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Lenkija Konspiruoja Aneksuot Lietuva
Tarp Lenkijos irVokietijos 
Padaryta Slapta Sutartis
Už Lietuvą lenkai sutikę grąžint Vokieti

jai koridorių ir Dancigą-Lenkai jau 
esą dėl to susiuostę ir su kitomis Euro
pos valstybėmis ir iš kai kurių jų gavu
sios pritarimo

New York Sun koresponden
tas Paryžiuje, VVilliam Bird, 
savo kablegramoj rugpiučio 23 
d. pasakoja, kad diplomatinės 
sferos ten ūžiančios stropiai 
tildomais pranešimais apie tai, 
kad Lenkija rengiantis grobti 
ir aneksuoti Lietuvą.

Lenkai jau esą dėl to sušl
uostę su svarbiausiomis didžiu
lėmis valstybėmis ir iš kai ku
rių jų gavę pritarimo.

Esą kalbama, — o tos kal
bos esą, matyt, paremtos ži
niomis iš autoritetingų vers
mių, — kad Lenkija ir Vokie
tija padariusios slaptą sutartį, 
kuria einant Vokietija nesi
priešinsianti pagrobimui Lietu
vos, o už tai atjausianti iš len
kų Dancigo koridorių ir suve- 
renybę pačiam Dancigui.

Aneksavus Lietuvą, Ixmkija 
turėsianti Klaipėdos uostą ir 
galėsianti Dancigą grąžinti Vo
kietijai, taip kad Rytų Prūsi
ja vėl susivienysianti su fa- 
terlandu.

Esą kalbama, kad Franci ja 
sutinkanti su Lenkijos pasiū
lymu ir davus suprasti, kad jei 
Lietuva busianti aneksuota, tai 
ji, Francija, nematysianti prie
žasties maišytis į dalyką, kai 
aneksavimas busiąs jau Įvykęs 
faktas.

Estai ir Latviai pritartą 
Lenkų užmačioms

Lietuvos kaimynai šiaurėj, 
Latvija ir Estija, kiek esą ži
noma, taip pat pritariu lenkų 
sumanymui. Ne tik pritaria, 
bet etsų diplomatai dagi ak
tingai dėl to dirbą.

Anglijos nusistatymas kul
kas dar nesąs žinomas, bet kiek 
esą numanyt, darbiečių vyriau
sybė Lenkijos propoziciją pri
ėmus šaltai. Jungtinių Valsty
bių vyriausybė, kiek buvę ga
lima patirti, apie Lenkijos pla
nus nebuvus painformuota, gal 
būt dėlto, kad manoma, jogei 
tai esąs ne .Jungtinių Valsty
bių reikalas; bet koresponden
tas esąs sužinojęs, jogei esa
ma stiprios baimės, kad jeigu 
Amerikos visuomenė sužino
sianti apie Lietuvos aneksavi- 
mo sąmokslą, ji griežtai tam 
pasipriešinsianti ir veikiausia

IgORHŠa
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prar 
našauja:

Giedra ir truputį šilčiau; 
lengvi pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra' įvairavo 
tarp 66° ir 85° F.

šialidie saulė teka 6:09, lei
džiasi 7:34. Mėnuo leidžiasi 
9:32 vakaro.

priversianti daryti diplomatinę 
intervenciją, šiaip ar taip, Lie
tuva juk šiandie esanti nepri
klausoma tik prezidento Wil- 
sono paskelbto tautų apsispren
dimo principo dėka.

Militarinių ekspertų nuomo
ne, lenkams esą nesunku ras-
ti preteksto Lietuvai okupuo
ti. Lenkų-lietuvių sienoj [de
markacijos linijoj] kone kas
dien ivykstą incidentų, šaudy
mų. Lenkai esą dėl to labai 
įširdę. O kadangi Lietuvos ar
mija turinti vos 20 tūkstan
čių [ ?] kareivių, tai kelios ge
rai ginkluotos lenkų kariuome
nės divizijos esą galėtų per
eiti per Kauną be jokio rimto 
pasipriešinimo, tuo tarpu kai 
lenkų laivai ramiai užimtų 
Klaipėdą.

Kaip tokj lenkų žygį pa
sitiktų Rusija

Lietuvos aneksavimas, sako 
korespondentas, veikiausia su
keltų dideli riksmą Maskvoje, 
nes nepriklausoma Lietuva vi
sados buvus geras stabdis len
kų ambicijoms. Bet sovietai 
tur būt dar nieko nežiną apie 
tas lenkų užmačias.

Sun korespondentas sako, 
kurie ji apie visa tą informa
vę, pareiškę nuomonę, kad "An
glija', nors dabar tam ir ne
pritarianti, vis dėlto rimtų 
kliūčių nestatysianti ir, anek- 
savimo faktui Įvykus, kartu su 
kitomis valstybėmis jį sank
cionuosianti. Taip juk valsty
bės padariusios, kai 1920 me
tais lenkai pagrobę Vilnių; taip 
jos padariusios, kai 1923 me
tais lietuviai aneksavę Klai
pėdą.

Vokiečių lakūnai at- 
liekė į New Yorką
NEW YORKAS, rugp. 26.— 

Vokiečių aviatoriai, kap. Wolf- 
gang von Gronan ir trys jo 
kompanionai, iš Halifaxo šian
die po pietų atskrido į New 
Yorka. 

c

Mirė Lon Chaney, žino
mas filmų artistas

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
26. — Šiandie čia ligoninėj 
mirė Lon Chaney, vienas žy
miausių krutamu jų paveikslų 
aktorių, 47 metų amžiaus.

28 asmenys sužeisti tu
ristų busui susikūlus
OXFORD, Anglija, rugp. 26. 

— Bicestero mieste vakar su
sikūlė didelis busas, vežiojęs 
amerikiečius turistus žymesnių 
ir įdomesnių vietų pamatyti. 
28 asmenys, jų tarpe ir buso 
šoferis, buvo sužeisti*

[Atlantic and P tcific Photo]

Lindy su savo Ona gavo medalį
Washington, D. C. Iš dešinės kairėn: Laivų pagelbos prezidentas, kap. Train, Mrs. Hoover, 
Co. Charles Lindbergas, prezidentas Hooveris. Mrs. Lindbergiene ir pulk. Hodges. Paveikslas 
nuimtas po suteikimo Lindbergui medalio už atsižymėjimus aviacijoj.

Naujas smūgis so
vietų rusų prekybai 

Amerikoje
Nevv Yorko bankai, kurie duo

davo bolševikams kreditų, 
dabar nutarė kreditų davi
mą susiaurinti

NEVV YORKAS, rugp. 26.- 
Nesuskubus Amtorgui — so
vietų prekybos atstovybei A- 
merikoje — apsidžiaugti dėl 
Jungtinių Valstybių vyriausy
bės nuėmimo embargo sovietų 
“verstino darbo“ gaminiams, 
sovietų prekyba Amerikoje ga
vo naują skaudų smūgį.

Kaip praneša iš ištikimų šal
tinių, Nevv Yorko Chase Na
tional bankas, vienintelis Jung
tinėse Valstybėse bankas, ku
ris ligšiol, bendrai su Equit- 
able Trust kompanija, kredi
tavo sovietų prekybą, staiga 
nutarė kreditus susiaurinti.

A

IKi^editų suma, kurią leido 
Chase National bankas ir 
Equitable Trust, siekė 6 mi
lijonų dolerių. Kaip stipriai 
kreditai dabar susiaurinami, 
tikrai dar nežinia, sakoma ta
čiau, kad nauji kreditai nepra
šoksią pelnų, kurių paprastai 
tie bankai ligšiol turėdavo iš 
kredito operacijų su sovietais. 
Tai reiškia, kad dėti kapitalą 
i tas operacijas Chase Nation
al bankas ateity atsisako.

Kadangi Chase National ban
kas ir Equitable Trust buvo 
vienintelės grupės, kur bolše
vikai gaudavo Amerikoje kre
ditų, tai dabartinis tų bankų 
nutarimas yra skaudus smūgis 
sovietų finansinėms operaci
joms Jungtinėse Valstybėse.

Girtybei sumažinti, 
sovietai kelia kainas 

vodkai

MASKVA, rugp. 26. — So
vietų vyriausybė vėl pabran
gino vodką 50%.

Nuo laiko, kaip vyriausybė 
pradėjo kovą su girtybe kėli
mu kainų svaigalams, vodka 
pabrango 300%, konjakas ir li
keriai 400%, o vynai ir alus 
200%.

Areštai vaikų, kaltina
mų dėl komunizmo

KIŠENEVAS, Rumanija, rug
piučio 26. — Romanų polici
ja suėmė čia dvyliką berniu
kų ir dvi mergaites, amžiaus 
nuo 14 ir 17 metų, kaltinamus 
dėl skleidimo komunistinės pro
pagandos literatūros. Visi su
imtieji yra turtingesnių tėvų 
vaikai.

Pilsudskis prisiekė 
laikytis respublikos 

konstitucijos
VARŠUVA, rugp. 26’.—Mar

šalas Juozas Pilsudskis, kaip 
naujas Lenkijos premjeras, pa
keitęs buvusį premjerą Slave- 
ką, vakar iškilmingai priesie- 
kė laikytis Lenkų respublikos 
konstitucijos.

Pilsudskio sudaryta vyriau
sybė susideda daugiausiai iš 
buvusių ministerių Slaveko ka
binete.

Farmos darbininkas ir 
j*o pavogta mergaite su

rasti ir suimti
VALPARAISO, Ind., rugp. 

26. — Policijos ir vietos far- 
merių medžioklė -sugauti, far
mos darbininkui Claude Dill- 
neriui, kuris praeitą šeštadie
nį pavogė vietos farmerio Fos- 
terio dukterį Betty Jane, 10 
metų mergaitę, pasibaigė.

Dillner ir jo išsigabenta au
tomobiliu mergaitė buvo suim
ti netoli nuo Elkhorno, Wis. 
Mergaite nebuvo nuskausta.

Suimtas Dillner, kuris yra 
27 metų amžiaus, pasisakė, 
kad dirbdamas farmoj pas Tos
terius jis labai pamilęs mažą 
Betty Jane ir jau seniai pla
navęs pabėgti su mergaite ir 
auginti ją kaip savo dukterį. 
Jis tą dabar ir bandęs pada
ryti.

Claude Dillner yra' indieČių 
kilmės.

LISABONAS, Portug., rugp. 
26. — Portugalijoj siaučia di
delės kaitros. Per pastaras dvi 
savaites puo kaitrų daug žmo
nių mirė*

Tautinė Kiny kariuo
menė paėmė šiaur- 
rės sukilėlių tvirtovę

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
26. — Tautines (centralinčs) 
Kinų valdžios kariuomenė iš
sprogdino vakarinę Taiano 
miesto sieną ir tą šiauriečių 
sukilėlių tvirtovę paėmė.

Trys tūkstančiai sukilėlių 
paimta į nelaisvę.

Suimta taipjau daug šautu
vų, kulkosvaidžių ir armotų.

Čangšai vėl gresia ko
munistų pavojus

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
26. — Komunistų armija vėl 
artinas į Čangšą, Ilunano pro
vincijos sostinę, ir esanti jau 
apie šešias mylias nuo miesto.

Gyventojai, dar tik neseniai 
pergyvenę skerdynes ir plėši
mus, kai komunistų armija bu
vo pagrobus miestą, apimti di
džiausios baimės. Tūkstančiai 
jų, metę viską, bėga Hankovo 
linkui.

Situacija darosi dar rimtes
nė dėl to, kad, kaip praneša, 
kai kurios centralinės kariuo
menės dalys pa'kėlusios maištą 
ir susidėjtįsios su komunistais.

Du darbininkai žuvo ja
vu elevatoriaus 

ugny
M1NNEAPOLIS, Mini)., rugp. 

26. — Sename grudų eleva- 
tory šiandie čia' įvyko sprogi
mas, nuo kurio tuojau kilo 
gaisras ir elevatorius buvo su
naikintas. Ugny žuvo du ele
vatoriaus darbįninkai. Materia
liniai nuostoliai siekia apie 
$100,000.

Keturiems rusų šventi
kams gresia mirtis už 

sidabro monetas
BERLYNAS, rugp. 26. — Iš 

Maskvos praneša, kad Sama
roje sovietų GPU (slaptoji 
žvalgyba) suėmė keturis šven
tikus, pas kuriuos jie radę sle
piamų sidabro ir aukso pinigų.

Suimtieji veikiausia busią 
pasmerkti sušaudyti kaip 
kontrrevoliucininkai.

Visuotinis vaikų rūbų 
siuvėjų streikas N. Y.
NEW YORKAS, rugp. 26.— 

Šiandie New Yorko prasidėjo 
visuotinis vaikų rūbų siuvėjų 
streikas. Streikuoja apie 7,000 
siuvėjų. Streikui prasidėjus, 
netrukus buvo areštuota de
šimt pikietininkų, jų tarpe 
trys moterys.

Nuverstas Peruvijos 
prezidentas suimtas
Bus teisiamas už “nelabus dar

bus“, jo padarytus per dik- 
tatoriavimo laiką

LIMA, Peruvija, rugp. 26.— 
Nuverstas Peruvijos preziden
tas Augustas Leguia, kuriam 
iš karto buvo leista apleisti 
kraštą ir kuris kreiseriu Al- 
mirante Grau buvo jau išplau
kęs kelionėn tariamai į Pana
mą, žmonėms reikalaujant ta
po sulaikytas ir grąžinamas at
gal i Limą. Jis bus atiduotas 
į teismo rankas, kaltinamas dėl 
nelabų darbų, kurių jis prida
ręs per vienuolika savo dikta- 
toriavimo metų.

Del vakar Įvykusių kautynių 
gatvėse, per kurias keletas as
menų buvo užmušti ir sužalo
ti, Limoj paskelbtas karo sto
vis.

Karininkų “junta“ (komite
tas), nuvertusi senąją vyriau
sybę ir ją pakeitusi, visų pir
ma paleido kongresą ir visą 
valdžią paėmė į savo rankas. 
“Juntos” galva yra gen. Man- 
uel Maria Ponce.

Dabar tačiau kyla kivirčų 
tarp “juntos” Limoj ir revo- 
liucininkų grupės pietuose, į- 
steigusios valdžią Ariquipoj. 
Tos grupės vadu yra' pulk. 
Sanchez Cerro, kuris reikalau
ja, kad Limos karininkų jun
ta pripažintų jo Įsteigtą val
džia. 

K’

Ka Dr. Grinius sakė
L

Vilniaus klausimu
Hearsto International News 

Service žinioj iš Rygos skel
bia:
“ ‘Jei Lietuva nori gyventi san
daroj, tai ji turi iš savo už
sienių politikos pašalinti Vil
niaus klausimą,’ taip pareiškė 
Dr. Grinius, buvęs Lietuvos 
prezidentas.

“Dr. Grinius sako, kad kra
što labas reikalauja draugin
gumo ir bendradarbiavimo su 
Lenkija, o ne užsidarymo nuo 
jos.“

Prigėrė besimušdami 
dėl mokesnio šoferiui
WAUSAU, Wis„ rugp. 26.— 

Susimušę dėl to, katras jų
dviejų turi mokėti taksi šofe
riui, Lehman Kania ir Frank 
Mueller nusirito stačiu kriau
šiu į Wisconsino upę ir abudu 
prigėrė.

Žemės drebėjimas Britų 
Rytų Afrikoje

DAR-ES-SALAM, Britų Ry- 
tų Afrika, rugp. 26. — Čia ir 
apygardoj šį rytą įvyko stip
rus žemės drebėjimas. Daug 
namų buvo gadinti.

Prašo šaukt Pan-Eu- 
ropos konferenciją

• PARYŽIUS, rugp. 26. — Už
sienių reikalų ministerija pra
neša, gavusi penkiolikos val
stybių atsakymus su pritari
mais, kad pirma konferencija 
Europos valstybių ekonominės 
federacijos sukūrimo reikalu 
susirinktų Gienevoje, Šveicari
joje, rugsėjo 8 dieną.

Amerika susilaukė 
savo “juodmarškinių 

fašistų ordeno”
ATLANTA, Ga., rugp. 26.— 

Georgijos štėte įsikūrė “Ame
rikos Fašistų ir Juodmarški
nių Ordenas“ kovai su neg
rais. Amerikos fašistai steng
sis išstumti iš visų vietų neg
rus ir jų vietoj pastatyti bal
tuosius.

Fašistų organizacijos vadai, 
kurie jau kreipėsi į štėto vy
riausybę dėl čarterio, yra A. 
Gordon, buvęs kandidatas j At
lantos burmistrus; R. S. Cul- 
ledge ir Holt Gewinne'r. Jos 
advokatas yra Walter A. Sims, 
iki neseniai buvęs Atlantos 
burmistras.

Vadai sako, kad jų juod-- 
marškinių ordenas turįs jau 
21,830 narių, per pastaras tris 
savaites įsirašiusių ir sumokė
jusių po $1 nario mokesnio. 
Centrai esą įsteigti Atlantoj ir 
keliuose kituose Georgijos mie
stuose.

Aukos prie geležinkelio 
statybos

Telšiai — Kretinga geležin
kelio statybos darbai pradėjo 
eiti pilnu tempu. Visi stambie
ji darbai atliekami mašinomis, 
žmonės dirba tik antraeilius 
darbus ir tokius, kur mašinos 
negali būti pritaikomos. Bet 
ir tai pasitaiko nelaimių, šių 
metų liejios 20 d. vienam dar
bininkui, kilimo iš Šakių, per 
neatsargumą kalamoji mašina 
nukirto abiejų rankų pirštus. 
Kitas darbininkas papuolė po 
traukinėliu, kuris važiavo su ( 
žemėmis pilnu apkrovimu, ir 
nuvažiavo jam vieną koją bei 
sužalojo vidurius. Pastarasis 
dėl to liepos 24 d. mirė Tel
šių ligoninėje.

Kiek teko girdėti, firma, at
liekanti geležinkelio statybos 
darbus, priimdama darbininkus 
verčia sudaryti sutartis su są
lyga, kad už nelaimingus atsi
tikimus ji neatsako.
stas. Ugnis smarkiai plėtėsi, 
nes visi trobesiai buvo šiaudi
niais stogais.

Tą pat dieną apie 15 vai. per
kūnija uždegė Petro Luzo, Pa
nemunėlio valsč., Keragiškio 
vienk. Čia ugnis sunaikino dar
žinę, kurioj buvo apie 20 veži
mų dobilų ir tvartą. Po gaisro 
liko bekyšančios tik molinės 
tvarto sienos. Nuostoliai dideli, 
šie trobesiai taip pat nebuvę ap
drausti.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
P a i t u ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai
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Kaip keliauja žuvys
Žuvų gyvenimas jūrėse ir upė* rėse, migruoja kitaip, kaip 

se ir atbūtai. —žuvų migra-i prėskų vandenų žuvys. Savo- 
cija ir neršiimts. —Migracijų itiškę indųmumo turi žuvų mi- 
tikslingumo paslaptys.— žu-■ gracija iš jūrių j upes ir atbū
vu meilė ir “medaus mėne
siai“. — Rupesnis apie atei
nančių kartą. — Ungurių ke
lionė iš upių į okeanus ir j 
lašišos iš okeanų ir jūrių i, 
upių viršūnes. Klausimai, ir! 
uždaviniai.

lai. Tos žuvys’ neršti arba oke
anuose (unguriai) arba prėskuo
se vandenyse, kaip tai lašišos 
ir vašilai. Kas liečia prėskų 
vandenų žuvų, tai stebėtiną pa
vyzdį teikia upių šlakiai.

Rudens pradžioj, kuomet 
prasįdeda ryškėti jų vaisi n i- 
mosi procesas, šlakiai apleidžia 
žemas ir gilias upių vietas, 
kur jie medžioja smulkesnes 
žuveles, ir keliauja aukštyn į 
negilius ir sriaunius vandenis. 
Iš upių jos prasiveržia į upe
liukus ir sroveles, iš tų į nau
jus upeliukus', vis keldamos! 
aukštyn į pačias priekalnes. 
Jos jėško permatomų, tyrų, 
tekančių vandenų. Iš ežerų ;os 
plaukia į pakraščius, į upių 
viršūnes. Jos apleidžia savo 
ramias gilias vietas, kur ligi 
tol leido savo dienas. Jos jėš
ko naujų stacijų,,gaivinamų oro 
atmosferos m:tujijų. Jokios 
klintys negali jų sulaikyti nuo, 
to jėškojimo.

šlakių migracija tam tikru 
metų laiku priklauso, nuo tam 
tikrų permainų .jų organizme. 
Migracija i aukštesnes upių 
vietas yra surišta su atsiradi
mu šlakių kūne produktų, ga
minančių nerimo. procesą. Jų 
gimdymo liaukos pradeda aug
ti, didėti, žuvis • pati sunkėja 
ir nusidažo taškais, panašiais 
i kaikurių paukščių kiaušinė
lius. Jų lyties organai darosi 
subrendę vaisinimosi aktui.

Tokios žuvys sutingsta, pa
meta apetitą, medžioja labai 
tingiai, “nelesa“. Jos guli ant 
dugno nejudėdamos, pasyviai 
žiuri į visa aplinkui, beveik 
nieko neėda. Priešingai, 'jų 
lytinis nertimas, matomai, su
keltas tam tikrų gormonų vei
kslu, pasiekia nepaprasto pa- 
roksizmo. Atrodo, kad žuvis 
tik ir ,mąsto apie busimą vei
simos! aktą ir vaikus.

Pirmi į upių viršūnes atke
liauja patinukai. Paskui jų 
seka pataitės. Iš pradžių prie
šingų lyčių žuvys laikosi atski
rai, nekreipia į kits kiti) net 
dėmesio. Ilgainiui patinukai 
su pataitėmis sudaro poras. 
Patinukas nebeatsitraukia nuo 
patąitės, nuolat sukinėjasi ap
link ją; įtakoje besivystančių 
jų organizmuose gormonų, jie 
patenka į tikrus meilūs bur
tus.

Besi rengdamos neršti šlakiai 
(lašvaros) nesitenkina vien 
klaidžiojimu ant upės dugno. 
Jos' ruošia tam tikras lovas 
ikroms. Jos trinasi ant upes 
dugno, spausdamos į žemę pil
vais, šonais, jėško vietos, kur 
Žvyras yra nuneštas ir kur sa
vo judėjimais jos gali išarti 
ravelius ir paskui iškasti duo
beles.

Veikdami sparneliais šlakiai 
mėto į dešinę ir kairę smulkius 
akmenukus, išblaško dumblą ir 
tokiu budu pasidaro atatinka
mo didumo lovikės ikroms.

Pagaliau, kai viskas gatava, 
ateina ir pats neršimo laikas. 
Tai įvyksta lapkričio, gruodžio 
mėnesiais ar dar vėliau. Šalta
me žiemos vandeny pataitė iš
meta didelius gniužulius kiau
šinėlių. Tas darbas nęapseina 
be “gimdymo kančių“. Jos tą
sosi, ranguojasi, neapsakomai 
trinasi į upės dujiną, spausda
mos pilvus, kur kiaušinėliai iš
sipūtę, dar. ir dar kartą įsitem
pia, matomai visoms pajėgomis 
norėdamos nusikratyti naftos 
sunkumo. Apskriti, , rausvi, 
permatomi, gelsvi kiaušinėliai 
iškrinta ant dugno, ir motinos 
pareiga atlikto.

Dabar. vy rų-l>atinukų o ii“- at- 
ėina. Jie jau laukia pasirengę 
tapti tėvais. Dar “gimdymams” 
neįvykus jie rūpestingai seka, 
paskui kiekvieno pataitės su
judėjimo. Patinukas’, kuriam 
pasisekė nuvyti savo konku
rentus, “flirtuoja“ su savo lai- 

Didelis žuvų rusių skaičius 
migruoja, dažniausia labai vie- j 
uodais laikotarpiais, iš okeanų 
į upes ir ežerus, iš ežerų, prū
dų ir upių, ir priešingai, iš vie
nos jūrės dalies i kitą, iš upių 
uostų į viršūnes ir atgal. Svar
biausia tų migracijų tikslas- 
rupestis apie naujos kartos 
gimdymą ir jėškojimas tam ti
kslui tinkamų sąlygų.

Paukščiai ir žinduoliai gy-i 
vuliai kaikurį laiką rūpinasi 
savo vaikais juos pagimdę, kol, 
tie “atsistoja Į savo kojas“, j 
Migruojančios gi žuvys rūpina-1 
si vien tik tinkamos vietos pa-1 
rinkimu ikroms išmesti ir jau- į 
noms žuvytėms tinkamai vys-1 
tytis.

Žiūrini žuvų rusių, vaikų 
gimdymas ir tam reikalinga: 
lytinė branda galima tik arba j 
prėskame arba, priešingai, su- į 
raine jūrių vandenyje. Didelės! 
reikšmės tam reikalui turi vau-į 
duo .turis pakankamai druskų . 
arba visai jų neturįs, ir per-1 
sunktas deguoniu arba visai | 
mažai teturjs. Neršimas vyks-j 
ta arba, okeano gelmėse arba i 
priešingai, pakrančių vandeny-j 
se, negiliuose, kur tekėjimas; 
keičia sroves ir ištirpo kuodau-j 
ginusia deguonio.

Toliau žuvims reikšmingai 
yri vandens temperatūra. Žu- į 
vy iės gali gimti ir tarpti arba j 
šaltesniame arba šiltesniame i 
vandenyje. Pagaliau, prėskų' 
vandenų žuvims turi reikšmes j 
ir vandens dugnas, i.nt kurio! 
dedamos ikros. Pavyzdžiui, j 
tinka drėgnas gruntas vandens! 
pakraščiuose, tirštai užaugęs Į 
augmenimis, per kuriuos oras 
gausiai Įeina i vandeni ir iš- 
tarpina jame daug gaivinamo 
deguonio.

Daugumai žuvų du gyvenimo 
momentai, mirimas ir gimdy
mas reikalauja visai priešingų] 
sąlygų. Del tų tad sąlygų žu-! 
vys turi keisti vietas ir keliau
ti ten, kur tos sąlygos yra at
sakančios.

Unguriai gimsta okeanų gel
mėse, bet po kurio laiko, Įvy
kus tam tikroms jų organizme 
permainoms, keliauja i upes ir 
prūdus, kur tęsia savo toli
mesnį vystymosi aktą. Atėjus 
laikui gimdyti pasekėjus, u n-1 
guriai vėl grįžta i tolimus van- j 
denynus. Lašišos, sterlės, ne-1 
limos, keliauja iš jūrių Į upesi 
neršti ir tai atlikusius grįžta įĮ 
okeanų gelmes.

Šlakai (lašvara, upėtakis),] 
tuo pačiu tikslu keliauja iš 
ežerų gelmių ir upių žemumų r 
j kalnų sroves ir paskui vėl 
grįžta. Pačiuose okeanuose 
daugelis žuvų/ kaip tai silkės, 
sardinkos, tunkos, makrelės. 
susirinkę milžiniškais būriais 
keliauja tam tikromis krypti-: 
mis į tam tikras vietas, kur jos! 
atlieka neršimo darbą. Žvejai! 
tuo ir naudojasi, kad, žino tas i 
vietas, kelius ir laikus, kadai 
jos susirenka ir keliauja.

Iš mokslinio ir net filosofinio] 
atžvilgio žuvų migracija stebė-| 
tinai primena tikslingą aktą 
gamtoje be pačių gyvūnų ma- j 
tomus sąmonės ir žinios. Kokiu 
stebuklingu budu tas tikslingu
mas atliekamas? Ar nėra kar
tais užpakaly to vadinamo in
stinktyvi o akto kokio nors mc< 
kanizmo, kurs s.įrri ningai veik- 

damas verčia tas mases gyvū
nų atlikti taip sudėtinus ke-.i 
Įlavintus ir aktus?

Kiekviena tokių keliaujančių j 
žuvų kategorija savo tikslingu-1 
mą reiškia kitokiu budu. Žu-. 
vys visuomet gyvenančios ju-

meta žmona iš kalno. Jis ‘Ais
tringai“ laukia neršimo mo
mento. Jis pats net stumdo ją, 
ragina greičiau baigti pasiruo
šimus gimdyti.

štai laukiamasis momentas 
ateina. Pataite išleidžia ikras 
ir tuojau pasišalina. Tuojau 
patinaftis atsigula* jos vietoj 
išilgai lovutės upės dugne, tri
nasi į žemę, spaudžia pilvuką 
į padėtus ikrus ir išleidžia ant 
jų pieninių spermų lašelius. 
Tokiu budu įvyksta apvaisini
mas upės dugne, iš lauko gim
dytojų organizmų.

Tačiau erotinis susijaudini
mas iš patinukų pusės, spren
džiant iš. jų elgesio, yra ne
mažesnis už sausumos’ gyvū
nu.

žuvų užuomazga nereikalau
ja daugiau priežiūros. Tani pil
nai pakanką,, upės vandens. 
Esamomis geromis sąlygomis iš 
kiaušinėlių išsirita žuvytės, su 
visomis žuvų savybėmis, gabu
mais ir instinktais, teikiančiais 
galimybės išlaikyti kovą už 
būvi.

Bot kaip išaiškinti tą stebė
tiną tikslingumą, kurs pasi
reiškia,, šlakių kelionėse, ir vi
suose., jų veiksmuose, j ieškant 
gerų sąlygų , nerštimui ir už
miršimui, ir užmazgų gimdy
mui ?

Visa vyksta. taip, kad tar
tum į jas veikia .ir jomis vai
do koks nors išmintingas prin
cipai, numaus įvykius iš 
anksto, statantis sau uždavi
nius ir vykdantis toli numato
mą planą griežtais vienas Ki
tą pasekančiais veiksniais. Vi
suose tuose veiksmuose vieš
patauja gili logika. Žuvis tar
tum žino, kad jai reiks po tiek 
ir tiek mėnesių gymdyti. Pa
taitė ir patinukas kiekvienas 
žino savo pareigą. Jie žino, kad 
pagimdyti naują kartą reikia 
tinkamų sąlygų, ypatingai ty
ro, permatomo vandens, tur
tingo deguoniu, kokio garima 
rasti tik upių aukštumose ir 
kalnų srovėse. Jie ir pradeda 
iš kalno ruoštis į tokią kelionę.

Patinukai, iškeliauja, ten an
ksčiau, kur pataitės ateina vė
liau, paskirton pasimatymo 
vieton. Kada ateina pataites, 
prasideda “vedybos“ ir poravi- 
masi, numatant kiaušinėlių 
apvaisinimo pareigą. Iškasa ra 
vėlius, kuriems pas'ijėško tin
kamiausių vietų. Bet iš km 
žuvys, kaip forelės, ima tiek 
žinių, kas ir kada reikią iš an
ksto atlikti? Juk jos neturi 
nė kyngų, nė mokyklų, nė kitų 
pavyzdžių. Jas tartum nema
tomas genijus traukia ir stu
mia atlikti visą eilę sunkių 
pareigų, kurių tikslas yra sa
vo rasės išlaikymas'. Be to ir 
čia kaip ir pas žmones ir bile 
gyvulius labai veikia fizinis pa
sirinkimas. Kiekviena pataite 
pati nori patekti į porą su stip
resniu patinaičiu, kurs už tai 
turi nugalėti savo konkuren
tus.

Yra dvi problemos: arba į 
jas veikia paveldėjimo instink
tas, nes paveldėjimas tikrąi 
lošia didžiausią rolę gyvūnijos 
instinktyviuose elgesiuose. Bet 
kur gi žuvys galėjo rasti to
kius genialius savo prabočius, 
kurie butų patys tokį keliavi
mo tikslingumą ištyrę ir per- 
leidę paveldėjimui?

Arba antras daleidimas, kad 
žuvyse veikia kitos rųšies au
tomatizmas, betarpiškai ver
čiantis jas keliauti ir veikti be 
jokios savo asmenines sąmo
nės, būtent visa eile viena kitą 
sekančių priežasčių: Forelės 
reikalauja vandens, turinčio 
daug deguonio. Kvėpavimo 
reikalas, rudenį prieš neršimą 
paaštrėjęs, jas varo jėškoti 
vandens su turtingu deguoniu; 
ji “jaučia“, kad jai to reikia, 
ir to jėško, o ieškodama trau
kio ton -kryptin, kur vanduo 
darosi deguoniu turtingesnis, 
būtent upe aukštyn. Na, ir čia 
ir įvyksta neršimas. Bet čia 
lieka du neaiškumai. Delko fo* 
relės niekuomet “neješko ke
lio“, bet šaute šąuną aukštyn, 
ir delko pasiekę aukštumų ten

NAUJIENOS, CMcago, m

negyvena, bet atlikę gimdymo 
pareigą vėl tuojau grįžta» at
gal? Taip pat delko patinukai, 
kurie neršimo laiku neparodo 
ypatingo pasunkėjimo ir rodo
si galėtų pasilikti gilumose, 
keliauja sykiu ir dar net pir
miau savo “gražiosios lyties?“ 
Ir taip pat lieka paslaptis, ko
dėl jų “iheilė“ reiškiasi tuo 
momentu, nors juk žuvys tie
sioginių santykių neturi? .

Dar - paslaptingesni ir reikš
mingesni yra lašišų keliavimai. 
Jos migruoja iš okeanų gelmių 
ir tolybių į upes ir atgal. Prie
šingai unguriams, jis neršti ir 
vaisinusi prėskuose vandeny
se. 

I

Europoj lašišos' keliauja iš 
okeanų gelmių ne būriais, bet 
pavieniai, šiaurės Amerikoj ir 
Rytų Sibire jos, priešingai, 
keliauja milžiniškomis masė
mis; ten net laukiniai žvėrys 
ir paukščiai žino tuos laikus ir 
visai pasidaro žvejais, —reikia 
tikK įkišti snukį į vandenį, kai 
žuvis dantyse. Lašišos eina iš 
jūrių j upes neatsižvelgiant į 
amžių ir didumą; tačiau įvai
rios kategorijos laikosi savo 
griežtos tvarkos ir laiko, mi
gracijos taisyklėse.

Pirmosios leidžiasi į kelionę 
pačios seniausios ir sunkiau
sios žuvys, tartum, kad paro
džius kitoms kelią. Paskui jų 
seka vidutinio didumo indivi- 
dtimai, ir galop smulkios žuvi- 
kčs.

Lašišoj eina j upių uostus, j 
Pirma gyvenusios su ruošė, ka r- i 
čiuose jūrių vandenynuose, jos 
išsikelia tam tikram laikui į 
prėskus negilius.

Dauguma žuvų visai negalė-, 
tų prisitaikinti tokioms per
mainoms ir išmirtų. Lašišos, 
o taip pat sterelės, nelimos, 
geležinukės, minogos (devyna- 
kės) gali gyventi dvejopuose 
vandenyse. Bet mažučiai, pa
našus į smulkučius vėžiukus, 
lašišų parazitai žūsta upių 
vandenyse.

Kas lašišas varo, kurių dau
gumas savo amžy nėra matę 
sausumos vandenų, keliauti iš 
okeanų į upes?, o paskui vir
šum srovės aukštyn? Kaip šla
kių taip ir lašišų migracijos 
laikas supuola su neršimo lai
ku, kuomet jų liaukos didėja 
ir ikros pradeda nokti. Tas 
procesas galimas tik prėskuo
se‘vandenyse, smarkiai tekan
čiose upėse, turinčiose kuo- 
daugiaiisia ištirpyto deguonio.

Dėlto lašišos keliasi aukštyn, 
kiek galima aukščiau ligi pa
čių upės ištakų. Jos vengia tų 
srovių, kur vanduo ne tiek 
sraunus ir permatomas, kur 
mažiau deguonio. Į tokius upe
lius lašišos nesidairo. Jos pui
kiai žino kelią ir nepaklysta, 
nors keliauja pirmą kartą sa- 
/o gyvenime.

Jos traukia pirmyn ir pir
myn, nė prieš ką nesustoda- 
nos. Užėję kliūtis, pavyzdžiui, 
vandenpuolį, jos didžiausiu į- 
nirtimu stengiami jį peršokti, 
kad tik užsiritus viršun, ir 
niekuomet jos negrįš atgal.

Dauguma lašišų ateina i 
upių uostus lapkričio ir gruo
džio mėnesiais. Galutinų “va
sarnamių“ jos pasiekia pava
sarį, čia praleidžia vasaros “va- 
kacijas“, ir ateinančią žiemą, 
tai yra po 13 ar 1d mėnesių 
grįžta iš prėskų vandenų atgal 
i savo tamsias ii’ suras platy
bes ir galybes. Vidutinės ir 
mažosios lašišos savo atosto-I 
gas baigia greičiau.

Greita Laivų Kelionė Į Europą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS
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Pačlukes lydi dideli skaičiai 
vyriškų palydovų. Stipresnieji 
stumdo šalin silpnesniuosius, 
“vyrai“ susimuša dėl meilės 
objektų. Atėjus laikui neršti 
lašišos pradeda kasti ravus ik
roms' mesti. Priešingai šla
kiams, čia darbą pradeda ne 
pačiukės, bet patinukai, kurie 
yra lengvesni ir ne tiek įerzin
ti, kaip leidukūs. Su tikru į- 
siutimu jie spaudžiasi pilvu-, 
kais, rausiasi sparneliais, mė
to akmenukus ir kartoja savo 
manipuliaciją po labai daug 
kartų, tokiu budu iškasdami 
lovukes, tinkamas atsigulti. 
Ravelius kasa vienas šalę kito. 
Po to jau ateina eilė pačiu- 
kėms,1 kurios yra stambesnės 
ir daug stipresnės už savo vy
rus. Dabar tęsiasi su tikru at
sidėjimu po kėlės dienas ir net 
savaitėms, kol ateina pats' tas 
sprendžiamasis momentas.

Pačiukė keliais atvejais išme
ta paketukus' ikrų iš eilės į 
keletą ravelių. Po to patinu
kai skubinasi užimu pačiukių 
vietas , ir atlieka savo rolę. 
Gimdytojai vadinasi atliko sa
vo pareigą, įtempimas praeina, 
žuvys palieka nepaprastai su
vargę ir nusikamavę, ir tokia
me stovy pradeda kelionę at
gal, daugiau/ vandens nešamos 
kaip plaukiamos. Bet žymi 
dauguma begrįždamos žūsta. 
Išlikę grįžta iš. kur atėję, ir 
laikui atėjus vėl kartoja ke
lionę. ’

Vaikai išsikalę, ir Ugi antros 
žiemos paaugę ligi 12-15 centi
metrų, pradeda leistis upe že
myn, pirma susirinkdami bu
rtais. Prasideda susitikimas: 
pernykščiai buvę gimdytojai 
vėl grįžta upe aukštyn, jų vai
kai jau leidžiasi žemyn į jū
res, bet nesimato nė pasisvei
kinimų,, nė susitikimo jaudi
nančių scenų. Kiekviena tyliai, 
klusniai daro, kaip jų paslap
tinga sąžinė liepia..

Atkeliavę ligi upės uosto, 
kur vanduo pradeda maišytis 
su suru jūrių vandeniu, ten 
pagyvena kurį laiką,. prisipran- 
ta prie naujo, skonio ir spau
dimo, ir tada traukia į okeano 
gelmes. Jos neturi jokių ži
nių apie jūres, niekas, rodos, 
jų ten netraukia, tačiau jos ei
na, klausydamos “gamtos bal
so“.

Spėjama, kad ir čia jas vei
kia tam tikras automatonas, 
būtent, prieš antrai amžiaus 
žiemai ateinant, jų oda persi
maino ir pasidaro jautri švie
sai, Galimas daiktas', kad ta 
šviesos baime jas ir varo jėš
koti vis gilesnių vietų pasi
nerti. Bet delko tas odos per- 
simainymas? Ar jis nėra ta 
priemone jaunas nepraktiškas 
žuvaitės išjudinanti iš, jų aukš
tumu ir jūrių gelmes?

Jūrėse lašišos' gyvena kelių 
šimtų metrų gelmėse, Jos iš 
permatomų šviesių kalnų sro-
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mokėjimais. Ėkzaminavimas dykai. 
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gydyti, arba prisiųskit dėl 5 dienų 
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vėlių atkeliauja pasinerti į 
tamsias okeanų bedugnes. Čia 
jos minta ir auga, kol “rasės 
instinktas“ vėl šaukia atgal į 
kalnus ir šviesą ir prėskus 
vandenis', ir jos keliauja pa
klusniai, nugalėdamos visokias
sunkenybes ir pavojus kelionė
se.

Šlakiai turi kiek lengvesnį 
uždavinį: jie vadovaujasi visą 
laiką upės vaga, bet kaip la
šišos suranda kelius skersai 
ir išilgai bekraštinių vandeny
nų? Ar okeanų dugne, ar 
vandens tyruose yra keliai ir 
kelrodžiai vadovautis? Vargu. 
Kiti tękie pat keleiviai.' tik iš 
priešingos pusės, unguriai, ke
liauja įš Europos upių į At
lanto vandenyną ikrų neršti ir 
ateina dažnai j Amerikos pa
kraščius. Ne vienas ungurys 
yra iš Nemuno atėjęs netoli 
Statue of Liberty. Bet jos nei
na į Amerikos upes, o grįžta 
į “savo“ upes, įš kur jų tėvai 
buvo atėję jų pagimdyti...
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Musų laivai yra greiti, dideli 
ir moderniški; Išplaukia beveik 
kaa savaite iš New . Yorko ir 
atgal. Jei Tamsta manai at
lankyti savo Tėvyne Lietuvą 
dėl platesnių informacijų 
kreipkitės prie arčiausio agen
to arba pas:

SWEDISH;
AMERICAN LINE

181 N. Michigan Avė 
CHICAGO, ILL.

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

Savo meilę savo Tėvynei; jie ,įau yra įrodę atvejų 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 laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraltis

■ “Lietuvos Ūkininkas” 
vienintelis 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. V'. > , '

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susiąieskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį1, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio 1

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

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

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metu pręnumeratos 2 dol., pusei motų 1 dol.

WISSIG,
Pasauliniam© kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSLSENfiJŲSIOS ir NEIŠGYDOMOS JO8 YRA 
Speęiališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligaą. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai,
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėllomią iki 12 d.
4200 We»t 26 St^ kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5578

Trečiadienis, rugp. 27, 1930

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimas 

Vyriškų papuošalų, geresnės rū
šies, didesnios verČios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue 
kampas Richmond Si.

EXTRA! EXTRA!
RADIO PROGRAMAI PERKELTI 

Į SUI3ATOS VAKARUS
Subatomis iš Stoties W. F. L. 
97(1 kilucykles, nuo B iki 7 vai. 
vakare ir Kelvergais iš Sto
ties W. H. F. C. 1120 kiloeykles, 
inlo 7 iki 8 vai. vakaro.

ŽEMOS VASAROS KAINOS 
ANT RADIJŲ^

Atwatcr Kent, 7 tūbų, 
su viskuo, už ......................W
R. C. A. Radiola, 10 tūbų, $XQ
su viskuo, už ..................... “v

$99 
$109 

$98

Sparton 9 
su viskuo, 
Victor, 10 
su viskuo 
Brunsvvick, 9 tūbų, 
iu viskuo, už ......
Brunsvdck Radiola, su Fonogra
fu sykiu, su viskuo

Zenith Radio, 9 lubų ^99
Pirm negu pirksit© Bailio, pa

matykite Budriko krautuvėse. 
Radios visų Standard išdirbys- 
čių. Patys galite persitikrinti 
ir pamatyti šalo prie .šalies įvai
rius modelius.

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

Tol. Boulevard 4705

General Motors 
Radios

3343 S. Halsted St.

DEL ISIPJOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrttimol 
Gydykit kiekvieną, isipio- 
mą, Žaizdą ar jsibrtžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.
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Iš Lietuvos
Rietavo vidurine 

mokykla
1918ši mokykla 

metais. Ją į 
tavo miestelio ir apylinkės su
sipratusių žmonių. Iki 1921 
metų mokyklą išlaikė patys 
mokyklos laikytojai. O nuo 
1921 metų mokytojams algas 
moka švietimo Ministerija. Ki
tas išlaidas, kaip tai, kuras, 
aptarnavimas, šviesa, švaros 
palaikymas, mokslo priemonių 
įsigijimas, knygynas ir kit., 
reikia aprūpinti patiems mo
kyklos’ laikytojams, arba, kaip 
čia vadina, mokyklos Laiko
majam Komitetui, padedant

kas 300 litų, sargui ir raštve
džiui 350 litų ir Ržešauskui 100 
litų. Viso 750 litų.

Po pinigines apysakaitos pe
dagogų tarybos sekretorius 
mokyt. Rozniekas paskaitė mo
kslo metų apyskaitą, kur pa
žymėta, kad šių mokslo metų 
pradžioj mokykloj buvo 91 mo
kinys, o pabaigoj 88 mokiniai. 
Dar vienam kitam pakalbėjus 
ir sudainavus keletą dainelių, 
pasimelsta už mokyklos gera
darius ir eita apžiūrėti mokyk
los parodos. Ten rasta moki
nių rankų darbelių, piešinių, 
lietuvių kalbos reikalams brai
žinių ir skemų, muziejaus rin
kinių ir kitokių dalykų. Po to 
mokiniai, pasiėmę savo liudiji
mus, išsiskirstė, o tėvai susi
rinko aptartai mokyklos reika
lu.

Kaip matyt iš pinigines apy-

mokyklos 
, mokslui

šiemet kalbamos 
birželio mūn. 15 
pasibaigus, įvyko 
aktas. Į mokyklos salę susi
rinko visi mokytojai, mokiniai 
su tėvais ir mokyklos laikomo
jo komiteto 
jus Tautos'

773

560 
mo-

nariai. Sugiedo- 
himną, direktorius 
kas atidarė susi

rinkimą ir paskaitė 1929-1930 
mokslo metų piniginę apyskai
tą, būtent: gauta iš mokinių 
ūkio reikalams 2013 litų, Lai
komojo Komiteto narių mokes
čio 395 lit., vakarų pelno 
lit. ir 6 cent., aukų 2114 
ir 92 cent., iš kitų šaltinių 
lit. ir 85 cent. Viso šiais
skslo metais surinkta 5856 lit. 
ir 73 centai. Tais pat metais 
išleista viso 5787 litai ir 8 cen
tai, būtent: neturtingiems mo
kiniams užsimokėti už mokslą 
duota pašalpos 2033 litų, šva
rai palaikyti 91 lit., l>ašto ir 
telef. išlaidos (nes privatines 
mokyklos turi apmokėti visus 
laiškus) 143 lit. 55 cent., raš
tinės reikalams 70 lit. 93 cent., 
spaudiniams 123 lit. ir 95 
cent., kurui ir šviesai 617 lit. 
60 cent., apmokėta skolų 723 
lit. ir 40 centų, sargui ir rašt
vedžiui 800 lit., remontui 875 
lit. ir 50 et., inventoriui 230 
lit. ir 50 cent., kitiems reika
lams 73 lit. ir 65 centai. Dar 
mokykla liko skolinga už mal-

mokyklai reikėjo surinkti daug 
pinigų, o visa tai daugiausia 
turėjo atlikti patys mokytojai 
su direktorium. Nors dar ne 
visus reikalingus pinigus su
rinko. Išlaidas padidina dar ir 
tas, kad Švietimo Ministerija 
šiemet neatleido nuo mokesčio 
ifž mokslą 15% mokinių, kaip 
kitais metais būdavo ir dabar 
valdiškose mokyklose daro. Tam 
reikalui prisėjo už neturtingus 
mokinius užmokėti apie 1000 
litų, žinoma,, tas labai apsun
kino mokyklos gyvavimą.

Kad palengvinus mokytojams 
darbą ir atleidus’ juos nuo rin
kimo pinigų ir nustojus iš žmo
nių pinigus rinkus, kas jau į- 
kyrėjo, tėvai nutarė 
Švietimo ministerijos, 
kyklą suvalstybintų, 
delegacija, kuri su 
nuvyko į Ministeriją,

ubas. Redagavo Brone Buivy
dai! e, — (Tyrų Duktė) įvadų 
paraše G. Petkevičaite, 1930 — 
Vytauto Didžiojo — metais. 208 
pushikščiai, kaina 6 litai.

Moterų kūrybos almana
chas, tikriau pasakius Lietu
vos moterų kurvbos almana
chas Tai didelė musų visuo
menės gyvenimo naujiena, nes 
moterys rašytojos pirštais su
skaitomos.

Almanachas taip pat žino 
tik nedidelį būreli, gyvų ir 
mirusių. Iš viso 12 rašytojų: 
Liudvika Didžiulienė — Žmo
na, Gabrielė Petkevičaitė — 
Bitė, Julija Žimantienė — Že
maitė, Marija Pečkauskaitė — 
Šatrijos Ragana, Sofija Pšibi- 
lauskienė — Lazdynų Pelėda, 
Marija Lastauskiene, Sofija 
Čiurlioniene, Brone Buivydai- 
lė, .1. Augustaityte-Vaičiunienė, 
Alė Zalenkevičaitė — Sidab- 
raile, Salomėja Bačinskaite — 
Neris ir Petronėlė Orentaitė.

Almanache jos surašytos 
chronologine tvarka ne am
žiaus, bet kūrybos pradžios at
žvilgiu.

Keįurios iš jų jau mirusios, 
8 gyvos, 9 pasirodžiusios savo 
atskirais leidiniais, 3 rašančios 
tik įvairiuose laikraščiuose.

Almanache rašo, rodos, ne 
visos Lietuvos rašytojos, čia 
“Tėviškės” autorės Vaidilutės, 
gabios feljetonistės Janušytės, 
Mazalaitės, Norušytės ir kitų, 
dar savo atskirais leidiniais 
nepasirodžiusių, bet žinomų 
laikraščių skaitytojams.

ar-

ga- 
kuo

Ateinančiais metais Lietuvos 
Opera rengiasi daryti maršru- 
tę per visą Lietuvą, darydama 
operos spektaklius visuose di
desniuose miesteliuose. Bus pa
rinktos lengvesnės operos, ku
rioms galima nusivežti dekora
cijas ir butiniausj skaičių 
tistų, choro ir orkestros.

Klaipėdoje šiemet Opera 
stroliavo dvi savaites. Ten
politinių konfliktų nesukėlė. 
Mat bilietus gaudo abieji, lie
tuviai ir vokiečiai. Pernai me
tą vokiečiai buvo užsipirkę dau
gumų bilietų, tai šiemet lietu
viai susiorganizavę pirmi išpir
ko ir vokiečiams maža beliko. 
Tie net protestuoti ėję, saky
dami kad lietuviai gali nuva
žiuoti į Kaimų, o Klaipėdoje 
turi būti vokiečiams privilegi
ja. šiaip taip susitaikę.

Opera vyks į užsienius
šiais metais padidinta Ope

ros orkestrą dešimtim instru
mentų : dabar orkestrą turi 60 
žmonių. Operos choras padi
dinta iš 15 dainininkų. Dabar 
turi 65 balsus. Stasio Šimkaus 
vedama konservatorija Klaipė
doje davė Lietuvos teatrui jau 
apie 40 naujų muzikantų, ku
rių dalis pateko į Operos or
kestrą, dalis dirba prie dra
mos.

Nauji solistai įstojo operon, 
baigę Lietuvos konservatoriją, 
Stepas Sodeika, baritonas ir te
norai: kapt. Ivanauskas, dra
matinis, ir Orentas liriškas.

Opera greitoj ateity žada va
žiuoti su spektakliais į Rygą, 

Berlyną ir Mas- 
jau dalinai su-

dinas, ųž mėnesio chicagiečiai 
turės progos išgirsti balsą iš 
Lietuvos.

Jonas Butėnas saVo karjerą 
pradėjo Italijoj. Ten jis išva
žiavo 1923 metais. Pirmasis de
biutas įvyko 1925 m., spalio 31 
d. Palermo mieste Garribaldi 
teatre, kur p. Butėnas pirmą 
syk dainavo “Fausto” operoj 
Valentino partijoj. Simpatingas 
atsiliepimas ir geros recenzijos 
nulėmė Jonui jo karjerą, ir ne
užilgo jis jau dainavo Giggen- 
te toje pat rolėje ir dar Lucia 
pirmojo baritono rolėje. Po to 
buvo atvykęs Amerikon, ir vėl 
grįžęs Italijon dar mokinos ge
rus metus pas žymų mokyto
ją Sammarco.

Po to jau buvo pakviestas 
Mantua mieste dainuoti Bigo- 
letto ir Traviata Hermano ro
lėj.

Dar po metų dainavo Mela- 
ra, Ostiglia ir Veronos mies- 
tuose, be pirmiau minėtų, dar 
operoj “Balius Maskaradas”

pirmojo baritono Renato rolėj.
Didžiausio pasisekimo laipsnį 

pasiekė Torino mieste “Pajacų” 
operoje, kur Torrio rolėje da
lyvavo 7 spektakliuose ir po to 
koncertavo simfonijoje. — Pa
skutinis pasirodymas buvo Mi
lano operoj Politiana', kur dai
navo Traviatos Hermaną. Vi
so Italijoj p. Butonas dalyva
vo apie 40 spektakliuose.

. Lietuvoj pirmąjį debiutą p. 
Butėnas turėjo 1928 m., vasa
rio 6 d. Tai buvo Bigoletto 
spektakly, paties Rigoletto ro
lėje. Nuo to laiko be pertrau
kos yra Lietuvos Operos per
sonalo narys, ir dainavo įvai
riose operose. Be to koncer
tavo jau Rygoj ir Tilžėj, pa
kviestas Musik Verein’o.

P-nas Butėnas pakartodamas 
išreiškė savo dėkingumą Ame
rikiečiams, ir pasisakė pasiekęs 
savo svajoto tikslo tik ačiū 
jiems. Menas yra amžina mo
kykla ir p. Butėnas žada ne
siliauti vis toliau lavintis.

Amerikoj šiuo tarpu žada pa
daryti koncertų Chicagoj, Cle- 
velande, Detroite, Pittsburghe, 
Bostone, Rochestery, Water- 
bury, Worcestery, New Britam 
ir Nove Yorke — prieš sėsda
mas į laivą atgal Lietuvon.

P.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Europos. 

Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausijj našta (Clark ir Adamn 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad Šiame surašė pažymėta. Laišlms 
paštas laiko tam tikrų laiką, o pas
kui sunaikina.
4686 Javis Carlot (Miss)
4687 Jusewich M
4695 Vargas Antonio

523 Karras Anny
533 Naunisvich Petar
534 Fabijonui Stanislovui
536 Pytkoruo Anastasja

i 540 Serelis Anelia
542 Skimeliunas Willem

_įsvengRite

Darbo Dienos
TRAFIKO SUSIGRŪDIMO!

"Įmitęs an hour

šie lietuviai rcalestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

S. P. Kazvvell & Co
2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Mi- 
ne-

pa-

prašyti 
kad mo- 
Išrinkta 

prašymu 
bet

nisteris tuo tarpu prašymo 
patenkino.

Rietaviškiečiai tiek laiko 
tys laikę ir šelpę Rietavo vidu
rinę (komercinę) mokyklą ir 
dabar daro žygius, kad ji ne 
tik ir toliau išsilaikytų, bet net 
ir akštesnias klases’ turėtų, dėl 
to nori šiemet atidaryti penk
tą klasę, nes labai žmones pa
geidauja. O dabar mokinių 
skaičius vis didėja. Tik pini
giniai reikalai sunkus. Būt la
bai gera, kad pasiturintieji 
žmonės atkreiptų dėmesį ir 
kiek galėdami šelptų. Juk jei
gu Rietavo aukštesnioji mo
kykla užsidarytų, tai labai di
deles apylinkės jaunuomenė 
liktų be aukštesnio mokslo.

Mokykla aukomis remia Rie
tavo Vartotojų Bendrove ir 
Amerikoj gyvenantis, kilęs iš 
Rietavo, didis Lietuvos mylė
tojas Ipolitas Pakalniškis: siun
čia pinigų (gauta jau 900 li
tų) ir knygų. Už tai visi mo
kyklos laikytojai ir mokinių 
tėvai, ypač tie, kurių vaikai jo 
pinigais buvo sušelpti, širdin
gai dėkoja. Mokyklos kapelio
nas kasmet už mokyklos gere- 
darius atlaiko šventas Mišias ir 
dažnai per pamaldas su moki
niais pasimeldžia.

—Mokyklos iškilmėse buvęs.

Kiek Lietuvoj moterų 
rašytojų?

Kaune išleista knyga Aukš
lį. Moterų kūrybos almana-

Šunes suėdė bažnyčią
Berlyno “Ilundenyvelt” apra

šo įdomių ir juokingų istorijų 
apie vienų bažnyčių, kurių su
ėdė šunes tikra šių dienų 
prasme.

Tai atsitiko Amerikoje. Ka
nados šiaurėje, prie Iludsono 
įlankos buvo nedidele bažny
čia. Vyskupas Winnipcg, kurio 
vyskupystei ji priklausė, išva
žiavo jos vizituoti. Kadangi 
minima bažnytėle buvo toli, 
pačioj Amerikos šiaurėje, vys
kupo kelionė indi jonų laive
liais truko šešios mėnesius. 
Galų gale nuvykęs į vietų vys
kupas pamatė, kad bažnytėlės 
nebėra. Nuliūdę parapijonys 
— eskimai papasakojo savč 
ganytojui nelaimingų Dievo 
namų likimų. Bažnytėlė bu
vusi pastatyta iš juros vėplių 
šonkaulių ir padengta juros 
vėplių kailiais. Ji sutalpinda
vusi <80 žmonių. Tik vienų 
kartų, kunigo akivaizdoje, 
įvykusi nelaimė. Bažnytėlę 
užpuolusi didelė alkanų lau
kinių šuųų gauja ir visiškai 
jų suėdusi.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvos Operos 
naujienos

P. Butėnas dar papasakojo 
apie Lietuvą. Jo pasaulis, žino
ma, sukasi apie teatrų, tai ir 
jo naujienos teatrališkos. Bet 
išgirsti iš artimiausiai stovin
čio lupų, ir teatro naujienos 
yra gana įdomios.

labai gabių dai-

į Karaliaučių, 
kvų. Sutartys 
darytos.

Dar keletą
nininkų-kių tebesimokina užsie
niuose, kurie grįžę dar naujų 
pajėgų įlies Operai, žodžiu, at
rodo, daina Lietuvoj žengia pir
myn. P.

Jono Butėno koncer
tas bus rugsėjo 24 d.

Musų dainininko p. Sabonio 
globojamas p. J. Butėnas Chi- 
cagoj daro skubų progresą. Jau 
paimta Lietuvių Auditorijos sa
lė rugsėjo 24 d. koncertui. Va-

PASIRENDUOJA

The Oaks Grove
119th St. ir Archer A v

Piknikams, Šokiams, 
Išvažiavimams

Gražiausias daržas Cook 
paviete

Kreipkitės

M. McDERMOTT,
Tel. Re public 3836

Randolph 8200

NOR'l'H—ChicagoNorth S/iore 
and Miliuauktt Railroad

VoilR ĖYtS
Night and Momlng to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eyc Beauty" Book

Murinę C<h»D«pt. H. S.,9 B. Okio SuChtcafo

Ąd-RORA ano £[ GI K 
■—“| PAILROAD.'

WEST—Chicago Aurora and 
Ligi n Raiboad Company 

( The Šiemet Lines)

Geležiniai Vieškeliai yra 
Visuomet Atdari
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SANDĖLIUOSE MAISTO DAUG

Prieš dvejetą dienų nedidelėje Pietų Amerikos 
respublikoje, Peru, įvyko valstybės perversmas. Tapo 
nuverstas tos respublikos prezidentas ir diktatorius, 
Augusto B. Leguia, ir susidarė nauja, laikinė vyriau
sybė, kuriai vadovauja pulkininkas Sanchez Cerro.

Augusto B. Leguia buvo smurtu pasigrobęs val
džią 1919 metais ir nuo to laiko iki dabar diktatoriavo. 
Per vienuolika metų Peru gyventojai nedrįso jam pa
sipriešinti, ir diktatoriaus šalininkai tur-but manė, kad 
jo viešpatavimas esąs amžinas. Bet štai netikėtai su
kilo prieš diktatorių kariuomenės įgula mieste Arųuipa. 
Sukilimas netrukus pasklido visoje pietinėje respubli
kos dalyje, ir nusigandęs diktatoriaus ministerių kabi
netas atsistatydino. Bet ministerių rezignacija jau ne
begalėjo nuraminti kraštą. Universiteto studentai Peru 
sostinėje, Lima, ir kiti gyventojai ėmė reikalauti, kad 
pasitrauktų ir pats diktatorius.

Leguia turėjo atsistatydinti. Vienuoliką metų išsi- 
laikiusi diktatūra griuvo.

Ar dabar susidarys toje respublikoje geresnė val
džia, dar sunku pasakyti. Bet diktatorius Leguia jau 
susilaukė panašaus likimo, kaip Graikijos Pangalos, 
Ispanijos de Rivera ir Lietuvos Voldemaras.

ŠAUDYMAI BOLŠEVIKIJOJE TEBEINA

Neseniai buvo pranešimų apie sušaudymus sovietų 
Rusijoje už “sidabro slapstymą”. Dabar ateina daugiau 
tokių pranešimų.

Oficialis sovietų GPU (slaptosios policijos) komu
nikatas sako, kad už sidabro supirkinėjimą ir slapsty
mą tapo sušaudyti dar devyni asmens Maskvoje, ketu
ri Odesoj ir du Minske. Per paskutines keturias dienas 
už sidabrų ir aukso monetų slėpimą Maskvoje buvo pa
smerkti ir sušaudyti 13 asmenų.

Sovietų žvalgyba uoliai gaudo tuos, kurie supirki
nėja svetimų šalių valiuką arba ištraukia iš cirkuliaci
jos metalinius pinigus, nes tuo, girdi, esanti “puldoma” 
popierinių pinigų vertė. Sugautieji už tokius “nusidėji
mus” vra aštriai baudžiami, dažniausia mirtim, o jų 
visas turtas būna konfiskuojamas.

Įdomu, kodėl mūsiškiai kom-fašistai stengiasi šitą 
dalyką užtylėti, nors šiaip tai jie nesiliauja rašę ir kal
bėję apie visokius “eudus” matuškoje Kasėjoje. Jeigu 
Maskvos diktatoriai ėmė net šaudyti žmones už atsisa
kymą imti popierinius pinigus ir už sidabrinių monetų 
slėpimą, tai gali kiekvienas numanyti, jogei tai yra la
bai svarbus valdžiai dalykas. Juk net ir budeliui neda
ro jokio smagumo galabinti žmones!

Kodėl tad bolševikų valdžia yra priversta šitokio
mis žiauriomis priemonėmis drausti žmonėms laikyti 
sidabrą? Ir kodėl tie žmonės, net po baime mirties 
bausmės, neima sovietinių “bumažkų”?

Kas turi bent mažiausią nuovoką apie finansus, 
pripažins, jogei tie pasibaisėtini įvykiai sovietų Rusi
joje gali turėt tiktai vieną prasmę: Rusija pergyvena 
naują valiutos infliaciją. Ji prisispausdino daugiau po
pierinių pinigų, negu turi aukso jiems padengti. Todėl 
popieriniai pinigai neteko vertės, ir žmonės jų neima.

Nors sausi orai skaudžiai pakenkė javams Ameri
kos laukuose, bet maisto yra jos sandėliuose pakanka
mai. Jungtinių Valstijų agrikultūros departamentas 
praneša, kad rugpiučio 1 d. šaldytuvuose buvo įvairių 
produktų net daugiau, kaip tuo pačiu laiku pernai me
tais. Pavyzdžiui, kiaušinių buvo 11,202,000 dėžių (“kei
sti”), kuomet pernai tuo pačiu laiku buvo 8,962,000 dė- v • zių.

Įvairių rūšių mėsos buvo šio mėnesio 1 d. sukrau
ta šaldytuvuose 810,974,000 svarų, sviesto — 145,297,- 
000 svarų, sūrio — 100,000,000 svarų, paukštienos —• 
46,890,000 svarų.

Taigi maisto Amerikai netrūksta. Tečiaus didmies
čiuose pastaruoju laiku buvo pradėta kelti kainos mais
to produktams, kuomet laikraščiai ėmė rašyt, kad dėl 
neužderėjimo laukuose valdžia jau rūpinasi pagelba 
farmeriams. Spekuliantai, mat, nepraleidžia progos pa
sipinigauti.

NUVERSTAS DAR VIENAS DIKTATORIUS

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 .............................. 3c
Savaitei ....................................   18c
Mėnesiui ..............................   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu;

Metams .................................. $7.00
>■ Pusei metų ..............................  3.50

Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviems mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

KIEK NARIŲ KOMUNISTŲ
PARTIJOJE

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Bet jeigu valstybės pinigai neteko savo vertės, tai 
ką tai reiškia? Tai reiškia, kad valstybė subankrotavo!

Taigi pasirodo, kad '‘Naujienos” sake tiesą, kuo
met jos nurodinėjo, kad bolševikų politika yra tiesus 
kelias i bankrotą. Kom-fašistai, kurie už tai “Naujie
nas” keikė, turėtų dabar savo keiksmus atsiimti ir at
siprašyti.

šytų narių jau yra išbėgioję.
Iš to yra aišku, kad daugu

ma narių komunistų partijoje 
yra visai nepastovus elemen-

žinomam New Yorko savait
raštyje, “The New Republic’T 
J. 13. Salutsky Hardman rašo 
apie Amerikos komunistus. Ka
dangi pastaruoju laiku kai ku
rie žmonės — pav. Matthew 
Woll, Am. Darbo Federacijos 
vice-prezidentas — ėmė , daug 
kalbėti apie tariamą “raudoną
jį pavojų“ ir Jungtinių Valsti
jų kongresas paskyrė net spe- 
cialinę komisiją komunistų 
veikimui tyrinėti, tai Salutsky- 
Uardman bando atsakyti j 
klausimą, ar iš tiesų komunis
tai Amerikoje yra taip stip
rus', kad dėl jų gali kilti koks 
pavojus šiam kraštui.

Reikia pasakyti, kad* Saluts- 
kis pirmiau pats priklausė ko
munistų partijai ir buvo net 
vienas stambiųjų josios šulų,! 
todėl apie tą partiją jisai gali 
nusimanyti geriau, negu visai 
pašaliniai žmonės.

Pasiremdamas' pačių komu
nistų paskelbtais daviniais, ra
šytojas suranda, kad šiandie 
Amerikos komunistų partijoje 
yra viso tik apie 6,000 (šeši 
tūkstančiai) narių, įskaitant j 
šitą skaičių ir tuos narius, ku
rie dėl nedarbo yra paliuosuoti 
nuo duoklių mokėjimo.

Po to, kai Maskvos diriguo
jami “kairiasparniai” suskaldė 
Socialistų Partiją ir įsteigė 
1919 m. komunistų partiją, pa
starosios lyderiai gyrėsi turj 
58,000 narių. Bet Salutskis- 
Hardmanas mano, kad ta skait
line buvo perdėta. Komunistų 
partija galėjo tuo laiku turėti 
apie 35,000 narių.

Už trijų metų įvyko dar vie
nas skilimas Socialistų Parti
joj, ir su nadjais atskeltais 
nuo jos nariais komunistai su
darė organizaciją, kurioje viso 
buvo 12,058 nariai. Tai buvo 
1922 m.

Toliaus kom-partija ėmė 
šiek-tiek augti. 1923 m. jos 
narių skaičius užaugo iki 15,- 
395; 1924 m. — iki 17,377. 
Paskui augimas sustojo ir pra
sidėjo partijos mažėjimas. 1925 
m. ji dar turėjo 16,325 narius, 
bet 1926 m. narių, skaičius nu
puolė iki 8,698. 1927 m. jisai 
sieke 9,642. Sausio mėnesyje 
1930 metų komunistų partija 
turėjo, kartu su paliuosuotais 
nuo duoklių nariais, 6,145 na
rius.

Rašytojas nurodo dar vieną 
įdomų faktą. Komunistų par
tija rengia kasmet naujų na
rių gavimo “vajų”, per kurį 
jai pavyksta prirašyt palygin
ti nemažas skaičius “rekrutų”, 
bet šitie nauji nariai daugu
moje taip pat greitai apleidžia 
partiją, kaip jie buvo greitai į 
ją įrašyti. Sakysime, 1923 m. 
partija buvo priėmusi 6,532 
nauju nariu, bet bendras narių 
skaičius per tuos metus padi
dėjo tik 1,982, vadinasi —gau
ta pusseptinto tūkstančio nau
jų narių, bet tuo pačiu laiku 
pražudyta puspenkto tūkstan
čio. 1924 m. komunistų parti
ja prirašė net 8,456 naujus na
rius, bet, to neveizint, bendras 
narių skaičius per tuos metus 
sumažėjo 1,982. Reiškia—dau
giau pasitraukė iš partijos, ne
gu į ją įstojo.

1929-30 m. “vajus” davė ko
munistų partijai 6,167 naujus 
narius, kuomet partija turėjo 
viso tik apie šešis' tūkstančius 
narių. Vadinasi, “vajus” pa
dvigubino narių skaičių. Bet 
už pusės metų, laikant partijos 
konvenciją, pasirodė, kad kele
tas tūkstančių tų naujai prira- 

tas. Čia jie įstoja į partiją, 
čia jie vėl iš jos' traukiasi. Ma
tyt, kad komunistai yra labai 
nenusistovėjusiu pažvalgų žmo
nės—klajokliai, kurie patys ne
žino, ko jie nori ir kur jie ei
na.

Pasirodo, kad organizuot ko
munistų partiją Amerikoje, 
tai vistiek kaip rėčiu gaudyti 
vėją.

VILNIAUS LIETUVIŲ GIM
NAZIJAI GRAŽINTOS 

TEISĖS

“Vilniaus Rytojus” rašo, kad 
Lenkijos švietimo ir tikybų mi
nisterija sugražino valstybines 
gimnazijos teises Vilniaus Lie
tuvių Vytauto Didžiojo gimna
zijai. Tos teisės neseniai bu
vo jai atimtos.

“V. R.” sako, kad teisės jai 
dabar yra ne tik gražintos', bet 
ir padidintos. Seninus Vytau
to Didžiojo gimnazija turėjo 
valstybines teises “su pasta
ba”, dabar jai nuteikta valsty
binės teisės “be pastabos”, t. 
y. baigusieji ’ tą gimnaziją bus 
priimami į aukštesnes mokyk
las tokia pat tvarka, kaip ir 
kitų Lenkijos gimnazijų moki
niai.

PAUKŠTYS IŠĖJO 
Į DIRBTUVĘ 

“Laisvė” praneša, kad jos 
buvęs redaktorius, V. Paukš
tys, dėl nesveikatos pasitraukė 
iš redakcijos ir susirado pa
prasto darbininko darbą fab
rike. Ten jam esą sveikiau.

Paukštys “pasižymėjo” tuo, 
kad jisai “L.” špaltose garbin
davo garsiuosius Rusijos plė
šikus ir “svieto lygintojus”, 
Stenką Raziną ir Emeljaną Pu
gačiovą, kaipo t dabartinių bol
ševikų pranokėjus, šiame da
lyke jisai tur-but neklydo.

Skaitytojų Balsai
Tautininkų vadai ir 

jų darbai
Kaip paprastai, kiekviena 

politinė partija turi savo pro
gramą, ir asmuo, sutinkantis 
su ta programa, turi ją pildy
ti. Kad butų pridabojama ta 
programa ir nariai nenukryptų 
nuo jos, yra renkama iš ga
biausių ir doriausių narų val
dyba.

čia aš ir noriu šiek tiek išsi
tarti dėl tautininkų vadinamų
jų “gabiausių” narių arba, ki
taip sakant, viršūnių, kurie 
šiandieniniame Lietuvos politi
niame gyvenime didelį vaidmę- 
ni vaidina. Nors Amerikos fa- 
šistėliai “Vieybės” pastogėje ir 
kolios' mane už palietimą tų 
“garbingų” vyrų, bet nėra ko 
bijotis. Jų pareiga girti savo 
broliukus, o musry"pareiga kel
ti visas jų šlykštybes aikštėn.

Kadangi nesu dar senas, tai 
ir nesiimu rašyti kas buvo se
niau. Aš tiktai noriu pažymė
ti, kas buvo netolimoje praei
tyje ir kas dabar yra.

Pora metų atgal viename 
Kauno kliūtie tapo nušautas 
tautininkų vadas L. Noreika, 
kuris' buvo tautininkų partijas 
pirmininkas.'Jį nušovė ligi' tam 
laikui niekam nežinomas rusas 
Kazarinas, kuris tarnavo Lietu
vos kariuomenėje kaipo kari
ninkas. Na, ir kągi! Pasiro
dė, kad tas tautininkų vadas 
taip “garbingas” visokiais 
skandalais, kad teismas' rado

reikalingu visai mažą bausmę 
žmogžudžiui skirti, o tautinin
kai net drovėjosi savo buvusį 
vadą teisinti.

Po to tautininkai išrinko sau 
už vadą J. Lapeną, garsų mer
gininką. Jo meilužių pilna vi
soj Lietuvoj. Ne, gana to, 
Kaune visi žvirbliai ant stogų 
čirškia, kad J. Lapenas per
daug meilus savo sesutei... dėl 
ko esą su motina buvę kivirčių. 
Lapenas yra biskį muzikas, bis- 
kį kooperatininkas, biskį tau
tiškas biznierius, labai myli 
tautiškomis spalvomis kaišytis, 
ypač kambarius. Paskutiniu 
laiku dirbo “Maisto” skerdyk
loj. Kelios savaites atgal p. 
Lapenas buvo nuvažiavęs Ita
lijon pasimokinti fašistinių me
todų. Argi tai ne “garbė” tė
vynei Lietuvai.

Silpnavalių leitenančiukų dė
ka (kurie myli pasigirti 
įgytomis malonėmis) prezi
dentienės vardas labai že
minamas. Nors ji yra lenke, 
bet visgi Lietuvos prezidento 
žmona., Ir labai gaila, kad ji 
daro gėdą visai lietuvių tautai. 
Įdomu ar Smetona apie tai nie-1 
ko nežino? Ar, gal būt, jis 
visiškai jos valdžioj ?

Voldemaras nuo panašių kai-’ 
bų liuesas, bet jis nuolat ser
ga didybės manija. Visai nieko 
negalima butų sakyti, jeigu ji-1 
sai kur nors užsidaręs savo' 
kambaryje džiaugtųsi (praras
tais) ministerių portfeliais. 
Bet kada jisai jau beveik me
tai kaip Chodakauskaičių nu
verstas sėdėjo valstybes apmo
kamame bute ir reklamavosi 
“teisėtu” min. pirmininku, tai 
jau daugiau, negu žiopla atro
do. Pažymėtina, kad Volde
maras niekuomet nesiskaitė su 
liaudies' sudėtais pinigais. (Tas 
“garbingas didvyris” yra neat- 
siskaitęs su valstybės iždu iš 
kelių dešimčių . tūkstančių kro
nų dar nuo 1920 m.). Tapęs 
min. pirm, jis įsitaisė sau bu
tą, kurio papuošimui išleido 
200,000 litų ir už kuri nuomos 
metams reikia mokėti 30,000 
litų. Ar negraži suma? Ir tai 
vis' iš darbo žmonių išplėšti 
kruvini centai. Tik pagalvoti 
reikia, ar daug mes rasime J. 
V. lietuvių darbininkų, kurie 
uždirbtų per metus 3000 dol.? 
Didžiausis nuošimtis yra tokie 
darbininkai, kurie gauna nuo 
800-1500 dol. metams. Bet 
reikia neužmiršti, kad už tuos 
pinigus jis turi išmaitinti šei
myną, apsimokėti už butą ir 
t.t. O tas išgarbintas “didvy
ris”, liaudies syvų siurbėlė, 
vien tik už butą moka 3;000 
dol. ir tai Lietuvoj, kur pra
gyvenimo sąlygos daug žemes
nės,—toj pačioj Lietuvoj, iš 
kurios tūkstančiai jos geriau
sių sūnų bėga į svetimus kraš
tus, kad nuo bado apsigynus^ ir 
tai toj pačioj Lietuvoj, koks 
mažutis “patriotas”, kuris net 
savo žmoną neišmokė lietuviš
kai kalbėti, švaistosi iš var
guolių surinktais pinigais. Tas 
proto ligonis per kelis metus 
yra nemažai išgėręs darbinin
kų kraujo. Ir už tuos “gra
žius” darbus jo pasekėjai jam 
katutes plojo, matydami kaip 
Voldemaras kruvinasis švaisto
si su kardu rankose ir už kiek
vieną lašą darbininkiško krau
jo Amerikos fašistai apvaini
kuodavo tą savo “divyrį” pa
triotizmo vainiku. Bet jie, tur 
būt, nepasiklausia savęs, kur 
buvo tuomet ją tas “didvyris”, 
kuomet iš tikrųjų reikėjo imti< 
kardą ir eiti kariauti prieš 
Lietuvos priešus lenkus ir bol
ševikus. Ką jis veikė tada? 
Ir kodėl jis nėjo ir nešaudė 
tų bolševikų tenai kovos lauke? 
Juk jis tenai galėjo prisišau
dyti kaip kurapkų? Bet' jis, 
vietoj ėjus tenai į frontą, siun
tė tuos pačius Lietuvos sūnūs, 
kuriuos jis' šiandie bolševikais 
vadina vien tik todėl, kad pa
teisinus save.

Bet mes. seniai pažįstame to
kius “patriotus”. Mes žinome, 
kad jie tik tuomet atsiranda, 
kada sodžiaus bernas, tikrasis 
krašto šeimininkas, kuris už 

savo šalies žemę kraują lieja, 
išvaikęs priešus iš savo krašto 
padeda šautuvą į kampą. Ta
da tik atsiranda, visokį nekvies
ti šeimininkai.

Mes atmename ir tą įvykį, 
kada priviso pilna Lietuva vi
sokių priešų, —lenkų, bolševi
kų, bermontininkų — ir jau 
gręsė pavojus' visai Lietuvai. 
Tada musų '“didvyriai” pro vie
nintelį tuomet kelią Kaunas- 
Kibartai, “dai bog nogi” iš Lie
tuvos kur į Kopenhagą, ar ki
tur, o ant tėvynės su ranka pa
mojo. Tuogi laiku su parašais 
M. Sleževičiaus ir kap. Velykio 
paplito po visą Lietuvą atsišau
kimai į tikruosius tėvynės gy
nėjus, — tuos pilkaskvernius 
sodžiaus bernus — atsišauki
mai, kuriuose raginama eiti ir 
ginti Lietuvos žemę nuo įvai-' 
rių užpuolikų. Ir kągi mes 
matom? Mes matom, • kad ne 
šimtai, bet tūkstančiai ' kaimo 
jaunuomenės raitų ir pėsčių 
pradėjo rinktis į paskyrimo 
punktus ir per tų kaimo ber
nų vargą, per jų kraują tapo 
išlaikyta Lietuvos Nepriklau
somybė.

Vertė J. Pronskus .<] 

į Velnio OiKsyras « 
________ __________________________!

į E. T. A. Hoffman

(Tęsinys)
Po sumos vienuolės darė iš

kilmingą eiseną per vienuolyno 
koridorius' ir bažnyčią. Pirma 
jų ėjo pati abtisė, infula pasi
puošus ir nešina sidabrinę ga
nytojišką lazdą. Koks šventu
mas. koks orumas, koks neže
miškas didumas spinduliavo iš 
kiekvieno tos puikios moters 
žvilgsnio, lydėjo kiekvieną jos 
judesį! Pati bažnyčia trium
favo, dievotai tikinčiai liau
džiai Suteikdama malonės ir 
palaimos. Aš bučiau prieš ją 
ant kelių puolęs, jei tik neti
kėtai butų į mane žvilgterėjus.

Pamaldoms pasibaigus, dva
siškiams ir vyskupo muzikai 
vienuolyno didžiojoj salėj iškel
ta pietus. Pietums buvo kvies
ta daugelis vienuolyno draugų, 
oficiantų, pirklių iš miesto. Ma
ne pamėgo vyskupo koncert
meisteris, jis' manęs nepaleido, 
ir aš' turėjau būti drauge ant 
pietų. Ant kiek pirmiau, už
degtas šventojo dievotumo, bu
vau pakilęs į dausas, ant tiek 
dabar grįžo į mane linksmasis 
gyvenimas ir apsupo mane sa
vo marguojančiais vaizdais. 
Įvairiausios linksmos kalbos', 
juokai ir anekdotai maišėsi su 
garsiu svečių kvatojimu, gyvai 
buvo tuštinamos bonkos, kol 
tik prisiartino vakaras ir veži
mai laukė važiuoti namo.

Jau turėjau šešioliką metų, 
kai klebonas man pranešė, jog 
aš jau esąs pakankamai pasi
ruošęs pradėti aukštesniosios 
teologijos studija artimiausio
jo miesto seminarijoj: mat aš 
buvau galutinai nusistatęs lik
ti dvasiškiu, ir mano motina 
širdingai iš to džiaugėsi, tikė
dama, kad tuo budu išsiaiškins 
ir išsipildys, paslaptingieji pili
grimo pastebėjimai,' kurie ko
kiu tai budu turėjo sąryšio su 
man nežinoma mano tėvo vizi
ja. Mano pasiryžimu ji tikė
jo, kad mano tėvu siela bus 
gavusi atleidimą ir bus išgel
bėta nuo amžinojo prakeikimo 
kančių. Ir kunigaikštytė, ku
rią šį kartą tik kalbamajam 
kambary gavau matyti, labai 
pagyrė mano pasiryžimą ir pa
kartojo savo pažadą, mane 
šelpti visu, kas reikalinga ligi 
tol, kol pasieksiu dvasininko 
■padėties. Nors miestas buvo 
taip arti, jog iš vienuolyno ga
lima buvo matyti jo bokštai,' ir 
daugelis paslankesniųjų mies
telėnų šią gražią vienuolyno 
apylinkę buvo pasirinkę savo 
pasivaikščiojimams, tačiau man 
labai sunku buvo atsiskirti su 
savo gera motina ir su ta kil
nia moterim, kurią aš dvasioj 
taip labai gerbiau, taip pat su

Taigi žinot visas tas kovas, 
visus tuos vargus, tiesiog šly
kštu darosi, kuomet matai ir 
skaitai visokius neužtarnautus 
garbinimus šiandieninių valdo
vų. O dar šlykščiau, kuomet 
tie fašistai vieni kitiems pani- 
gyrikas berašydami ima vėbčio- 
ti, kad jus ten tokie ir kitokie 
izmai, Grigaitis ir “Naujienos” 
ir tam panašiai turit tik žiū
rėt ir tylėt, nes jus neturite 
teisės.

Tiktai mes dievo p<ateptiniai 
fašistai iš “Vienybės” štabo 
esame patentuoti šiandienini- 
niams Lietuvos' valdovams pa
gyrimus rašyti, žmoniškumas, 
darbininkų sunki padėtis mums 
visai nesvarbu.

Bet mano manymu “Naujie
nos” ir Grigaitis redaguoja 
nos” ir Grigaitis, kuris reda
guoja “Naujienas”, yra vertas 
pagarbos, nes jis nenuilstamai 
veda kovą su darbo žmonių 
engėjais fašistais ir apgavi
kais komunistais. Linkiu aš 
jam energijos ir ištvermes. O 
darbo žmonių priešus istorija 
tinkamai paminės.

—i-Toronto 1 J. J.

savo geruoju mokytoju, žino
ma yra. kad atsiskyrimo skaus
mui kiekviena pėda už mylimų
jų apyraščio sienos lygi yra 
neišmatuojamoms tolybėms!

Kunigaikštytė buvo ypatin
gai susijaudinus, jos balsas 
drebėjo iš susijaudinimo dar 
kol ji tebekalbėjo stiprinan
čius paraginimo žodžius. Ji 
padovanojo man gražų rožan
čių ir mažą maldaknygę su 
švariai iliuminuotais paveikslė
liais. Paskui ji man įdavė dar 
rekomendacinį laišką į Kapuci
nų vienuolyno priorą, kurį ji 
man patarė tuojau surasti, nes 
jis man visame kame padėsiąs 
žodžiu ir darbu.

Turbut nelengvai bebūtų ras
ti kitą tokią jaukią vietą, kaip 
ta, kur netoli nuo miesto sto
vi Kapucinų vienuolynas. Pui
kus vienuolyno daržas su kal
nų reginiu, man bevaikščio
jant jo ilgomis' alėjomis ir su
stojant pagal kiekvienų derlin
gą medžių grupę, rodėsi švito 
vis naujomis grožybėmis. — 
Kaip tik šiame darže pirmą 
kartą apsilankęs vienuolyne su 
abtisės rekomendaciniu laišku 
sutikau priorą. — Priorui į- 
gimtas širdingumas dar labiau 
pakilo, kuomet jis perskaitė 
laišką. Jis tiek daug papasa
kojo apie tą kilnią moteriškę, 
kurią jis dar senesniais laikais 
buvo pažinęs Romoje, jog patį 
pirmąjį momentą jis mane vi
siškai į savą patraukė. Jis bu
vo apsuptas brolių, ir galima 
buvo pastebėti visus jo santy
kius su vienuoliais, visą vie
nuolyno įrengimo ir gyvenimo 
būdą: dvasios ramybė ir links
mumas, kuri aiškiai reiškėsi 
prioro išbrėj, perėjo ir j bro
lius. Niekur neteko matyti nė 
pėdsako to paniūrimo arba to 
priešingo ligi gelmių periman
čia užsidarymo, kokį paprastai 
tenka matyti vienuolių veiduo
se.

Nežiūrint į griežtas ordeno 
taisykles, priorui Leonardui 
maldingumas buvo labiau jo į 
dangų pakilusios sielos reika
las, kaip asketiška atgaila dėl 
žmogaus prigimčiai limpamų 
nuodėmių, ir jis mokėjo šią 
dievotumo dvasią broliuose taip 
uždegti, jog visur, ką tik jie 
darė nustatytoms taisyklėms 
atlikti, spindėjo linksmumas ir 
geras ūpas,1 kas iš tikrų j ų rodė 
aukštesnę būtybę žemės su
spaudime.

Prioras Leonardas mokėjo 
palaikyti net tam tikrą padorų 
sąryšį su pasauliu, kas bro
liams galėjo eiti tik į gerą'.

(Bus daugiau)
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Tarp- Chicagos 
Lietuvių

Atvyko iš Lietuvos
Sekami pasažieriai rugpiučio* 

18 d. Svvedish American linijos 
laivu Drottingholm atvyko iš 
Lietuvos:

Matylda Pelnienė i Chicago, 
III.

Juozas Gudas Į New Britain, 
Conn.

Kazys Popieraitis i Mont- 
real, Canada.

Valerija Simanskyte i Mont- 
real, Canada.. .

Olga Kaminskienė į Nor
folk, Va.

Elena Lumenskytė j Bedford, 
Mass.

Ona iMažeikiutė į Nashua,.

Ona Vilkiutė į Bedford, 
Mass.

Visi, pasažieriai yra labai 
patenkinti smagia kelione ir 
puikiu patarnavimu, kokis yra 
teikiamas ant visu Swedish 
American linijos laivu.—Rep.

Surprise Party
Rugpiučio 23 d. Svelanno f ar 

moj ponia O. Rakauskienė tu 
rėjo surprise party. Svečių bu

[Atlantic and Pacific Photo]

Be manęs dar įsidėjo į ma
šiną Stungį, Liutkų, atvežę ant 
69 ir Western Avė. visus pak
lupdė į gatvę.

Pustapėdis.

Lietuves Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH x 

Physical Therapy & Midvvife
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

vo apie 70.
Apie 8 vai. 

pradėjo rinktis, 
j i nūs svečiai ir 
liniai susirinko

vakaro svečiai 
Muzikai užgra- 
kaikurie paša- 
pašėkti ir kai

U vai. prasidėjo vakarienė. Ne
priklausanti žmonės prasišalino

Perplaukė Atlantiką, — niekas neatėjo net pasitikti
Chicago. Paveiksle matoma Irmgard Schlipf, 5 metų am

žiaus mergaitė, kuri pati viena atkeliavo iš Hamburgo, Vo
kietijos, į New York ir iš čia greituoju traukiniu j Chicago 
prie savo motinos Mrs. Auna Kluczyk.

ii- vakarienei pasiliko vien sa
viškiai. s

Ponios Rakauskienės parė
buvo skirtinga iš kitų surprise, 
kadangi čia niekas nekolcktavo 
dolerių; viskas buvo pačios p. 
Rakauskienės patiekta. Po gar
džios vakarienės ir gražiai lai
ka praleidę apie 4 vai. ryto sve
čiai išsiskirstė.

P. Rakauskai dženitoriauja 
jau virš 15 metų, turi gerą dar
bų, yra gražiai pragyvenę, ii 
kaip kiti sako, jų turtas siekia 
virš $25,000. žmonės kibai drau
giški, dalyvauja draugijose; 
pats p. Rakauskas yra Dženi- 
torių Kliubo pirmininkas.

Sakalas.

Ką mate* ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Diskusijos su ..kumščiais ir ne
mokamas policijos vežimas

Rugpiučio 23 d. apie 8 va
landą vakaro Bridgeporto kolo
nijoj ant 32 gatvės užsidegė 
garadžius. Užsidegė, ir nieko 
ten tokio ypatingo. Ugniagesiai 
bematant užgesino. Bet tame 
garadžiuj nudegė telefono vie
los, ir tame buvo visos naujie
nos priežastis.

Sekmadienio rytą telefono 
kompanijos žmonės atėjo nu
degusių vielų taisyti. Kame bu
vę, kame nebuvę iššoka į gat
vę vienas pilietis su viena pi
liete, taip sakant savo vyras 
su savo pačia, ir pradėjo kumš
čiais “diskusuoti” visokius šei
myninio gyvenimo vidaus rei
kalus.

Tos diskusijos jau buvo pra
sidėjusios viduj, bet mat ten 
maža vietos, ir pati savo vyrą 
išsitempė i kiemų, ir davai jį 
" diskusuoti”, taip sakant, šei
myniškai, kur tik pakliūva ir 
kuo tik pakliūva.

Telefono darbininkas, maty
damas tokius faktų argumen
tus įpuolė i telefono stulpą, ii 
i s stulpo galūnės paklausė, ar 
nereikia pašaukti policiją. Pu
blika, kuri susirinko, šeimyniš
kų diskusijų pasižiūrėti, prade-f 
jo juoktis, Ir sako, per nude
gusią vielų nė velnio nepri- 
šauksi.

Telefonistas, nelyginant koks 
Marconi, panaudojo kokio tai 
velnio išradimą, kažką pasigrai
bė apie vielas, na tik žiūrime 
ir beatvažiuojąs didelis vežimas

Iš New Yorko mergaitę pasodino i traukinį Travelers Aid 
draugystes žmonės.

su skambalu, ir su muzikuotais
angelais.

Guzikuočiai tuojau prisista- 
| te kai žandarai prie ožkų, su
trukdė diskusijas ir klausia, ku
rį vežti? — žinohia, tokiame 
atvejy veža vyrų, ir policmo- 
nas jau taisėsi imti už apy
kaklės. Bot žmona pasakė: “Aš 
pati!” ir pasiėmė savo vyrų už 
kalnierio. Vežimas gavo važiuo
ti tuščias ir šaltoji negavo bur- 
dingierio. Publika nustojo juok
tis ir pradėjo ginčytis, kas tas 
per buržujiškas išmislas, kad ir 
per nudegusią vielų galima po
liciją pašaukti. Argumentai nu
sisuko apie evoliuciją, ir vie
na pasidarė visiems aišku, kad 
šiandien policija greičiau su
žino ir ateina j pagelbų, kada 
jos šaukiasi, negu pats ponas 
dievas.

I tai nebarškės ir bus galima 
girdėti muzikų, bet manęs nie
kas neklausė, na ir patys ap- 
s i gavo.

Tiek to. I’alokaičiai nutarė 
važiuoti ir sandariečių išvažia- 

'vimo pažiūrėti. Kai važiuot, tai 
i važiuot, neatsilieku ir aš. Kaip 
uodega, mat.

Pasisukinėję visaip išraity
tais keliais, vos ne vUs sura
dom sandariccįus, krūmuose 

! susilindusius, Žiūriu, Lukas 
kada nekada iškiša galva iš 
krūmų ir vėl ją įtraukia. Ei
name artyn. Apžiurėjau, kad 
ten mažiau žmonių, kaip pas 

I SLA. ir muzikos visai nebuvo. 
Žinoma, ir čia grajino, bet tik 

lant kozyrų, bet su kozyroms 
šokli netinka, lai niekas ir ne
šoko.

Pasaulio Vergas.

Galvosūkis
Sakoma', viena sėdyne dvie

jų turgų neapvažiuosi. O aš 
apvažiavau, ir ve kaip tai at
sitiko.

Pereita sekmadieni buvo tik
ins galvosūkis. Vieni suko į 
“Draugo” pikniką, kiti į “Vil
nies”, treti orlaivių parodos pa
sižiūrėti. Bet tai darz toli no 
viskas. O gi buvo dar SLA. 22G 
kuopos išvažiavimas ir Sanda
ros 25 kuopos išvažiavimas. 
Man pavyko juos abudu apva
žiuoti.

Gerb. Palukaitis su savo mo
terų važiavo, tai ir man sako 
“sėsk”, tai ir įsėdau.

Pirmiausia nuvykom i SLA. 
226 kp. išvažiavimą, kurs bu
vo, nežinau kur. Tik žinau, 
kad buvo milžiniškas kalnas, 
gal kiek mažesnis - už Araratą, 
kur Nojaus barka nutupė. O 
kam tas kalnas priklauso, taip 
pat nežinau, tik viena žinau, 
kad priklauso žemei.

Išvažiavime buvo ir žmonių, 
tik nepasakysiu kiek, nes ne
galėjau suskaityti. Man labiau
sia patiko K. Liutkaus muzika, 
nes griežė visokius šokius ir 
nė kiek ausies nerėžė, vadinas 
šokant visai nebuvo girdėti 
griežimo.

Daviau keliems patarimų, kad 
šokdami nusiautų čeverykus,

Pastovėję keletą minučių 
grįžtame algai pas SLA. .Jau 
saulutė pradėjo leistis..» Kol 
atėjome į mišką, jau ir nusi- 

I leido. Ugi, žiuriių dr. Liutkus 
j užbaigė grajyl, savo muzika 
idavė vienai moterei, ir visas 
reikalas pasibaigė. Prisilodavo 
pilnas Palukaičio makabilius, 

j ir traukiam namolio.

Mi-

NORVAIŠIENE 
su šiuo pasauliu 
dienų, <8:10 va- 

., sulau
kus apie 45 melus amžiaus, 
gimus Pelznonek, Lenkijoj. Pa
liko dideliame nubudime du 
sūnūs — Vladislovų ir Augus
tų, dvi dukteris — Heleną ir 

Michaliną, podukrę Stanislavų 
'Gofron ir tris žentus

ROZALIJA
Persiskyrė i 

rugpiučio 23 
landų vakaro, 1930 m 

apie 15 melus

ir Stanislovų Gofron ir mar
čių Johannų Norvaišienę. Ka
nas pašarvotas, randasi ‘1-158 
So. Donore St.

Laidotuves įvyks ketverge, 
rugpiučio 28 dienų,\ 8 vai. ry
te iš namų į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus 
Nulydėta į Resurrection ka
pines.

Visi A. A. Rozalijos Nervais 
šienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Simus, Dukterys, Podukrė, 
Žentai ir Marti.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius L J. Zolp, Telefonas 
Boultevard 5203.

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju IV 
Jei kiti nogralfijo jurui* išgydyti, atsilan- 

kyklt pas mano. Mano pilnas liegzamlnavV 
uias atidengs jūsų tikrą liga ir jei afi apąi- 
Imsiu jus gydyti, sveikata Jum* auffryi. Ei
lei t pas tikrą specialistą, kuria neklaua juaq 
kur ir kas jums skauda, bet pala paaakya 
po galutino 16egz aini n avimo—kaa juma yra

Dr. J. E. Zaremba
20 VV. Juckson Blvd^ netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

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

k................. ................... .........—>

Graboriai
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

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tek Rooscvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai- /ĮtSĮBSiU 
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. Hadlcy Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1616 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

S. Halsted St. 
Chicago, III, 

Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS
PIGI AUSIS LIETUVIS 

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

bų išd i rbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tcl. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 

; tt. Moterim ir 
, merginom patari

mai dovanai.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Spccialė 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.

Phone Boulevard 7589 
—,---- -_

---- O--------  
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST 
Laikinai persikėlė už

- kampo ir dabar ran- 
dasi 4660 Grosą Avė.

Tel. Yards 4317

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 ijei 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523 ;

lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

> 3147 So. Halsted Street
Tel. Cahimet 3294 

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

A. L. Davidonis,M.D
43H0 So. Michigan Avenue

Tel. Kcnwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

• Phone Canal 6222 ■

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Drexel 6323 i

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

CHICAGO. ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tcl. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesiun Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.’

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STKiKOL
LIETUVIS

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

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4 601 
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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas Noith Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Telefonas Boulevard 193 9

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9p0 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, III.
---------v—

Ofiso Telefonas Virglnia 0036 
Rez. Tel. Ven Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Ncdoliom nuo 10 iki 12 die

ną. Nainį) ofisas North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 st Street

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

Advokatai

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

Tcl. Lafayctte 4146

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1310
Vak: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—-8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 75 89

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

■ - -------- ---------------- ---------- i............................   ,

------ O------
Ai A. OLIS -

R. A; VASALLE
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street, 

Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos 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 ▼.

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė i naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo, 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 84 8 3

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

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ '
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

D R. HEiZMAN
— 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 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS I
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. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dien) 

Phope Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3202

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 Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 9 iki 1 -— Išėmus Subatas

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Puti man 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskus
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

A. A. S L A K IS
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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525
-----o—- -

Tel. Randolph 5130

Paul M.. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET’ 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552 
—o— • 1

JOSEPH T GRISK
Lietuvis Advokatas j

4631 So, Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9 723
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Lengvas gyvenimas ve
da i ligas

Sveikatos komisionierius Dr. 
Kegel praneša, kad pradėjus 
vartoti dalig saldžių daiktų ir 
skanėstų, mirimų ir susirgimų 
skaičius nepaprastai pakilo. Dia- 
betės mirtingumas nuo 1910 
m. pakįlo ligi 69 nuošimčių. 
Daugiausia pasiekė 1929 m. 
Gausingas maistas ir tinginy
stė, nenoras mankštintis labai 
didina diabetų ligonių skaičių 
Mažiausia serga žydai.

Automobilių aukos jau 
pasiekė 629

Matas Domionaitis kaltinamas 
užmušime

Pereita sekmadienį automo
biliais užmušta dar 5 žmonės 
ir tokiu bud u Cook County ne
laimių skaičius jau pasiekė 629 
užmuštų skaičių šiais metais. 
Tie užmuštieji yra John Hoff- 
mar> it- jo mažas sūnūs nuo 
Michigan avė., Robert I.avan, 
6 m. amžiaus nuo Elias court; 
Mrs. Florence Fox nuo Cottage 
G rovė ir vienas negras.

Hoffmaną ir jo sūnų užmu
šė karas, kuriuo važiavo Mat’ 
thew Domionaitis, 5659 South 
Union Avė. Domionaitis prisi
pažino buvęs išsigėręs. Jis ati
duotas į Felony teismą, kalti
namas dviejų žmonių užmu
šime.

Vaikams jau laikas j 
mokyklą

Mokyklų superintendentas 
Wm. J. Bogan paskelbė, kad 
355 viešųjų mokyklų jau atsi
darys rugsėjo 2 d., tai yra atei
nanti antradieni. Miesto valdy
ba norėjo vaikams vakacijas 
pratęsti ligi rugsėjo 8 d., bet 
Mokyklų taryba nesutiko.

Duktė pabėgo su “gojų”
Fillmore gatvės policijos sto

ties teisėjas Elliot turėjo pa
vartoti visą savo autoritetą, 
kad privertus tėvą seną žydą 
Abraomą Zukermaną atiduoti 
savo dukterei rubus. Duktė mat 
susižadėjo su “gojų”, ispanu 
Rodriguez ir pabėgo ir kai vė
liau atėjo savo rūbų pasiimti, 
senis tėvas keikdamas “kad jos 
šešėlis niekuomet mano slenks
čio nebetemdytų!” išvijo ją.— 
“Kaip gi, patriarchų duktė pa
bėgo su gojų!” šaukė senis teis
me: “Net šilokas protestavo 
Jessikos dėl pabėgimo!” Tik 
teisėjo smarkus argumentai ir 
pasiūlymas 6 mėnesių pataisos 
namus nugalėjo senio patriar
cho religinę tvirtybę.

“Pikta dvasia” laiškų 
dėžutėj

O kas gali pasakyti, kad tai 
nebuvo pikta' dvasia, ką vakar 
iššoko iš pašto dėžutės, sako bo- 
belkos ant 79 st. ir Eberhart 
avė. Atsitiko, kad vakare to 
bloko gyventojai išgirdo nepa
prastą braižymą, kniaukimą ir 
spiaudymą gatvės kampe, nors 
jokio gyvo sutvėrimo nesima
tė. Žmonės pašaukė policiją. 
Pas kunigą nesusiprato šauk
tis. Atbildėjo policijos leitenan
tas ir išgirdęs gatvių kampe 
nesvietišką riksmą skubiai išsi
traukė “pištalietą”. Visas blo
kas aplinkui iškišo galvas pro 
langus, pažiūrėti kaip policis- 
tas su velniu šaudysis. Bet po- 
licistas pamatė einantį laiška
nešį ir nubėgęs jį atitempė prie 
laiškų dėžutės. Tas išsiėmęs 
raktelį atidarė laiškų dėžutę 
(mailbaksį) ir iš jo iššoko di
delis juodas katinas. — Na, 
kaip katinas gali įlysti į mail
baksį? — atkerta tikintieji ne
tikėliams, ir tie nebeturi ar
gumentų.

Rugsėjo 16 d. bus ne
mokamas koncertas

Soldiers Field rengiama dėl 
kokių 206,000 publikos didžiu
lis koncertas po atviru dan
gum rugsėjo 16 dieną, jei bus 
geras oras. Jei bus blogas oras, 
koncertas įvyks Chicago Sta
dionu Koncertui pakviestas 
seniausias Amerikoj kariškas 
orkestras, Marine Band, pirmą 
sykį davęs koncertą preziden
tui Jeffersonui, 1800 metais, tai 
yra 130 metų atgal.

Mirė žymus Chicagos 
profesorius

Londone mirė paraližiaus iš
tiktas Dr. Addison Webster 
Moore, Chicago Universiteto fi
losofijos profesorius. Jis yra 
parašęs keletą knygų, žymiau
sios’ “Pragmatizmas ir jo kri
tika”, “Esimas, Prasmė ir Re
alybė”, “Logikos Teorijos Stu
dija” ir “Kuriamoji Inteligen
cija”.

Trys moterys žudėsi, 
vienai pavyko

Vakar pavakarį išgelbėta dvi 
jaunos moterys, o trečioji, se
na, nusižudė. Mrs. M. Jordan, 
25 metų, Įšoko į ežerą, bet po- 
licistas ištrauk© dar gyvtj. IVIiss 
M. Vallie, 22 metų, išgėrė nuo
dų, bet nuvežta į ligoninę at
gaivinta. Mrs. L. Stockmar, 68 
metų amžiaus, mirė nuo gazo.

Emma Shemaitis Illinois 
moterų žvaigždė

Pereitą sekmadienį laimėjusi 
Ilearsto $1,000 trofėjų .nuosa
vybėn už trečią iš eilės pergalę 
plaukimo lenktynėse Emma 
gauna daug komplimentų ir va
dinama — visos Illinois valsti
jos moterų atletikos žvaigždė.

Namų statyba sumažins 
nedarbą

Statybos komisionierius Pas- 
chen pareiškė, kad dar šį ru
denį prasidės statyba daugelio 
naujų namų, numatytų Chica- 
gos statybos plane. Darbas pa
dėsiąs sumažinti nedarbą. Bet 
kada prasidės naujoji statyba, 
jei tik planai tebus gatavi apie 
gruodžio mėnesį.

Šiandien Taikos sutar
ties sukaktuvės

Lygiai du metai atgal, 1928 
m., rugpiučio 27 d. Paryžiuj 
;apo pasirašytas vadinamasis 
Kelloggo-Briando paktas prieš 
karus. Tuojau paktą pasirašė 
15 tautų, o vėliau dar pasira
šė 58 valstybės, taip kad da- 
jar veik visas pasaulis yra pa
sižadėjęs nebekariauti.

6 vai. popiet M r. Castle, val
stijos sekretorius duos adresą 
per radio ir mieste keliose vie
tose rengiama sukaktuvių ap- 
vaikščiojimas.

Pusė milijono vaikų lau
kiama mokyklose

Lygiai per savaitę, tai yra 
rugsėjo 2 d. atsidarys Chica
gos ir apylinkių mokyklos. 
Spėjama, kad nemažiau pusės 
milijono vaikų stos mokintis. 
Prieauglis šiemet bus 25,000 
vaikiį. Junior high school lau
kiama 33,000 ir senior high 
apie 85,000. 3,300 mokytojų 
turės darbo.

Aviacijos laukuose 
šiandien

Pereitą sekmadienį ir pirma
dienį orlaivių paroda Curtiss 
erodrome pasiekė didelio gyvu
mo. Rinktiniai “oro karaliai” 
ir žymiausios moterys lakūnės 
rodė kas ką gali. Karo orlai
viai nuo mažiukų skautų ligi 
milžiniškų bombasvaidžių rodė 
ką jie darytų karui užėjus. Be- 
motoriniai oro laiveliai, pririš
ti ant ilgų pasaitų slydinėjo 
ore, akrobatiški auto-giro “vė
jo inalunai” kabaravo savo 

gremėzdiškais’ sparnais, drą
suoliai šokinėjo iš aukštybių, 
įsikibę į parašiutus, margi oro 
paukščiai danguose vartaliojo
si, šaudė, mirties kilpas narstė, 
kiti motorus sustabdę žemyn 
lyg skiedros sukosi.

Sekmadienį persiskėlė galvą 
vienas' lakūnas iš Detroito, nu
kritęs iš 100 pėdų aukščio be- 
motoriniame orlaivy. Kitas įvy
kis buvo penkių moterų atlė- 
kimas iš Long Beach, Califor- 
nia, 2365 mylias be sustojimo 
ir taip greit, kad, kaip spauda 
praneša, net pudra -nuo nosių 
nenusidėvėjo! Dvi iš tų lėkejų 
buvo net motinos, viena dvie
jų, kita trijų vaikų.

Laukiama atlekiant keturių 
vokiečių, kurie ką tik atskrido 
per Atlantiką į New Yorką. 
Jie atskrido tuo orlaiviu, ku
riuo kaikada Amundsenas laks
tė.

Kaip bučkis visą gatvę 
užblokavo

Ledų išvažinėtojas (iceman), 
pavardes' nepasisakė, važiuoda
mas W. Division st. žiuri, kad 
kažkieno automobilis užbloka
vo kelią, žiuri, automobily sė
dintis vyrukas pradėjo sakyti 
automobily sėdinčiai merginai 
“jrood nite”, vadinas bučiuoti. 
Icemanas palauke, palaukęs ir 
pritruko kantrybės. Nuėjo po- 
licmano ieškoti. Surado polic- 
maną, atsivedė, o vaikinas vis 
dar tebesakė savo merginai 
“good bye”, vadinas tebebu- 
čiavo.

Policmanas trumpai paklau
sė “What’s the idea? girdi. 
Vaikinas supyko kam jį periš- 
kadina ir išsitraukė puštalietą. 
Policmanas irgi išsitraukė puš
talietą. Bučkis nutruko ir mer
gina pasprūdo.. Policmanas nu
sivedė karštą vaikiną į “ais- 
baksį”, o icemanas nuvažiavo. 
Istorijelė tuo ir pasibaigė.

Ateiviams vakarinės 
mokyklos dykai

Galima prisiruošti pilietybei ir 
išmokti gerų amatų, pasiren
kamai elementarinėse, aukš
tosiose, teknikinėse ir komer
cinėse mokyklose.

Chicagos švietimo Taryba 
(Board of Education) steigia 
šiai žiemai visą^ gausybę nemo
kamų vakarinių kursų iš prar 
dinės’ mokyklos (elementari
nės), ir aukštosios (high 
school), teknikinės ir komerci
jos. Tie kursai steigiami prie 
esamų valdiškų mokyklų įvai
riose miesto dalyse, kad pato
giau butų dirbantiems žmo
nėms pasiekti.

Pradedant rugsėjo 1 d., tiki
ma, kad užsirašys’ apie kokios 
50,000 žmonių, norinčių už
baigti savo mokslą arba netu
rėjusių progos visai lankyti 
mokyklą. Geistina, kad tame 
skaičiuje butų ir lietuvių di
delis būrys.

Kursai bus sugrupuoti į 7 
dalis, visai taip kaip mokoma 
elementarinėse ir aukštosiose 
mokyklose, taip kad lankytojai 
galės pilnai baigti ir diplomus 
gauti. Taip pat bus tam tik
ros amerikonizacijos klasės at
eiviams, kurie moka rašyti ar 
kalbėti angliškai arba kurie no
ri prisirengti prie pilietybes.

MOKYKLŲ SĄRAŠAS 
North Side

Franklin, 226 W. Goethe St., 
elementarinė ir ateivių.

Senu, 5900 N. Greenvvood 
Avė., high, technical, elemen- 
tary ir ateivių.

Lane, 1225 Sedgwick St., 
high, elementary ir ateivių.

Lake View High, 4017 N. 
Ashland Avė., high, elementa
ry ir ateivių.

Northwest Side
Goethe, 2336 N. Rockwejl 

St., elementary ir ateivių.
Stowe, 3444 Wabansia Avė., 
elementary ir ateivių.

Anderson, 1155 N. Lincoln

NAUJIENOS, Chicago, III,
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St., Elementary ir ateivių.
Schurz, 3601 Mihvaukee Av., 

high, technical, elementary ir 
ateivių.

West Side
Jackson, 820 Sholto St., ele
mentary.

Lawson,, 1256 S. Iloman Av., 
elementary ir ateivių.

Marshall, 3250 W. Adams 
St., high, elementary ir atei
vių.

Medill, 1326 W. Fourteenth 
place, high, elementary ir at
eivių.

Austih, 5417 Fulton St., 
high, technical, elemenary ir 
ateivių.

Crane, 2246 W. Jackson blvd. 
high, technical, elementary ir 
ateivių.

Harrison, 2850 Twenty- 
fourth St., high, technical, ele
mentary ir ateivių.

Washburne, 655 W. Four
teenth St., prekyba.

South Side

Seward, 4600 S. Ilermitage 
Avė., elementary ir ateivių.

Phillips, 244 E. Thirty-ninth 
St., high, elementary ir atei
vių.

Englewood, 6220 Stevvart 
Avė., high, elementary ir atei
vių.

Tilden, 645 W. Forty-seven 
place, high, technical, elemen
tary ir ateivių.

Bovven, 8860 Manistee Avė., 
high, technical, elementary ir 
ateivių.

Fcnger, 112th and Wallace 
Sts., high, elementary ir atei
vių,

Jonės, Harrison St. and Ply- 
mouth place, commercial.

Lindblom, 6130 Lincoln St., 
high, elementary ir ateivių.

Taipgi norintiems bus’ duo
damos specialės klesos apie 
sveikatos užlaikymą, apie vai
kų auklėjimą, namų priežiūrą 
ir sanitariją, vaikų pažinimą ir 
pirmos pagelbos sutcjkimą 
ir t.t.
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Radio programai
* ŠIANDIE VAKARE

iš Chicagos didžiųjų radio stočių

970 Kc.~WCFL—-309.1 M.
6:00—DeLuxe Variety with Gcrt- 

rude Tobin Friend, Soprano 
6:30—Municipal Talk by F. Carl 

Martini, Egr. of Contract
6:45—Harry Winnick, Retail Clerks 

Association
7:00—Organ mitai by Al Carney
7:30—Bulletin Board, Labor Flashes, 

U. S. Agricultural b Weather 
reports

7:45—Adolph b Rudolph, Comedy 
Team

8:00—Lyon b Healy Theremin Hour 
with Charles Stein

8:30—WCFL Novelty Orchestra
8:45—DeLuxe Variety —Marimba

Solos by J. Suchomski
9:15—Koiniss Musicale
9:30—Paul Rader’s Back Home Hout 

10:15—WCFL Radio Study Club 
10:30—Joe Kayser’s Navy Pier Or

chestra
11:00—Gov. Clinton’s Orchestra ovet 

NBC netvvork
11:30—Joe Kayser’s Navy Pier Or

chestra

1020 Kc.—KYW—294 M.
5:30 p. m.—Unde Bob.
6:00 p. m.—Tony Nuzzo’s Canton 

Tea Garden Orchestra.
6:25 p. m.—Teaberry Sports Review, 
6:30 p m.—Alberti’s Congress Or

chestra.
6:4 5 p. m.—NBC—Patent Cereal

Co.
7:00 p. m.—Olsen b Ebann 'Time. 
7:00 p. m.—NBC—Yeast Foamers.
7:30 p, m.—NBC—Sylvania Fores- 

ters.
8:00 p. m.—Olsen b Ebann Time 

Signal.
8:00 p. m—NBC—Halsey Stuart

Orchestra. v
8:30 p. m.—NBC—Camel Pleasure 

Hour.
9:30 p. m.—NBC—Coca Cola Prog- 

ram.
10:00 p. m.—Teaberry Sports Repor- 

ter.
10:05 p. m.—H. and E. News Flashes, 
10:10 p. m.—State Street Tomorrow. 
10:30 p. m—NBC—Amos ‘n’ Andy, 
10:45 p. m.—Herbie Kay’s Aragon

Orchestra.
11:15 p. m.—Public Service —Wea 

ther; Temperature; Correct 
Time.

11:20 p. m.—Stone’s Edgewater Beach 
Orchestra.

12:00 mid.—Tony Nuzzo’s Canton 
Tea Garden Orchestra.

12:15 a. m.—Alberti’s Congress Or
chestra. ,

12:45 a. m.—Tony Nuzzo’s Canton 
Tea Garden Orchestra.

670 Kc—WMAQ—447.5 M.

5:00 p. m—Topsy Turvy Time.
5:00 p. m.—Horold Van Home, pia- 

nist.
5:45 p. m.—Model Airplane Club.
6:00 p. m.—News Concert Orchestra.
6:30 p. m,—Sports Announcement.
6:45 p. m.—Harold Van Horne, pia- 

nist.
7:00 p. m.—CBS —Manhattan

Moodsi

7:30 p m.—CBS—“Forty Fathom
Travvlers.”

8:00 p. m.—Libby, McNeill b 
Libby. ?

8:30 p. m.—CBS—La Palina Smo< 
ker.

9:00 p. m.—CBS—Philco Hour.
10:00 p. m.—Dan and Sylvia.
10:10 p. m.—Elgin Time Signal.
10:10 p. m.—Harrison Weathc Report.
10:15 p m.—Nahigan Program.
10:45 p. m.— Daily News Concert 

Orchestra.
11:00 p. m.—Uptown Village and Via 

Lago Orchestra (3 hours).

870 Kc—WENR— 344.5 M.

6:00 p. m.—Tip Top Ensemble.
6:15 p. m.—Irma Glen, Organ Con

cert.
6:30 p. m.—NBC—Phil Cook.
6:45. p. m.—Tip Top Ensemble.
6:58 p. m—Illinois Watch Time.

Off the Air at 7:00 p. m.
8:30 p. m.—Farm Program.
9 :/)0 p. m.—Wecner Minstrel Show.

10:00 p. m.—Mike and Hcnnan, Co
medy Skcich.

10:10 p. m.Outing and Recreation.
10:15 p. m. NBC—-Uncle Abe and

David.
10:35 p. m—Telechron Time.
10:36 p. m.—Studio Prograin.
10:45 p. m.—NBC—Nat'l Ncws E- 

vents.
11:00 p. m.—Air, Vaudeville —Herbie 

Kay’s Orch; Jimmy Green’s 
Orch.
Off l4>e Air at 1:00 a. m.

770 Kc.—WBBM—389.4 M.

6:00 p. m.—Times News Flashes.
6:10 p. m.—Stieffel's Furniture

Prag — Organ.
6:25 p. m.—Henri Gendron’s Orches

tra.
6:4 5 p. m.—Chrysler Musical.
7:00 p. m.-,WBBM Carnival — 

dance, orchestra, and popular 
artisis.

7:30 p. m.—Irving Aaronson’s Or
chestra.

8:00 p. m.—Tom Gerun’s Orchestra.
8:30 p. m.—Times Dramatic Sketch.
8:45 p m.—Symphonic Orchestra.
9:00 p. m.—‘‘The Spced Demons” 

----- dance orchestra.
9:15 p. r»i.------Aaronson’s CZomman-

ders.
945 p. m.—Tom Gerun’s Orchestra.

10:00 p. m.—Off the Air Until Mid- 
nite.

12:00 mid.—Around the Town with 
Irving Aaronson’s Orchestra; 
Prank Shaw: Tom Gerun’s 
Orchestra and Henri Gendron’s

• Orchestra (2 hrs.).

870 Kc.—WLS—344. M.

7:00 p. m.—Eventide Melodies.
7:15 p. m —Oatesville General Store.
7:30 p. m.—Clem b Harry, Har- 

mony duo.
7:4 5 p. m.—Negro Musicians.

PRANEŠIMAI
LSS. Centralinės Chicagos kuopos 

susirinkimas įvyks seredoj, rugpiu- 
Čio 27 d., 7:30 v. v., Naujienų na
me. Yra labai svarbių naujų rei
kalų, todėl visi nariai prašomi būti.

— J. Mickevičius, sek r.

MADOS

2639 — Jaunai mergaitei tinka
ma suknelė mokyklon eiti. Galima 
siūdinti iš bile materijos —< šilko, 
nelė visados gerai atrodys ir ne
brangiai kainuos. Sukirptos mieros 
vilnų arba naujoviškos. Tokia suk- 
8, 10, 12 ir 14 metų mergaitėm.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No _________
Mieros ............................ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vabt«)

-----------------------------------------
8:00 p. m.—/NBC—Wadsworth Me

škai Drama.
8:15 p. m.—NBC—O’Cedar Time.

THROUGII WJ.II)
8:30 p. m.—Nat. Assn. of Negro 

Musicians’ musical Fili.

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.

CLASSIFIEO ADS.
........ ..... —

Educational
 Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEJ0E,

672 West Madison Street.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knyRvedystŠs, stenografijos, ir kitų 
mokslo šaky. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytojai
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. Hlk

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42, Washington Blvd.

Business Service
BiznioPatarnavim—

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261, Rea. Hemlock 1292

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Perkraustęm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St
CHICAGO

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ
Aš esu pardavėju James Coal Co. 
anglių, kurių yardai randasi 58 ir 
Halsted St. ir 81 ir Wallace St. Kai
nos prieinamos visiems. Laukiam jūsų

PETER ADOMAITIS
6630 So. Talman Avė.

Tel. Prospect 3938

PATENTAI. Copyright. — išradi
mai visokios rųSies.

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

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO. 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigu? 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis minėtini 
mis mokestimi*.

Mes taipjau perkame mnrgilius b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647

Arti

Paskolos suteikiama j vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus )
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas {600,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel, Lafavette 6788-6716

Trečiadienis, rugp. 27, 1980

CLASSIFIEDADS.
Financial

Finensai-Paskoloe_________

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

Miscellaneous for Sale
 Įvairus J>Į>r^?yjTna*

KAS TURIT parduoti didelį Bull 
Dog.

šaukit Ganai 6698

Automobiles
LINCOLN, vėliausis 1928 Le Ba- 

ron Berlyn sedanas, 6 dratiniai ra
tai, 8 ply de hixe tairai, troko rack. 
Geriausiame mechaniškame stovyje. 
Garantuosime. Priimsime $1650 bi
le kokiomis sąlygomis.

M. .1. KELLY, 
4445 W. Madison St. 

-0------

VISIŠKAI naujas Chevrolet. Vė
liausis įrengimas. $100. Žema par
davimo kaina, $2o iki 1 nubš. įmo
kėti.

M. J. KELLY, 
4445 W. Madison St.

FORDAS. Naujas Town sedanas, 
garantuotas, visiškai naujas, $50. Že
ma kaina.

M. J. KELLY,
4445 W. Madison St.

GERI VARTOTI KARAI NIEKAD 
NEBUVO Už TOKIĄ PIGIĄ KAINĄ 

Pirkite dabar
Buick, 5 pas. sedanas, 29-27,.... $795 
Buick, 5 pas. sedapas, 26-47,.... $315 
Buick, 5 pas. sedanas, 27-40,.... $445 
Buick, 5 pas. sedanas, 27-20,.... $445 

Ir kiti nepaprasti bargenai 
ARCHER BUICK CO.

4400 Archer Avė., Virginia 2400

For Rent
PASIRENDUOJA flatai už žemą 

kainą, 2 kambarių $5; 3 kambarių 
$10; 4 kambarių $10; 5 kambarių 
$15. Bus išdekoruoti kaip norūs 
rendauninkas.

Klauskite džianitoriaus.
1701 S. Canal St.
Tel. Canal 5983

Furnished Rooms
RENDAI kambarys apšildomas 

su garu, su valgiu ar be valgio, pi
gus, geras ir gražus kambarys, su 
visais patogumais, 4604 So. Fran- 
cisco Avė.

Personai
,Asmenų Ieško

KAS SUTIKTŲ priimti į burdą 
19 mėnesių mergaitę — ją auklėti 
ir prižiūrėti, meldžiu tuoj pranešti 
man. Mis. Anna Fabians, 938 W. 
33rd St. 2ros lubos, užpakalyj.

Help Wanted—Malė

REIKIA vyrų su ar be karų. Na
mas nuo namo. Gera mokestis. N. 
S. Shoe Repair, 2038 W. Madison.

REIKALINGAS unijistas janito- 
rius. Aš apleidžiu Chicagą ir no
riu savo vietą pavesti geram žmo
gui. 5600 S. Prairie Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikią

IEŠKAU senyvos moteries dabo
jimui vaikų. Atsikreipkite 10 vai. 
ryte. J. Miškinis, 940 W. 33 St. lmos 
lubos.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienai, y pa Ai ai Jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
16 dlrbtuvča už sutaupimą mažiausia.

60% cash pamatu
Jokls užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio Iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuveSime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryfiius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Šaukite Columbus 0467. 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

Farms For Sale
Ūkiai .PydgyljĮĮP^

PARSIDUODA dvi farmos po <8(1 
akerių Scottville, Mich., be stako. 
Už cash arba mainysiu ant miesto 
nuosavybės. Peter Western, 2252 
Ainsle St., Chicago.

FARMA PARDUOSIU arba mai
nysiu, geriausioj vietoj Wisconsine. 
4213 So. Campbell Avė. Klauskit 
farmerio.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, fermas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkčs ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd inortgage ir parūpinant 1 ir 2nu 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tol. Lafayctte 0455

PARDAVIMUI 5 kambarių cottage 
ir pusė akerio žemės ant lllth St. 
ir Sacramento Avė., su mažu įmo
kėsimu.

---------..............................................  ■ IBIU


