62nd St.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros 

esate kviečiamos pasinaudoti musu pasluly 
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesia) 
(6 dirbtuves už sutauplma mažiausia.

60 % cash pamatu
Jokis užsakymas nčra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandu. Saukite Šiandie 
Mes nuveSime jus pas fabrikantus. Mes tu 
rime ryfiius su visomis geriausiomis kompa 
niįomis Chfcagoje. šaukite Columbus 0467 
MR. WELLS dėl platesniu žinių.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU senyvo vaikino apsive- 
dimui, — kuris norėtų važiuoti su ma
nim gyventi Californijoj. Turiu tenai 
savo pagyvenimą. Naujienos, Box 123 3, 
1 739 So. Halsted St., Chicago, III.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar 
našlės, 25-35 m. amžiaus. Aš esu 32 
m. amžiaus. Rašykite: Joe Miller, Camp 
of M. M. Thompson, Trenary, Mich,

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų už valgį, 
guolį ir mažą mokestį. Turiu patyri
mo. Simon Lytus, 2053 Coulter St. 
Tel. Canal 1088.

PAIEŠKAU darbo prie abelno namų 
darbo, arba prie ūkės, kad nereiktų kar
vių melžti ir kad butų patovus darbas. 
Esu senumo 50 metų, dirbtuvėj nebe
galiu gauti, esu dar tvirtas ir pavienis. 
Kam toks reikalingas meldžiu atsišaukti. 
A. M. 2350 So. Oakley Avė., Chicago, 
III.

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

Tre<-i:.KiiEi)i.3, rūgs. 10, 1930 
.....  x ,41. .

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, seniai iš
dirbta vieta, parduosiu pigiai.

/ 1709 So. Union Avė.

PARDAVIMUI delicatesseo, saldai
nių, aiskrymo kampinė sankrova. Kai
na $875. Didelis stakas. Renda $40 
su kambariais ir maudyne. 5401 So. 
Paulina St.

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
parduosiu pigiai iš priežasties ligos. 
2853 Wallace St.

BUČERNĖ 1149 W. 63 St. turi būt 
parduota greit. Savininką galima ma
tyti 946 W. 59 St. Tel. Normai 3799.

GASOLINO stočių vietos. Nepapras
tai geros, prie didžiųjų vieškelių arti 
Chicagos. Patinkančios pirkėjams są
lygos. Del platesnių žinių rašykite: 
Naujienos, Box >1232, 1739 South
Halsted St.

ESU priverstas parduoti savo groser- 
nę iš priežasties ligos, gerai išdirbta per 
daug metų. Kreipkitės K. Pikelis, 1816 
S. Halsted St. Tel. Roosevelt 8707.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
geroj vietoj, gerai įrengta, mašina ledų 
šaldoma, parsiduoda labai pigiai. 5630 
So. Kedzie Avė.

TEATRO NAMAS
Lietuvių apielinkėj. 2 Storai, vienas 6 

kamb. flatas ir 650 sėdynių teatras: 
naujas namas; 1931 Dc Forest geriau
sias garsiakalbis dėl filmų. Arba iš- 
renduosime teatrą atsakomingiems žmo
nėms.

RITZ THEATRE, 
2323 W. Eleventh Avė., Gary, Ind.

Exchange—Mainai
MAINAS

Turiu du bizniavus namus prie Halsted 
St., Bridgeporte ▼— 2 Storai ir 6 flatai. 
Noriu mainyti į nedidelę farmą netoli 
Chicagos. Mickevičius, 3210 S. Halsted 
Street.

GERA PROGA LIETUVIAMS
Kas turite nuosavybę Lietuvoje, 

ūkį ar mieste namą, o nemanote 
grįžti i Lietuvą ir jei kas norėtu
mėt mainyti, aš turiu Chicago j na
mą, geroj vietoj, mūrinis, Storas, 5 
ruimai užpakaly, šiltu vandeniu šil
domas, medinis garažas dėl 2 ma
šinų. Yra išrenduotas, rendos mo
ka $80 j mėnesį. Labiausia pagei
daučiau Raseinių ar Tauragės ap- 
skričiuose. Kas norėtumėt daugiau 
žinių rašykit laišką ar ypatiškai 
kreipkitės.

Frank Navakauskis, 
3961 So. Campbell Avė.

Chicago, III.

TURIU farmą Wi$consino valstijoj 
130 akerių geriausioj Wisconsino vie
toj, nuo Chicagos 130 mylių, ant statė 
kelio. Mainysiu nuo mažiausio cottage 
iki didžiausio namo.

Atsišaukite tiesiai pas farmerj 
M. TARUTIS,

. 4213 So. Campbell Avė.

IŠSIMAINO bizniavas namas su biz
niu, mainysiu į privatišką namą, nepai
sant apielinkės.

IŠSIMAINO 40 akerių farma, Wis- 
consin valstijoj, mainysiu ant nedidelio 
namo, nepaisant apielinkės.

F. G. LUCAS and CO.
4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

2 FLATŲ namą, 3812 S. Union 
Avė., parduoda pigiai Leo Lion 
Homestead Assn. Del kainos atsi
šaukite pas Frank Kalal, 615 W. 
16 St„ tel. Canal 0394.

PARDAVIMUI pusantro augšto re
zidencija ir gerai einąs medžio biznis: 
50 pėdų lotas, 5 karų garažas, trokai, 
elektrinis piuklas. Pigiai. 7029 S. 
Ada St., tel. Stewart 2765.

SAVININKAS parduoda už nužemin
tą kainą 2 lotus ir 5 kambarių muro 
namą, garu apšildomas, randasi ant 
South Cicero Avenue, prie 59th gat
vės. Permitas yra išimtas dėl gasolino 
stoties. Turi būt parduotas į trumpą 
laiką.

Kaina $4,750.
Prospect 8759

DIDELIS muro namas ir mažas vie
nam lote, mainom į farmą — derlingos 
žemės, arba pardavimui. Geram žmo
gui. gera proga.

Kreipkitės bile kada,
JUOZAS DANYLA, 

2 lubos
1243 So, 48 Ct., Cicero.

NAUDOKIS PROGA

Ant Highway 5 akrai žemės Gasoli
no Station, Groseris, Repair shop ir 
agentūra traktorių, kaina $3500.

130 akrų su budinkais. prie upės, 
elektra, 19 karvių, 4 arkliai, 56 kiau
lės, 600 vištų, troktorius ir visos maši
nerijos. Kaina $17,500.

CHAS ZEKAS, 
4454 So. Western Avė.

PAAUKOSIU už $13.400 savo 2 
flatų mūrinį namą prie Marųuette bul
varo, 4 metų senumo, 5 ir 5 garu ap
šildomų kambarių. Naujas aliejaus ku- 
rentojas, 2 karų garažas. Visi ases- 
mentai užmokėti. Šaukite savininką 
Hemlock 7987.

RESTAURANTAS ir namas. geras 
ir pelningas biznis. Parduosiu iš priežas
ties ligos. Parduosiu už pirmą pasiūly
mą. 2138 So. Halsted St.
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