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Maskvai vis vaidinasi karo
rytų Europoje pavojus

Varšuva sako, kad ir konfliktas tarp Lie 
tuvos valdžios ir klerikalų esąs sovietų 
valdžios kurstomas, nes lietuvių kuni 
gai nori susiartinimo su Lenkija

VARŠUVA, sausio 30. -- ži
nios, kurios gauta čia iš Mas
kvos ir Kauno, parodo, kad dėl 
lietuvių latvių padarytos pre
kybos sutarties ir pradėtų Lie
tuvos su Estija derybų panašiai 
sutarčiai, sovietija stipriai su- 
sirupinus. Maskva mato tame 
Pabaltijo valstybių bloko su 
Lenkija priešaky mezgimąsi ir 
tiesioginį karo pavojų sovietų 
Rusijai. » 

Norėdama' sutrukdyti tolesnį 
Pabaltijo valstybių ir Lenkijos 
susiartinimą, sovietų vyriausy
bė pradėjo energingą diploma
tinę akciją Kaune ir Rygoj. 
Sovietai, sako, kurstą Lietuvos 
vyriausybę prieš katalikų dva- 
siškiją, tikindami, kad kunigai, 
būdami Vatikano įtakoje, nori

atsižadėti Vilniaus ir susitai-

Maskvos Izviestija viename 
savo vedamųjų pabrėžia, kad 
netrukus po lietuvių latvių su
tarties pasirašymo Latvijos mi- 
niste/is pirmininkas Celminš 
deklaravęs, jogei Lietuvos sosti
nė esanti' Kaunas, o ne.Vil- 
nius.

Izviestija taip pat nurodo j 
pavojų, kuris gresiąs Lietuvai, 
jei ji susiartinsianti su Estija, 
susirišusią' sutartimis su Len
kija. Sovietų organas plačiai 
išvedžioja apie tariamą pavojų, 
gresiantį rytų Europai, ir pa
reiškia, kad Sovietų Sąjunga 
turėsianti atitinkamai vesti sa
vo politiką rytų Europoje ir 
atitinkamu budu reaguoti į to
lesnę įvykių raidą.

Lietuvos kriminalinės policijos direkto 
rius apie klerikalų ateitininkų ir 

voldemarininkų judėjimą
( KAUNAS, saufųo. 1$. įLŽ]. 
— Kriminalinės policijos direk
torius pulk. Rusteika’Vakar pri
ėmė dienraščių korespondentus 
ir spaudai suteikė žinių apie 
ateitininkų ir voldemarininkų 
judėjimą.

— Ateitinirikai,—sako krim. 
polic. dir., — kursto visuome
nę prieš dabartinę tvarką. Kur
stytojams taikomos administra- 
tyvines priemonės ir jie izoliuo
jami. Jiems administratyvinės 
bausmės taikomos.-

Paklaustas dėl ištremto į Var
nius dr. Karvelio, pulk. Rustei
ka pasakė, kad Karvelis atei
tininkų susirinkimuose itin kur
stydavęs, sakydamas, kad yra 
siaurinamos bažnyčios ir kata
likų teisės; o kiekvienas tikras 
katalikas, — sako pulk. Rustei
ka', — tariamo katalikų perse
kiojimo visai nejaučia ir ne
mato.

Del agitatorių kunigų pulk. 
Rusteika pareiškė:

— Paskutiniu metu kunigams 
iškelta daug baudžiamųjų bylų. 
Bylos keliamos tiems kunigams, 
kurie viešose vietose prasikal- 
stamai valstybės įstatymams 
kalba.

Kunigo nusikaltimą krimina
linė policija sužinojus, perduo
da teismui. Ypatingai svar
bioms ’Syloms tardytojas No- 
vickas dabar kaip tik tokias 
kunigų bylas ir veda, — pri- 

/durė 'pulk. Rusteika.
3
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Chicagai ir apielinkei Tedera 

lis oro biuras Šiai dienai pra 
našauja:

Bendra^ gražu ir kiek šal
čiau; stiprus žiemių vakarų vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 37° ir 19° F. a

šiandie saulė teka 7:05, lei
džiasi 5:02. Mėnuo leidžiasi 
5:30 ryto.

Chicago, III., šeštadienis, Sausis-January 31 d., 1931
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Baisios nelaimės vieta — Little Betty anglių kasyklos arti Linton, Ind., kjur praeitą trečia
dienį, įvykus sprogimui, žuvo 29 angliakasiai. Paveikslėly matyt ambulansai, gelbėtojai ir 

žmonių minios ties kasyklų žiotimis.
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Bolševikijoje dabar 
metų laikai nustato 

drapanų “saizą”
Rabočaja Maskva rašo apie “ge- 

niališką” sovietų drapanų tru. 
sto standardizavimo sistemų

klausia': ‘Kokio didumo lavo
nas?’

“Jei mirušis yfa mažas,1 jis 
kartais gali gaut karstą be il
gesnių trukdysiu. ’ Bet jei pra
šytojas atsako? ‘Maždaug tokio 
didumo, kaip tamsta,’ tada val
dininkas riktelėja: ‘Tokiam' di
deliam reikia, -spccra'liai užsaky
ti.: Ateik rytoj. — Sliedujuš- 
čij!’

Skelbiamos “karo”
i! paliaubos tarp Bri 

tanijos ir Indijos
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Komunistai nudaigojo 
tris Kiny generolus 

1 ■ generolus
< ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 

30. — Praneša, kadi kinų ko
munistai nudaigojo tris centra- 
linės Kinų valdžios generolus, 
kuriuos jie prieš dvejetą savaL 
čių suėmė Kiangsi provincijoje 
ir reikalavo 'iš jų 2 milijonų 
dolerių išsivaduoti. Nesulaukda
mi pinigų, komunistai, kaip 
praneša, ėmė juos žiauriai kan
kinti, iki mirtinai nukankino.

Latvija prašo Tarpt, 
Banko pagalbos sa

vo finansams

No. 26

Autorizavo išdalint 
20 milijonų bušelių 

valdžios kviečių x
, WASIIINGTONAS, sausio 30 
— Senatas šiandie priėmė 
$446;000,000 karo departamen
to apropriacijų bilių, kuriuo 
taip pat autorizuojama išdalin
ti iš federalinės farmų tary
bos sandelių 20 milijonų buše
lių kviečių pašalpos reikalin
giems imonėms.

Atstovų butas atmetė sena
to bilių, kuriuo buvo numaty
tą' duoti Raudonąjam Kryžių/ 
25 milijonus dolerių dėl saus
ros nuken tėjusiems f armė
nams šelpti. '

Baigdamas apie kunigus pulk. 
Rusteika pabrėžė, kad dabar 
kunigai išnaudoju kiekvieną 
progą prieš valdžią paagituoti.

— Voįdemarininkai, — sa
ko Rusteika', — nesehiai išlei
do du atsišaukimus; vieno at
sišaukimo autoriai jau išaiš
kinti ir pasirodė, kad tai yra 
Telšių miesto gyventojas žali
mas ir keturi Plungės moky
tojų seminarijos mokiniai. An
tro atsišaukimo autoriai dar 
aiškinami.

Del plečkaitininkų ir komu
nistų Rusteika sako, kad *su 
jais frontas yra', bet jų fronte 
nieko naujo.

Sovietų rau d o n a r 
miečio kerštas bolše 

vikų režimui
VILNIAUS spauda praneša iš 

lenkų-sovietų sienos apie cha
rakteringą sovietijos gyvenimui 
tragišką atsitikimą, įvykusį so
vietų Rusijos sienos sargybos 
poste Soborno, Rakovo rajone. 
Atsitikimas toks:

Prieš dvi dienas į Soborno 
postą įsiveržę, raudonarmietis 
sargybinis Ivan Gorsky ir ke
liais revolverio šūviais vietoj 
nukovė posto vadą, raudonar
mietį karininką Andriejų Te- 
fpliuškiną. Įsitikinęs, kad kari
ninkas nebegyvas, Gorsky čia 
pat pats nusišovė.

Pas nusižudėlį laiškas, kurį 
jis ką tik buvo gavęs iš gim
tojo kaimo Tambovo guberni
joje. Laiške Gorskiui buvo pra* 
nešama, kad jo tėvas ir motina 
tapę suimti ir išsiunėtami į Si
birą kaip kolektivizacijos prie
šai.

Ant laiško paties Gorskio 
ranka buvo padėta pastaba': 
“Aš atkeršysiu.”

KORICOS apielinkėj, Albani
joj, atsikartojo žemės drebėji
mas. Penkiasdešimt namų* su
griuvo ir keletas asmenųbuvo 
sužeisti. (

Ncw York Times korespon
dentas Maskvoje, Walter Du- 
ranty, žinomas savo palanku
mu sovietams, savo kablegramoj 
sausio 28 d. rašo:

Per pastarus mėnesius pasau
lis girdėją labai daug apie so
vietų planavimo sistemos geru
mus ir laimėjimus, bet čia yra 
if antra paveikslo pusė, kaip 
ją piešia laikraštis Rabočaja 
Maskva. Pasak to laikraščio, ' 
Valstybės Drapanų Trustas pa
siekė standardizavimo rekordą 
šitokiu programų: .

Nuo sausio iki kovo mene- į 
šio trustas išleidžia tik mažiau
sio “saizo” drapanas; nuo ba
landžio iki birželio mažo ir 
vidutinio; nuo liepos iki rug
sėjo — vidutinio ir didelio, o 
nuo spalių iki lapkričio — tik 
didžiausio.

Del šitokios genia'liškos siste
mos, sako Rabočaja Maskva, 
augšto ūgio vyriukas turi lauk
ti metų galo, kad gautų saVo 
“saizo” drapanų. 4

Ir čia pat laikraštis deda 
“geniališką sistemą” pašiepian
čią karikatūrą —, milžiną, sto
vintį prieš veidrodį ir besigro- 
žėjantį savo kostiumu, kurio 
rankovės siękia iki alkūnių ir 
kelinės iki kelių.
Kas atsitinka, “standardizuo- 

tam” kojas užvertus
Gretimoj skylty laikraštis 

duoda antrą augaloto žmogads 
vargų vaizdą. Jei dėl savo pli
kų blauzdų augštas vyras pa
vojingai nusišaldo ii’ užverčia 
kojas, jam sunku gauti kars
tas iš Valstybės Karstų Trus- 
to. Laikraštis salto:

“Kiek dienų reikia laukti, kol 
gaUsi karstą? Ne mažiau kaip 
tris. Kiek tam pačiam reika
lui reikia gauti dokumentų? Ne 
mažiau kaip šešis: mirties liu
dijimą iš daktaro, antrą iš na
mų komiteto, trečią iš sveika
tos departamento, ^ketvirtą iš 
miesto gjihimU, ’vedybų ir mir 
rimų biiiro. Pastaris biuras dar 
reikalauja', kad jam butų pri
statyti du liudijimai, vienas iš 
laidojimų departamento, antras 
iŠ apdraudos departamento. * ši
taip apsiginklavę, mirusio gi
minės jau turi’ drąsos eiti į 
Valstybės Karstų Trustą, kur 
išdidus ^valdininkas šiurkščiai

Churchill traukias iš 
britų konservatorių 

partijos centro
LONDONAS, sausio. 30. — 

Winston Churchill, vienas žy- 
.miausių konservatorių lyderių 
ir buvęs iždo kanclerius, pra
nešė vyriausiam! partijos vadui, 
Stanley Baldwinui, kad jis pa
sitraukiąs iš' partijos tarybos, 
kuri nustato visa konservato
rių partijos politiką. • ' 
. Pasitraukimo prježastis yra 
ta, kad tarp Churchillo ir Bald- 
wino įvyko Konfliktas Indijos 
klausimu. ' Prieš dvejetą dienų 
Churchill piktai atakavo parla
mente premjerų MacDonaldą 
dėl britų-indų round table kon
ferencijos rezultatų. BaldvVinas 
gi viešai pasmerkė "Ohurchillio 
puolimus ir pareiškė, kad' jei
gu ateinančiais rinkimais kon
servatorių partija vėl laimė
sianti ir grįšianti valdžion, ji 
vykdysianti premjero MacDo
naldo deklaraciją dėl suteikimo 
Indijai dominijos teisės.

Lenkų socialistų vadas 
Ignas Dašynskis pa

vojingai serga
BERLYNAS, x sausio 30. — 

Iš Varšuvos praneša, kad žy
miausias lenkų socialistų vadas 
ir buvęs seimo pirmininkas, Ig
nas Dašynskį#1., pavojingai sęr-

‘ Dašynshįis per 27 metus bu
vo socialistų atstovas Austri
jos parlamente, o Lenkijai at
gavus nepriklausomybę jis visą 
laiką bitvo socialistų vadas len
kų seime. Dašynskis yra 64 me
tų amžiaus? : ’

Arkansas butas priėmė 
S15,000,000 farmeriams 

padėti biliij
. LITTLE RO« Ark., sausio 

80. Arkansas legislaturos at
stovų butas vakar priėmė bi
lių, kuriuo numatomą išleisti. 
$15,000,000 valstijos bohį dėl 
sausros nukentėjusiems farme- 
rįams padėti. .

LONDONAS, saiisio 30. —. 
Britų vyriausybė, kaip girdėt, 
netrukus paleis višus, apie 50 
tūkstančių, indų kalinius, kurie 
buvo suimti už nusikaltimus ry
šy su priešinimos Anglijai kam
panija. Kadangi pasirodė, kad 
vienu kartu paleisti visus ka
linius butų nepraktiška, kad nu
tarta laipsniškai paleisti gru
pėmis,'iki visi bus laisvi.

Visds Ind.įjbs .kongreso vadai, 
kaip praneša, pareiškę, kad jie, 
nors formaliai neatšaukdami ci
vilio priešinimos kampanijos, 
sutinką paliauti įstatymų -lau
žymą ir leisti atsisteigti kraš
te ramumui, kad ralhioj , atmos
feroj butų galima vesti- dery
bos, kurios prasidės tuojau, kai 
tik į Indiją sugrįš iš Londono 
round table konferencijos dele
gatai. .. X ' . ' V

Iš . savo pusės britų' vyriau
sybė, sa’ko, įsakius savo valdi
ninkams Indijoje nebūti per
daug uoliems tvarkos žiūrėji
mo pareigas einant ii* steng
tis neduoti indams pretekstų 
neramumams keltu

Ar dar geriau reikia: 
prieky'— bažnyčia; už

pakaly — smuklė
CLE^RWATER, Fla., sausio 

30. — Tieson čia buvo pašauk
tas pilietis' Theodore Cerallo, 
kaltinamas dėl butlegeriavimo.

Teisme pasirodė, kad prieša
kinę dalį trobesio, kurio jis bu
vo savininkas, Cerallo buvo iš
nuomojęs ' baptistų parapijos 
bažnyčiai, o užpakalinėj daly 
(j i sulaikė slaptą smuklę. . 
I Teismas nubaudė Cerallo 
šimčia dienų kalėjimo.

de-

Latvija perka 10 tuk 
stančių tonų Lietu

vos javų
RYGA. (Elta). — žemėą ūkio 

ministerijoj buvo pasirašyta su
tartis dėl 10,000 tonų javų pir
kimo Lietuvoj. Iš Lietuvos pu
sės ustąrtį pasirašė, Lietuvos 
Pasiuntinys Latvijoj Pr. Dai
lidė, iš latvių■ Latvijoj že
mės ūkio minįsteris Gulbis. 
Grudai bus priimami Rygoj ir 
Daugavpily. Už pervežimą nuo 
centnerio bus atskaitoma 1,5 li
tų. šį pavasarį bus supirięii vi
si kviečiai Jr pusė rųgįų* Įdtą 
pusė rugių bus Supirktai 
denį, i

PARYŽIUS, sausio 3O.X-Gau- 
tomis čia žiniomis, Latvija at
sidūrė sunkioj finansinėj padė
ty. Jos emisijos' bankas krei
pėsi į Tarptautinį Banką pra
šydamas pagalbos.'

Tarptautinis Bankas prižadėjo 
suteikti paramos, ta sąlyga, kad 
Latvijos bankas darys žingsnių 
savo valiutos infiliacijai su
stabdyti. \ t „

Savo biudžetui subalansuoti, 
Latvijos vyriausybė stengiasi 
mažinti išlaidas ir padidinti pa
jamas augštešniais muitais odai, 
odos gaminiams, medvilnės pre
kėms, javams, cukuri, geležiai 
ir chemikalams.

Varšuvoj prasidėjo 
keturių socialistų 

procesas.
Kaltinami dėl konspiracijos nu

žudyti Pilsudskį

MacDonaldui nepa 
vyko tarpininkaut 
tekstiles lokaute-

LONDONĄ^, sausio 80. — 
PremjeroMacDonaldo bandy
mai sutaikinti Lankaširo med
vilnės įmonių savininkus su iš
mestais iš darbo darbininkais 
šiandie pasibaigė nepasisekimu.

Tekstilės ♦ fabrikų savininkų 
paskelbtu lokautu yra išmesta 
iš darbo 250 tūkstančių darbi
ninkų. < <

Žemės drebėjimas pieti
nėj Meksikoje •

MEKSIKOS MIESTAS, sau- 
šio 30. — Pietinėj Meksikoj, 
ypač. Oaksakoj, įvyko vėl smar
kus žemės drebėjimas, kaikur 
padaręs stambios žalos.

28 darbininkai žuvo ka
syklose Anglijoje 

. ---- ¥----- '
WHITEHAVEN, Kumberlan- 

das, Anglija, sausio 30. —- Haig 
anglies kasyklose, netoli' nuo 
čia, vakar, įvykus sprogimui, 
buvo užmušti, kiek žinoma', 28 
angliakasiai.

VARŠUVA, sausio 30.—Var
šuvos apygardos teisme prasi
dėjo didelė politinė byla, ku- 

i rioj keturi lenkų socialistų par- 
. tijos nariai

Dziengielevskis, Trochimovičius 
, ir Bialkovskis — yra kaltina

mi koiispiravimu nužudyti mar
šalą Pilsudskį. •

Kaltinamajame akte sakoma, 
kad jie dalyvavę organizavime 
sąmokslo prieš gyvybę asmenų, 
užimančių augštas vietas val
džioje, ir rengę atentatą prieš 
mariįalą Pilsudskį, ėjusį tuomet 
tenkljbs premjero pareigas.

' ■ ifatip vyriausias sąmokslinin
kas buvęs Jtfgodzinskis.

Jagodzinskis,

Vokietija užgynė filmą, 
kuria pajuokiami 
Hitlerio fašistai

BERLYNAS, sausio 30. — 
Vokiečių vyriausybė užgynė ro
dyti teatruose filmą, pavardytą 
“Trečiojoj Imperijoj”. Tais kru- 
tamais paveikslais, atfilmuotais 
socialdemokratų partijos užsa
kymu, yra’ išjuokiami Hitlerio 
fašistai.

Kanados premjero visl
ias Washingtonui

WASHINGTONAS, sausio 30
— Trumpam 
Washingtoną 
pręmjeras R. 
zito metu jis
jimų su prezidentu Hooveriu ir 
valstybės sekretorium Stimso- 
pu. ‘ ‘

vizitui šiandie j 
atvyko Kanados 
B. Bennett. Vi- 
tures pasikalbė-

-----------y-
Parašytas kalt aktas 

Slabados ękscesi- 
ninkams

Kunigai pasmerkę ofi
ciozą ir “Vienybę”

KaunoKAUNAS.
teismo valstybės gynėjo 
jėjas Mikaila jau parašė 
namąjį aktą Voldemaro laikais 
Slabadoj buvusių ekscesų prieš 
žydus. Kaltinamasis aktas pa
rašytas 17 žmonių, jų tarpe ke
li Šauliai ir kt.,

apyg. 
padė- 
kalti-

/ ’ r

Numarino atentato 
prieš

KAUNNAS. — “Idiše štime” 
sausio 9 dienos nr. rašo, kad 
šiomis dienomis Kaune įvyku
sioje kunigų /konferencijoje, 
kunigai pasmerkę oficiozą [“Lie
tuvos Aidą”] ir “Vienybę”; 
nutarę draugiškai papeikti tuos 
kupigus, kurie dalyvauja tau
tininkų partijoj; padėkoję vy
skupams už laiškus ir vyriau
sybės dėmesiui priėmę keletą 
rezoliucijų

ddemarą
"'■■■V.

• Ypąt. svarbiųKAUNAS, t- Ypąt. svarbįų 
bylų tardytojas Navickas forma
liai numarino buvusią prieš Vol- 
dematą 1929 m. gegužės 5 (i. 
atentato bylą.

mjėksij 
JoaqĮiių^. 
Meksikos dramaturgas.

LIETUVON
Siunčiame Pinigui 
Paltu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai ---

NAUJIENOS
SOUTH taALSTED BT. 
—CAOO. ILU
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. Birželio 20

viena virsminetų 
reikia tuoj 
ir .rezerva-

i huną. Jt]H ga- 
tik' vąjstai yra
Užsakyti jų dėl

SIUSKIT HEK 
BURNAI 
PINIGUS LIETUVON

kad ji teistų Pildomoji 
, tai skundas tapo sū

kurio po juo 
Priegtam skundo 

priduotas Kal- 
Bet tas formališ- 
atlikta trys die-

Pruseikos prakalbos ir kiti 
dalykai

Ar nuodingi Ameri 
koš obuoliai?

Neseniai “Naujienose” paste
bėjau žinutę iš Lenkijos, skel
biančių, kad /Lenkija sunaikino 
visus iš Amerikos importuotus 
obuolius kaip uodingus. Skam
ba keistai. Bet tikrenybėje yra 
visai kitaip.’ Amerikos obuo-

chefninę rūgštį ii* gal obuoliai 
yra liubsi nuo cheminės rūgš
ties. Todėl jeigu tenka abejo
ti, tai pirm valgysiant geriau 
vaisius nulupti arba nuplauti, 
švirkštimas rūgšties skiediniu 
yra būtinas, nes kitaip reiktų 
obuolius valgyti kirmėlių su- 
landžiotus. —G. J. Yurk.

Dešimts Specialinių
EKSKURSIJŲ 

į Lietuvą 
1931 Metais

Amerikos Lietuvis”, — susitarę rengia didžiausią^ Ekskursiją Lietu** 
Patyrę laikraštininkų palydovai prašalys visus jūsų 

agažais. _ Klaipėdoje pašitiks

teko 
tūlo S. 

kui^ liečia-

i — “Naujienos”, “Dirva” 
susitarę rengia didžiausią^ Ekskursiją Lietu

Sausio 27 d. tavorščiui L. 
Pruseikai čia buvo surengtos 
prakalbos. Garsinta, kad pra
kalbas rengia ALDLD Apskri
tys ir kad bus kalbama apie tos 
organizacijos reikalus bei nau
jąją “proletarų” susivieniji-

KLAIPĖDA — KOPENHAGA

Aš TURIU JŪSŲ 
NUMERI <

Ant jūsų radio šįvakar... 
Pasiklausykite Lorna .Fan- 
tin, garsios numerologys- 
leš; Ji papasakos jums 
kaip vardai ir datos daro 
įtakos į pasisekimą bizny
je, meilėje ar apsivedime. 
Tikra . radio , įdomybe.

Keturi įetkmingiausi Amerikos lietuvių laikraščiai
“Vienyk “
von kokia kada yra bi|vus
rūpesčius kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir b; a_____
SpecialiŠki Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis ir'sutvarkyi kelio
nę Lietuvos geležinkeliu ar busais į jūsų kaimus ir miestelius.
- Be atidėliojimo kreipkitės prie Nauj 
informacijų. Užsisakyldk ‘

Štili another Ktaft-Phenix 
triumph! New digestibility, 
health qualities and dclicious 
ncw flavor addcd to cheese.

In Velvecta iii the valuable 
properties of ridhmilk are 
retained. Milk suįirįcalciupi 
and minorais. Good for cverj- 
one, including the/children. -

Velvecta sprcąds, sliccs* or 
melts and toastš ihstiotly.Tty 
a h ai f pouhd pačkage today.

K.RAJFT

Sausio 25 d. SLA 308 kuo
pa šaukė nepaprastą susirinki- 
ną, kad ištirti skundą prieš 
:uopos . pirmininką J. Tilindį. 

Nors rašančiam šiuos žodžius 
::ame susjirihkime, Ir neteko bū
ti, bet teko susitikti su tais, 
kurie susirinkime dalyvavo. 
Skundas buvo paduotas ant 
kuopos pirmininko už tai, kad 
jis užsiima Susivienijimo grio
vimu. Pradžioj skundas buvo 
pasiųstas Pildomajai Tarybai. 
Bet kadangi pirmininkas nesu
tiko, 
Taryba 
grąžintas tiems 
pasirašė 
tekstas nebuvo 
tiriamajam, 
kūmas buvo 
nos prieš susirinkimą. ', 

Kuomet ai s i darė susirinki
mas, tai minėtas pirmininkas 
tuojau pradėjo plūsti Pildomą
ją Tarybą, kad ji tyčia laikiu
si skundą ilgiau, negu buvo 
reikalinga. O dėliai to skundo 
reguliariame susirinkime nebu
vo galima svarstyti. Gi nepa
prasto kuopos susirinkimo šau
kimas padare kuopai' bereika
lingų išlaidų.

Vienas skundėjų, žinodamas 
gerai, kad skundžiamasis prieš 
tris dienas tą skundą gavo, 
tatai susirinkime ir pareiškė. 
Pirmininkas tuoj pradėjo JI 
kolioti ir vadinti melagiu. 
Skundėjas nesijausdamas to
kiu esąs,, pareikalavo, kad.’ pir
mininkas melagio titulą pasi
laikytų sau. Tasai atsisakę' tai 
padaryti. Tąsyk skundėjas jam 
“pajuodino akį.”

Pravartu' čia bus pridurti, 
kad tasai pirmininkas yra di
delis akiplėša ir visus mėgsta 
vadinti fašistais ir * kitokiais 
vardais, kurie neseka paskui 
j j. Prieš porą metų jis privedi 
308 kuopą prie skilimo. Dalis 
narių atsimetė ir susiorganiza
vo į SLA 850 kuopą, kuri šian-

Darbai pas mus vis dar silp
nai tebeina.' Abi kasyklos dir
ba pasivaduodamos po dvi sa 
vaiti. Kaip girdėjau, musų ko
lonijoj neužilgo įvyks keli pa
rengimai. Bet apie tai prane 
šių

kO matyti, tų knygučių buvo 
parduota keturios.

Vakaro vedėjas pranešė, kad 
reikalinga aukų padengimui 
svetaines išlaidų. Paprašė dvie
jų moterų, kad padarytų ko- 
lektą. Viena atsisakė ubagau
ti. Surinkta $11. Maniau, kad 
sumes daugiau, nes tai buvo 
“pėdės” vakaras, o priegtam 
pats bolševikų “čyfas” kalbėjo.

Vienas norėjo statyti klausi
mą, bet pirmininkas pareiškė, 
kad tai busią galima daryti, 
kai ir antra prakalbų dalis pa- 
sibigs. Bet kai prakalbos už
sibaigė, tai pirmininkas kartu 
su kalbėtojum, , kaip susitarę, 
nėrė į publiką ir apie klausi
mus visai nebeprisiminė. Pa
miršo net aukas nuo stalo pa
siimti. Matomai, pabūgo, kad 
kas neiškeltų aikštėn visas 
pripasakotas melagystes.

Kalbėdamas apie savo susi
vienijimą, Pruseika pakartojo 
višą tą, ką jis diena iš dienos 
mala ir savo laikraščiuose. Pa
sakojo, kaip proletarai buvo iš 
seimo išmesti, kaip Gegužis 
buvo pasikvietęs du Smetonos 
šnipu ir t. t. Pasigyrė, kad 
proletarų susivienijimas jau 
daug narių turi ir kad visos 
stambesnės senojo Susivieniji
mo kuopos nuėjusios su jais. 
Girdi, ir jis pats įsirašęs į nau
ją “susivienijimą”. Pamelavo, 
kad jis norėjęs įstoti į Susi
vienijimą, bet jo nepriėmę, ka
dangi jis bolševikas.

Tačiau sarmatijosi pasakyti 
vieno dalyko: kiek narių su 
jais nuėjo. Pirma bolševikai 
vis gyrėsi, kad 10,000 narių 
su jais eina. Bet dabar maty
ti, tas skaičius visiškai sudilo.

Ant galo, pareiškė, kad jo
kio organizacinio darbo savo 
“susivienijimo” reikalu jis čia 
nepradėsiąs. Mat, neturi čar- 
terio, tad ir bijosi, kad val
džia kartais už kalnieriaus ne
paimtų.

Kad dar ir yra laiko prisirengti kelionėn su — 
ekskursijų — nereikia laukti paskutinių dienų — 
pasidarbuoti išanksto gauti reikalingų dokumentų 

rijų, kad nereikėtų vėliau atidėti kelionės

Visais Kelionės Reikalais Kreipkitės pas savo Agentą arba

SCANDINAVIAN - AMERICAN LINE
27 WHITEHALL STREET . NEW YORK CITY
248 WASHINGTON ST., Boston, Mass. 130 N. LA SALLE ST., Chicago, III.

Nlght and Morai 
them Ctean, Clear

Write for Free U _ 
or “Eyc Beauty'’ Book 

Mariaa (X, IML H. &,9 B. Okia SuChicst*

Iš šio miestelio man 
skaityti “Naujienose” • ;
V. korespondenciją, 
mos dvi paneles, kurias gana 
gerai pažįstu ir Gorėčiau pa
reikšti savo nuomonę. Sako
ma, kad minėtos panelės turė
jusios “vaikinus” “šteituose”, 
bet tuomi nepasitenkinusios 
ir gadinusios sąžinę Toronto 
jaunikaičiams. Iš visko matyt, 
kad minėtas ūsmuo yra pavydo 
ar apmaudo . auka ir praeito 
šimtmečio žmogus. Toks sąži
nės gadinimas, tai nėra joks 
nusižegimas prieš dorą, bet tik 
paprasta gyvenimo realybe, 
nes esant linksmoj ar gražioj 
kompanijoj ir linksmai laiką 
leidžiant nę. vienam jaunikai
čiui sąžinė .“sugenda” v Aš pažįs
tu tas paneles net iš VVinnipe- 
gO kaipo linksmas ir simpatin
gas . doras mergaites,-. taip pat: 
ir Toronte. Asmeniui panašų 
straipsnį rašant jo minimas au
toritetas gali nupulti iki že
miausio laipsnio, nes tai yra 
daroma tada, kada tikimasi jų 
nebesueiti.

—Jaunimo atstovas.

Įvertintų Vienirttdiu Lietuvos Juros Keliu

[NAVŲ AMERIKOS • LINIJA 
NIS PAŠTO UJ KELEIVIŲ SUSISIEKIMAS

NEW YORK

HELLIG OLAV .....
OSCAR II .............
FREDERIK VIII ... 
UNITED STATES 
HELLIG OLAV .....
OSCAR II ..............
FREDERIK VIII .. 
UNITED STATES 
HELLIG OLAV ... 
FREDERIK VIII.... 
OSCAR II................
UNITED STATES 
HELLIG OLAV ... 
FREDERIK VIII. 
UNITED STATES 
OSCAR II. .............
FREDERIK VIII... 
UNITED STATES. 
HELLIG OLAV ... 
OSCAR II.................
FREDERIK VIII.... 
UNITED STATES 
HELLIG OLAV .. 
OSCAR II................
FREDERICK VIII. 
UNITED STATES 
HELLIG OLAV ... 
OSCAR II...............
FREDERIK VIII. .. 
HELLIG OLAV . 
OSCAR II. ...........

Kovo 21 .... FRERERIK 
Balandžio 18 
Gegužės 16 
Gegužės 29 
Birželio 6 .. 
Birželio 20 
Liepos 3 
Liepos 18 
Rugpiučio 8 FREDERIK VIII
Rugsėjo 22 HELLIG OLAV

VIII 
OSCAR II 

HELLIG OLAV 
FREDERIK VIII 

.... OSCAR II 
HELLIG OLAV 
FREDERIK VIII 

UNITED STATES

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

** ir gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe- 

' rus, neprileisti ligų.
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

JEI Į LIETUVA 1931 METAIS — TAI

TIK PER KLAIPĖDĄ

Beje, bučiau pamiršęs pasa
kyti, kad Pruseika tvirtino, jog 
šiuo laiku revoliucija nėra rei
kalinga. Girdi, ir pats Lėni* 
nas mirdamas pasakęs, jog re
voliucija nėra reikalinga tol, 
kol darbininkai nepradeda mir
ti badu.

Ot, manau sau, iki ko bol
ševikai dasigyveno! Juk dar 
visai neseniai jie aiškino, kad 
be revoliucijos jie nieko nega
lės iškovoti. Bet dabar jie 
patys ragina darbininkus, kad 
važiuotų į Washingtoną mal
dauti iš kapitalistų malonės.

Laike pertraukos buvo par
davinėjamos knygos vardu 
“Klebonijos paslaptys”. Pagal 
dabartinius laikus, atrodė pu
sėtinai brangios. Kiek man t&*,

dięn yra viena ramiausių kuo
pų visame Susivienijime."

Nors darbininkiško susivie- 
dar nėra, bet 
skandalija ne 
“tyro kraujo”

Laivų išplaukimai 1931 metais 
iš Netv York

OSCAR H ..............Sausio 6
UNITED STATES ......... Sausio :
HELLIG OLAV .............. Sausio :
FREDERIK VIII ......... Vasario
UNITED STATES .... Vasario :

Greitesne kelionė
I , . , i . w 1 ‘

Samdytojas: Del ko pa
Vėlavai j darbą?
' Darbininkas t —Išeidamas ii

. NEWYORKO | 
KLAIPĖDĄ

TRUMPAS KELIAS* LIETUVĄP«rŠVEPLIŲ

DIDELIAIS, 'NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

Švedų Motorlaiviais 
Lietuvos Pašto ir keleivių patarnavimas1 
PERSITIKRINK ŠVARIAIS. MODERNIŠ
KAIS LAIVAIS. MANDAGIU PATARNA

VIMU IR SKANIU MAISTU 
Pakanki kelionė i 

LIETUVĄ 
Užsisakykit Vielas Dabar! 

Laivų Išplaukimai iš Neto Yorko 
M. L. GRIP8HOLM .... Vasario 2.1 
S. S. DROTTNINGHOLM Kovo 14 
M.L. GRIPSHOLM ........ Kovo 28 
M. L. KUNGSHOLM .............. Bal. 4
S. S. DROTTNINGHOLM Bal. 11
Išforniaeijos ir iliustruotas cirkulioria su 
ženilapiu lietuvių kalboj, traunumafc. 
kreipiantis pus savo agentst arba i

Swedišh Amer. Line 
18J N.\ Michigan Avė., Chicago

(Atlantic and Pacific Photo] ‘

Gaisraš katalikų šv. Juozapo bažnyčios Ottawdj, Ont., Kana
doj. Gaisras kilo vaikui pavertus žvakę. Bažnyčia buvo ugnies 

sunaikinta ' ''

Menkėjanti sveikata 
ir netekimas spėkos
Kada netiksius gyvenimas, ar nenormalia 

(tempimas ir Ūajkvojlrtias Ryvcnlmo"" jčgų 
susilpnina jūsų sveikata ir spėkas ir gyve
nimas pasidarė nemalonus ir skurdus, paim
kit Nuga-Tonc tik- per kelias dienas ir pa
stebėkite, kokis pastebėtinas seks pagerėji
mas. šis puikiausias Dreparatad ižvalo kuna 
nuo susirinkusių nuodingi* atmatų, nugali 
konstipaclja. suderina ir sustiprina organus 
ir greitai pagerina abelnų sveikatr

Nugą-Tone priduoda jums gereyr 
pagelbsti vlrtkinimui, .......... ----------
faudono. svoikaųs kraujo, palengvina ganus 
r išpūtimų vidurių ąr pilvo, inkstų ar Pu- 

«ės Įdegimą ir panagias ligas. Jis taipjau ęu- 
ikiu nODKingų, attfalvlhąntf ’

Su sveikų liiėsų i sudžiuvus
te Nugą-Tond kur . „ .

pardavinėjam!. Jeigu jūsų pardavėjas netu

(Auearsiniinas) ' ..

Paskirtu laiku nuėjau į sve
tainę pasiklausyti, ką naujo pa
sakys lietuviškų bolševikų ora
kulas. Buvo taip pat įdomu 
žinoti, kaip maskviniams seka
si Susivienijimą griauti ir or
ganizuoti savo proletarišką so- 
juzą.

žmonės į prakalbas rinkosi 
gana lėtai. Mat, jie iš patyri
mo žino, kad paprastai reikia 
laukti apie valandą laiko, kol 
prasideda prakalbos. Susirinko 
viso apie trys desėtkai asabų. 
Pasitaikė, kad buvo gražus 
oras ir tą dieną žmonės kasyk
lose nedirbo.

Pirmiausia pristatė orakulą 
kalbėti. Tas, atsidusęs, tuoj 
pradėjo dejuoti, kad esanti di
dele bedarbė, žodžiu, tai buvo 
uždėtas senas ir sudilęs Pru
seikos “rekordas” apie kapita
listų bjaurumą.

Kai pritruko keiksmažodžių 
kapitalistams, tai jis eme šoki
nėti po Europą, Aziją ir Ame
riką, palikdamas ramybėje šį 
kartą Australiją ir Afriką. Kai 
atliko tą misiją,, tai jis stvė
rėsi girti Rusiją ir peikti Ame
riką. Girdi, Amerikos žmonės 
badauja ir rengia bedarbių de
monstracijas, kuriose ir jam 
tekę dalyvauti. Amerikos dar
bininkai esą labai bailus; jie 
bijosi pasirašyti po blankomis, 
ant kuyių norima surinkti mi- 
lioną parašų ir vežti į Wash- 
ingtoną, reikalaujant sbciales 
apdraudos.

Apie tai, kiek reikalauti pa
šalpos, jis nesakė. Girdi, tai 
priklausys nuo demonstracijom 
maumo. Reiškia, juo Washing- 
Cono valdžia labiau išsigąs, tuo 
darbininkai gaus didesnę pa
šalpą.

Prieš reikalavimą socialė 
apdraudos nuo nedarbo nieko 
negalima sakyti. Ji yta reika
linga. Bet toki taktika, kokią 
vartoja komunistai, nieko gero 
negalės duoti. Ką gi Amerikoj 
reiškia desėtkas tūkstančių ko
munistų, kurie neturi jolyos Į- 
takos? Jų visas veikimas susi
veda prie triukšmų kėlimo, — 
tai ir viskas. Sociale apdraudė, 
turėtų rūpintis unijos ir Dar
bo Partija, o ne kokia nieko 
nereiškianti bolševikų partija.

Man labai nusibodo klausy
tis tos jkyrios pasakos, ir aš 
vis laukiu, kada jis pradės aiš
kinti ALDLD reikalus. Mat, 
aš savo laiku buvau, tos orga
nizacijos nariu ir norėjau pa
tirti, kąip dabar ten reikalai 
yra tvarkomi. Bet jis apie tai 
nei žodžiu neužsimena, — ir 
užbaigė savo kalbos pirmąją

..................*.............- . .............. . ' I ■ !■ . .............  ■■
■ • /. t ’ i- ; * ' ' ' e I

liai apšvirkšti (spray) nuo
dingomis rūgštimis ne tam, kad 
nunuodyti žmones, bet kad t už
mušti vaisinių kirmėlių perus; 
ir todėl butų visai riaivu nai
kinti obuolius žmonių sveikatos 
apsaugojimų tikslu. Praeitą va
sarą aš dirbau modemiškame 
vaisių auginimo ūkyje, kur 
man teko net .pačiam . dirbti 
prie apšvirkštimo vaisinių mė- 
džių. Visi ‘ vaisiniai medžiai 
yra apšvirkščiami 10% chemi
nės rūgšties skiediniu net - dū' 
kartu. Pirmą kartą apšvirkš
čiami visi vaisiniai medžiai, 
kada jie, yra pačiame žydėjimo 
mete, o antrą kartą ajišvrikš- 
čiami jau apie-5 dieną liepos 
mėnesio, kada vaisiai jau gero
kai paaugę. 'čia tai ir yra klau
simas. • Gal obuoliai, augdami, 
ir neša su savimi tą rūgštį ant 
savo lupynos, o gal saulė, lie
tus, vėjas ir sausra sunaikink

torilĮard Cp.i

6,1931
Hollandų 
Amerikos 
. Linijos 

laivu

arba savo artimiausio agento dėl 
informacijų. Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote 
laivo vardo ir dienos atvažiavimo, privalo tuojaus atsikreipti prie Naujienų, kad 
butų užtektinai ^ajko sujėškoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite gauti per
imto sugryžimui. — Naujienų ofisas atdaras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

< • 3 1

Kreipkitės ypatiškai arba laišku • ; ‘ J

NAUJIENPS
1739 So. Halsted St„ * ' Chicago, IB.

ąpotita, 
pagamina užtektinai
pilvo, inkstų ar ftU'

O L D GOLD
RADIO PROGRAM
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.JUOKAI
VIS

A įleidimo ožys

Pusei Metų už

Kaina

Roseland

Roseland

$5.05Viso

$2.50Viso

Susiedas

Bridgeportas $150Viso

Mėsininkų darbai Bridgeporte

$99

$115
$135
$155 Viso

$149
Gaukite di

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

DISCOVGRED

IMPERFECT IN

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

IN SCHOOL PLAYS 
- DECIDED ON 

. ACTOR'S 
CAREBR.

ATTENDED 
\MQ6IU

SCHOOU

PLAYED IN 
'HELLO 

YOUPSELF1 R.K.O..,,
STUPIOS

XNENT TO . 
N£W YORK

K. P. iš Roselando. Už laik 
raščio iškarpas labai ačiū.

pardavinėti.
- Kitas susirinkimas j vyks 
safio 26 dieną.,

BROADWAY AND 
MUSICAL 
COMEDY

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
TeL Cartal 1678 ir 1679

BORN 
HOLLYVVOOO 

CAL.

oeBLuuienis, sausio čH, 1WH'

p. Spranskio, 
PI., Roselando, 
tik tuščią viš- 
žinia policijai, 
tik kitą dieną 
2 vai. Reikia

Janitorių Kliubo Valdybai. 
Gauta “ Atsakymas Janitorių 
Kliubo Nariui”,' parašytas ant 
L.A.C.j. Club blanko, bet raš
tas nė kieno nepasirašytas. To
kio nedėsime.

Vištų holdaperiai pavogė 
lietuviškų vištų

Redakcijos Atsa 
kymai

6000 IN >1
* (?IO RITA?

AND . __ 
‘RADIO REVELS 

NERY POPOLAR,

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP ■

Parduodam sveterius savo darbo pigiai 
F. SELEMONAVIČIUS, Sav.

504 W. 33rd St.
TeL Victory 3486

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO.

Mes parduodam vyrų aprįdalus pigiai
J. PETRAUSKAS. Sav.
3312 S. Halsted St.

TeL Boulevard 1162

Nepraleiskite šių didelių nupiginimų 
džiausi pasirinkimą musų Frontinių I 
Mes patys esame išdirbėjai ir mums nekainuoja daug 
padąryti, todėl mes galime pardavinėti už žemas olse- 
lio kainas. Jeigu nerastumėt patinkamo, mes padarysi- 
me ant orderio kokį tik pirkėjas pasirinks. Ateikite į 
musų dirbtuvę ir pamatykite musų siūlomus didelius 
bargenus ir musų didelį pasirinkimą vėliausios mados 
musų' išdirbtų grdžių setų. žemesnių kąinų jus nie3 
kur negausite už musų dirbtuvės kainas.

Metropolitan Wet Wash 
Laundry Co.

Vienatinė lietuvių skalbykla • 
Chicagoje

6553 S. Kedzie Avė.
TeL Prospect 3939

SLA. 36 kuopos ban 
ketas

S. P. Kazwell and Co, 
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE 
2839 W. 63rd St. 

TeL Republie 8899

“Savas Pas Savą 
< — sako biznieriai

J. P. EWALD
APDRAUDA. PASKOLOS IR 

PERVEDIMAI

840 W. 33rd SU
TeL Yards 2790

BAGDONAS BROS.
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office TeL Calumet 3399 
Res. TeL Yards 3408

JOHN J. ZOLP’S-
Real Estate. Laivakorčių ir Pinigų 

Siuntimo Agentūra 

4559 S. Paulina St

naujojo biznio garsinimų 
skyriaus

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki • $300 
Paskolas duodam ir ant Imu morgičių 

J. NAMQN & CO. 
Po Valstijos Priežiūra 

6755 So. Western Avenue 
TeL Grovebill 1038

W. J. KAREIVA
Green Vallty Ptoductt 

Parduodam šviežius kiaušinius 
ir sviestų

4644 S. Paulina St.
TeL Boulevard 1389

The Vilija Coal Go.
Mes parduodam ANGLIS pigiai 

ir pristatom į jūsų namus

3700 S. Spaulding Avė.
TeL Lafayette 2584

Pereitą savaitę, sausio 22 d. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
buvo susirinkę apie keturios de
šimtys lietuvių bučerių sa’vo rei
kalų aptarti. Susirinkimą ati
darė p. Diksas. Tapo išrinkta 
valdyba. Nutarta' laikyti regu
liarius susirinkimus kas mėnesį 
kartą.

Be kitų klausimų buvo svars
tyta santykiai su bekeriais ir 
prieita nutarimo, kad bučeriai 
pirktų duoną nuo tų bekerių, 
kurie parduos po 8 centus, taip 
kad bučeriai gelėtų parduoti 
duoną po 10 centų.

Buvo atsilankę ir bekeriai, 
kurie teisinosi, kad negalį duo
nos nupiginti, turį daug išlaidų, 
o bučeriai įrodė, kad miltai yra 
nupigę ir kad duona turi būti 
pigesnė. Ateinant; susirinkimą 
bus svarstoma daug dalykų, kaip 
nupiginti pragyvenimo reikme- 
na's, kad darbininkai žmonės ga
lėtų pigiau pragyventi, ypatingai 
lietuviai, ir kad ateity butų ga
lima pirkti prekes stačiai iš 
farmų ir dirbtuvių.

Reikalinga, kad visi bučeriai 
ir groserninkai susirinktų ir su
sitartų visi kartu pirkti prekes, 
tai ir patiems bus naudingiau

Lankytojas (firmos tarnau
tojui) : — Ar galėčiau matyt 
“bpsą”, ar kas čia atsakingas 
šioje firmoj ? •<.

Lietuvių Viešbutis 
W. NEFFAS, Sav. 

2435 S. Leavitt St. 
' • Tel. Roosevelt 3352

G. BURBA
Musų moterų rūbų krautuvėj 

pigios kainos

3214 S. Halsted St.
Tel. Victory 2477

Nuo neseno laiko “Naujieno
se” tenka pastebėti visa skiltis 
(špalta) nedidelių vienodų gar- 
sinimelių, kuriuose randama pa
skelbta vardai ir adresai'įvai
rių lietuviškų biznių ir pra
monių.

Tai yra ne tik gražu, bet ir 
visapusiai naudinga. Tokių ga'r- 
sinimelių randame 18 tik vie
noj špaltoj.'Viename laikraščio 
puslapyje yra ,7 špaltos, jei to
kių garsinimelių priaugtų nors 
vienas puslapis, tai jau jame 
rastume 126. Tai jau k|utų di
doka’ dalis lietuviškų biznių’ pa
skelbta laikraštyje.

Taip daro dauguma musų 
profesionalų, laikydami nuola
tinius garsinimelius laikraštyje 
per ištisus metus. Išlaidos nedi
delės, bet patogumas kostiume- 
riams neapsakomas. Ne gi ga
li turėti užsirašęs? visų profe
sionalų, daktarų, advokatų ir 
kt. adresu,. Prireikė, pažvel
gei į laikraštį, ir pasirenki, ko 
norėdamas.

Taip turėtų būti ir su musų 
bizniais, šiandien man reikia, 
sakysim, baltinįų, rytoj reikia 
radio aparatui prietaisų, po ryt 
automobiliui dahikės, dar kitą 
dieną namams reikmenų, val
gių, ir šimtų kitokių stambes
nių ar smulkesnių dalykų. Ne
žinodamas, eina žmogus į gat- 

/vę ir kur aYčiau papuola, i lan
gą pasižiūrėjęs ir perkasi ne
žiūrėdamas, ar tai bus pas sa
vą ar pas svetimą.
' Bet jei taip įpratinus kos- 
tiumerius, kad jie pasirinktų 
krautuves iš garsinimų, kaip 
iš garsinimų pasirenka profe
sionalus, kaip greit pareitų biz
nis į savų žmonių rankas.

Senai kdlbame apie savas pas 
savą, bet tie žodžiai nedaug 
tegelbsti be praktiško pavyz
džio, o tas praktiškas pavyz
dys ir bus tada, kada’ patys 
biznieriai apie savo biznius ir 
prekes kasdien ' skelbsis tūk
stančiams musų skaitytojų.

Mano nuomonėj tokia, kad tą 
pradėtą skyrelių reiktų plėsti 
j visus lietuviškus biznius. Kad 
mes kasdien matysime spaudoj 
savo biznierius, musų biznieriai 
kasdien pradės matyti mus sa
vo bizniuose, ir tada “Savas 
Pas Savą” bus tikrenybė.

Kostiumeris.

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W- 47th St. 
T«l. Yards 5069

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

DR. . KARALIUS Barbora 
Ubryka arba klioštorius i 

Jėzuitai ..................... ................
MARIJOS KONbPNIC- 
KOS Pagal įstatymus ........

ERKMANO ŠATRIJON© 
Laikrodininko Atsiminimai

Vasario 1 d. nedėlios vakarą 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3138 So. Halsted st., 7 valandą 
vakaro įvyks S.L.A. 36 kuopos 
iškilminga vakarienė —banke
tas. Kviečiami nariai ir svo
čiai apsilankyti, nes tai bus 
gražiausiais banketas Bridgepor
te, su gražiais pamarginima’is 
ir gardžiais valgiais. Taip gi čia 
bus galima prisirašyti prie 

6 kuopos.
—Kviečia Komitetas.

Siausio 28 d., trečiadienio va 
karą, apie 9 vai. kažkokie viš 
tavagiai išvogė 
gyv. 24 E 102 
16 vištų. Rado 
tininką. Duota 
bet ta atvyko 
po pietų .apie 
spėti, kad vištos per tą laiką 
jau senai buvo “holdaperių” 
pilvuose. Sako, kad višvagyste 
čia pasitaiko jau nebe pirmą 
kartą.

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas 

TIK TRUMPAM LAIKUI
NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS 
SKAITYTOJAMS, kurie dabar užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo draugams bei gimi

nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00

? M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
T«l. Yard, 6894

Grupė IV. $5.00
18 D-RO GRAIČUNO Sveika- 

ta ...................... . ............... $2.50
42 DR. A. J. KARALIAUS

Pasikalbėjimas Amerikono su 
su GrinorAim ................ . ............ 20

48 S. K. KRUKOWSKIS Chi- 
nija ............ ....... .......... ............40

52 JOHN M. WORKS Kas yra 
Taip O kas ne Taip?  .75

64 ŠARŪNAS Gruodžio 17 
dienos Perversmas .............. 20

66 KARLO KAUTSKIO ’ Kas 1
yra Socializacija’ ........... . ...........20

72 W. SHAKESPEARE’O
Machbeth ......................................75

S. L. A. 139 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, vasario 1 d., 1:30 v. po pie
tų, Palmer parko svet. Visi 
nariai dalyvaukite susirinkime 
ir užsimokėkit mėnesinius mo
kesčius. Taipgi atsiveskit ir sa
vo draugus prisirašyti prie

Grupė VII. $5.00
NAUJAS PILNAS ORĄ- 
KULAS ' Visokią Paslapsčią 
Knyga, kaina .................... $2.50
ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka ...............45
GYVENIMO VAIZDE
LIAI ...................j........... . ............... 50
J. A. FREDRO CONCIL-
LIUM FACULTATIS — .20 

GOGOLIO Piršlybos, Ko
medija .......'..................  25
J. S. TURGENEVO Pini
gų Nėra ......................................... 10
BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom. .20
J. GURAUSKIO Šalaputris 
Komedija .............................. ’,... .20
A. N. ASTRAUSKIO Vy
rų Vergija, komedija ........... 25

V. K. RAČKAUSKO Eilė
mis ir Proza ......................... 35

Musų Fabriko 
Specialis Išpardavimas 

Frontinių Setų 
TIESIAI IŠ MUSU FABRIKO KUR 

MES PATYS PADAROM:
Mųsų kainos vįsados buvo žemesnės kaip kitiir, bet 
dabar tai stačiąi už pusdykę galima pirkti geriausius 
seklyčių setus. ? '

D ALENO APTIEKA 
•Receptą išpildymas — musų 

specialybė 

4193 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 1155

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka- 
rėš Metu, kaina ....................
SIMUKAS ir MAGDUTĖ 
Graži pasakaitė t.................... ?
DR. A. J. KARALIUS Pa- 
čavimasis pas įvairias Tau- 
(35 _........ .............
L AURIO P.K ropptkino — 
Ko mums reikia pirmiausia 
H. IBSENO Šiaurės Karžy-, 
giai ................................-............ •
M. GRIGONIO Katriutės 1 
Gintarai ..................................... j

BR. VARGŠO Milijonai 
Vandenyje ...........................

Kaina
Grupė I. $2.50
VIŠKOŠKOS Tikri Juo-

Viso ...................  $2.50

Grupė II. $5.00
6 ISTORIJA CHICAGOS

LIETUVIŲ ................   $1.75
7 JANULAIČIO Airija .............. 25
8 S. MATULAIČIO Dvi Ke

liom į Tolimą Šaurę ......... 40
14 DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno

vės Graikai ir Romėnai pri
dėjo pastumėjimui Gamtos 

mokslų priekyn ............ 40
31 OLSZEWSKIO Pasaka apie 

Kantrią Aleną .......... :20
45 R. J. STEVENSOS NAK-

• VYNĖ .......:.........................  35
50 SOCIALIZMO MINTIES 

BLAIVUMAS ............. $1.00
71 LIEPUKO Peklos Kančios.
/ Dainos ...................................... .. .20

73 VIŠKOŠKOS Gyvybė r- 
Poemos . ..:......................... .2Q

78 BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos ....................................25

7 A. JANULAIČIO Airija ....
8 S. MATULAIČIO Dvi ke

liom į Tolimą šiaurę ........
31 A. OLSZEWSKIO Pasaka 

apie Kantrią Aleną .......
38 L. TOLSTOJAUS Pragaro 

Atgimimas ................. .......
37 OLIVER SCHREINERIO

Sapnai ....v..................................
49 DR. E. LOEB Kultūra ir

, Spauda ........ ................................
53 DR. A. J. KARALIAUS 

Moralybės Išsivystymas ..
55 K. ŠEŠTOKO Kas Išganys 

Liaudį? \.............................
60 Milukijada Dzūko Viršžmo- 

diški Nuopelnai ir Juodesnis 
už Pragaro Pavydas .........

68 KL. JURGELIONIO Dekle- 
matorius ............................

84 J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ............

93 H. ISBENO šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija ....

'U; j:
-.u..;,tyli

< t cC * •: * Iki ■’lir*• yv

; Tarnautojas:± Kas čia yra 
atsakingas, aš riežinaui Bet jei 
kas ką. bloga padaro, 
aš kaltas.

3 šmotų Jacųuafd Vclour setas $125 ver
tės, dabar už Y...:.......................... .—.........• i
3 šmotų Jacųuard Velour setas, $155 ver- v 
tės, dabar už ................... ...... ..... ..„.ktL.i....;.
3 šmotų Mohair ir Malųuit setas, $159 ver- 
tės; dabar. už ............................................. ..... .
3 šmotu Mohair ir šilko Friese setas 
$169 vertės, dabar už '................. ...............
3 šmotų Mohair ir Maląuit setas, $175 ver 
tės, dab&r už ........ ..................................... .
3 šmotų Mohair ir šilko Friese setas 
$190 vertės, dabar už .............. y............... .
3 šmotų Mohair ir šilko Friese setas 
$175 vertės, dabar už ........................ ........
3 šmotų Mohair ir Friese sėtas 
$255 vertės, dabar už ................. ................
2 šmotų šilko Friese setas, $275 ver
tės, dabar už ..................................................

ARCHER FURNITURE
IŠDIRBĖJAI SEKLYČIŲ SETŲ. 

JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas 
4140 Archer Avenue Tek Lafayette 9733

Tarp Chicagos | 
Lietuvių

Viso ....... .................... . ......... $5.00

Grupė III. $2.50 .
21 KL. JURGELIONIO Mįslių 

Knyga ....................... . $1.00
30 V. GARSINO Karės Lau

kuose (kareivio atsiminimai) .35
39 A. J-TIS, Kaip Žmones su

Ponais kovojo’ .........................20
40 FRANK HARRISO Pasako

jimas Apie Jėzų  ...........25
57 J. ABENO Kaip Žmogus 

Mąsto ...... ...i..........................20
70 KL. JURGELIONIS Gludi- 

Liudi ......r........................... .50

ARCHER & CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

Automobilistai užsukit pas mus 
J. SPITL1S. Sav. 

4050 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5019

. /Kažkas' silkė: Bloga karšta 
galva. Bet geriau karšta galva, 
nekaip šaltos kojos.
rt i  r-  ------ ----—1 ■ — y    

Viso ............ . ........................... $5.00

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00'

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas. Šis 
pasiulijimas tik trumpam laikui. Ra

šykite tUojaus ir siųskte savo 
užsakymus . '. 1

$5.00

"į J.rir



NAUJIENOS
Th9 Lithuanian Daily Ntun 

Published Daily Except Sanday by 
the Litbaanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsttd Streat 
Talephona Rootavtl^ 8500

• j.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

_ .75

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratet:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outaide of Chicago
$8.00 per year in Cbicago

3c per copy ’ ’ ''

Entered as Second Class Matter 
Marcb 71 b. 1914, at the Post Office 
of Chicago, I1L, under the act of Marcb 
3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant sek
madienius. Leidžia '‘Naujieną*' Bendro
vė, 1739 So. Halsted St., Chicago, UI. 
Telefonas Rooscvelt 8500.

'4.
Chkagoja v

Metams 
Puški metą 

.Trįme' mtaaiama
Dviem mineeiams
Vienam .mtneaiui

Cbicagoj per iineiiotojurt
Viena kopija 3 c
Savaitei_______________ 18c
Minėtini ------- -r-n-T-,.-T-- T-;—, 75c

SuvienytOM Vabtijoee, ne Cbicagoj, 
<* paimt .

Metanu .. ...................
Pueei metą

' Trinu mfnatianu ■ 
Dviem mineeiame 
Vienam minėtini

Lietuvon ir kitur užtieniuote 
(Atpiginta)

Metama $8.00
Pusei metą 4.00
Trinu minėtianu 2.50
Pinigus reikia tiątti paito Money

Orderiu kartu tu užsakymu.

' ■ 1.7 ..n=SS

M——iiilii)i»>iĮiiBiuii m Iin'miiiliim.i.ai, Įiįi^jhĮii I
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Apžvalga
tiiili

APIE BOLŠEVIKŲ 
ATSIRADIMĄ

$7.00
3.50
1.75
1.25

.. .75

apie kuriuos jisai

ĮDOMI BYLA •

Jungtinių Valstijų valdžia išreiškė savo “gilų ap- 
Italijos valdžiai dėl kalbos, kurią nese- 
niladelphijoje generolas S. D. Butler; o

gailestavimą”
niai pasakė Pniladelphijoje generolas 
pats generolas yra atiduodamas karo teismui.

Savo kalboje Maj. Gen. Smedley Darlington Butler 
pasakė, girdėjęs nuo savo draugo, kuris lankėsi Itali
joje, kad diktatorius Mussolini suvažinėjęs automobiliu 
vaiką gatvėje, bet nesustojęs net pasirūpinti, kad lavo
nas butų nuo kelio paimtas. Savo bendrakeleiviui, sė
dėjusiam automobiliuje, Italijos premjeras pastebėjęs: 
“Ką reiškia vieno' vaiko gyvastis valstybės reikaluose!”

Del šitos gen. Butlerio kalbos Italijos valdžia per 
savo pasiuntinį Washingtone iškėlė oficiali protestą 
Amerikos valdžiai, ir ši tuojaus pasiskubino atsiprašyti 
Mussolinį, kartu patraukdama tieson karininką.

Gen. Butler atsisako atšaukti savo žodžius ir ren
giasi pakviesti į teismą liudininką ar liudininkus, kurie 
įrodys, kad jo pasakojimas apie Italijos diktatorių bu
vo teisingas.

Amerikos valdžios padėtis bus nelabai maloni, jei
gu pasirodys, kad gen. Butler sakė tiesą apie Mussolini. 
Kodėl ji, neištyrus dalyko, skubinosi atsiprašyti?

•a*

LIETUVOS VALDŽIA IR KUNIGAI

vis

Mironas, 
pasirašę

liaudiniu-•

Kova tarp Lietuvos valdžios ir klerikalų eina 
aštryn. Jau policija ėmė areštuoti kunigus už priešval- 
diškas kalbas. Biržų mieste, būtent, suimta kun. Lip- 
niekis, kuris sulaužė vyriausybės įsakymą. neišvažiuoti 
iš savo Kaišiodorio parapijos, nes vyskupas pasiuntė 
jį sakytį prakalbą ateitininkų organizacijos susirinki- 

• me. ' - . .
Valdžia įsakė policijai daboti net’ religinius susi

rinkimus ir neleisti kunigams agituoti prieš valdžią. 
Veikiausia greitai Lietuva susilauks to, kad kunigai 
pradės būt areštuojami ir bažnyčiose už agitacinius 
pamokslus. .

Iš šalies žiūrint, visa tai atrodo bengalo keista. Juk 
Lietuvos kunigai ir jų klerikališkos partijos karštai 
rėmė gruodžio perversmą ir iškilmingai žadėjo tauti
ninkams “besąlyginę paramą”.

Tautininkai da ir šiandie tebėra valdžioje. Tas pats 
Antanas Smetona, kurį arkivyskupas-metropolitas 
Skvireckas saikino ir laimino, įvesdindamas į preziden
to urėdą, da ir šiandie tebėra prezidentas.' Artimiausi 
tautininkų valdžios patarėjai yra kunigai: 
Tamašauskas, Tumas ir k. Tautininkai yra 
konkordatą su Vatikanu.

Tai ko-gi jie pešasi?
Jeigu valdžioje dabar butų socialistai ir

kai ir kunigai butų areštuojami taip, kaip kad šiandie 
juos areštuoja Smetonos-Tubelio policija, kiek tai bu
tų riksmo klerikalų spaudoje apie “bedievių” pasikėsi
nimą “sugriauti religiją ir bažnyčią”! Bet kunigus Yie- 
tuvoje šiandie areštuoja, galima sakyti, saviškiai: “ge
ri krikščionys”, “praktikuojantieji katalikai” ir “švento 
tėvo” garbintojai.' '

Jie nekovotų tarp savęs, jeigii jie gaĮėtų kovos iš
vengti. Bet dalykas toks, kad nei vieni, nei antri jų tos 
kovos išvengti negali. Klerikalizmas ir. valstybe yra 
amžini konkurentai. Klerikalizmas nori valdyti žmo
nes, ir jeigu jisai yra pakankamai galingas, tai jisai 
priverčia valstybę savo įrankiu. Jeigu valstybė yra 
stipresnė, tai ji uždeda apinasrį klerikalizmui, ir- baž
nytinė vyriausybė būna arba visai atskirta nuo valsty
bės reikalų arba pasidaro valstybės vyriausybės tarnas.

Lietuvoje klerikalizmas nori turėti valdžią savo 
rankose. Sumuštas visuotinuose balsavimuose; hepasie- 

xkęs savo tikslo perversmo kėliu, jisai dabar bando 
sumobiližuoti rsavo bažnytinės organizacijos jėgas ir 
išstumti iš valdžios tuos, kurie joje sėdi, šiems liepa* 
lieka nieko kito, kaip į klerikalizmo ofensyvą atsakyti 
kontr-ofensyvu. *•

Lietuvos demokratija šitoje kovoje ' nedalyvauja, 
nes iš tiesų sunku butų ir pasakyti, su kuria tiį dviejų 
kovojančių pusių ji galėtų laimėti .daugiau.

Kai valdžia buvo ’
kala! su tautininkais susivienijo 
vėl susivienys, kai tik pamatys šau pavojų 
tijos pusės. i *

demokratijos lankose,, tai klerk 
SŲsivienijo ir ją nuvertė; ir jie 

iš demokra-

nutarimus/ padarytus prieš tai; 
kai suvažjąviįno kontrole per
ėjo į Lenino rankas, ir sten
gėsi apginti savo taktiką šu- 
važiavimo pabaigoje, kuomet 
Leninas jau turėjo daugumą. 
Dėlto, kad jisai ir jo šalinin
kai suvažiavimo gale pripuola
mai turėjo daugumą, tai jisai 
savo frakciją praminė “bolše
vikais”, o savo oponentus — 
“menševikais”.

Tai šitokiu budu atsirado tie 
frakcijų vardai.

Bet “bolševikai”, ir’ “menše
vikai” iki 1917 metų buvo, 
kad ir skirtingos frakcijos, bet 
viena partija. Leninas daugiau, 
kaip per dvidešimt metų buvo

jos programas buvo toks pat, 
kaip ir antros socialdemokratų 
frakcijos, “menševikų”.

Todėl yra ■ netiesa sakyti, 
kad bolševikai nusidėjo iš ko
kių ten “brodiagų” (valkatų). 
Daugumoje jie buvo darbinin
kai „ (taip pat, kaip ir menše
vikai ), tik mažiau išsilavinę.

Ir dėlto, kad . jie buvo ma
žiau išsilavinę, tai jie nuėjo 
paskui Leniną, kuomet šis 
1917 m. atsižadėjo savo social
demokratinių įsitikinimų ir, 
pasivadinęs “komunistu”, pra
dėjo savo , buvusius idėjos 
draugus persekioti ir šaudyti.

VOKIEČIU SOCIALDEMOKRATU
PAGELBA LIETUVAI
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Vakar buvo įdėta “Naujie
nose” A. Kondroto \ atsimini
mai apie tai, “Kaip atsirado, 
bolševikai.” Juose aprašyta ne 
tik įvykiai, kuriuos matė pats 
atsiminimų autorius, bet ir to
ki dalykai,
galėjo tik nuo kitų girdėti ar
ba iš kokių nors raštų patirti. 
Tuos nuo kitų nugirstus daly
kus jisai vietomis nupasakojo 
klaidingai.

Rusijos Social-Demokratų 
Darbininkų Partijos suvažiavi
me 1903 metais (tai buvo ant
ras partijos suvažiavimas) va
dovavo mažumos frakcijai 
(menševikams) ne Abramovi
čius, kuris dabar' gyvena Ber
lyne, bet Martovas, miręs prieš 
ketverius ar penkerius metus 
Vokietijoje.

Martovo frakcija tame, suva
žiavime, tiesą pasakius, nebu
vo mažumoje. Ji sudarė dau
gumą, ir Martovo pasiūlytas 
partijos programas buvo suva
žiavimo priimtas, nežiūrint to, 
kad Leninas ir jo šalininkai 
tam •priešinosi.

Dauguma Lenino pusėje
sidarė tiktai apie galą suvažia
vimo. Mat, suvažiavimas, ku
ris tęsėsi daugiaus kaip dvi 
savaites, nutarė -perorganizuot 
kai kuriuos partijos skyrius. 
Tų skyrių atstovai šitokiu nu
tarimu buvo nepatenkinti ir 
išvažiavo namo, nelaukdami su
važiavimo galo. Iš suvažiavi
mo taip pat pasitraukė žydų 
socialdemokratų sąjungos (Bun- 
do) atstovai.

Kuomet tokiu budu suvažia
vimą apleido vienuolika ar 
dvylika delegatų, kurie visi rė
me Martovo poziciją, tai pasi
rodė,. kad Leninas, jau turi sa
vo pusėje delegatų ^daugumą, 
24 prieš 20. Ir iki pat\suvažia- 
vimo pabaiįęogJįie ^"delegatai, 
kaip vienas, v hėm^ Visus' Leni
no sumanymus, taip kad visa, 
ką tik Leninas norėjo praves
ti, buvo pravesta.

Svarbiausi klausimai suva
žiavimo pabaigoje buvo parti
jos centralinio komiteto išrin
kimas ir cen tralinio partijos 
organo redakcijos sudarymas. 
Pasinaudodami tuo, kad už 
kiekvieną jo sumanymą buvo 
pakeliama 24 rankos, Leninas 
tose dviejose svarbiausiose 
partijos įstaigose pasiėmė dau
gumą vietų sau ir savo šali
ninkams ir tuo budu pasiėmė 
savo kontrolen partijos apara
tą. Bet tai iššaukė1 aštrių gin
čų partijoje.

Lenino šalininkų pačioje par
tijoje buvo nedaug, ir visos 
geriausios literatinės partijos 
jėgos ėjo su Martovu, o ne su 
Leninu. Iš senųjų partijos ve
teranų tik Plechanovas .buvo 
laikinai susidėjęs' su Leninu.. 
Taigi, kuomet buvek sudaryta 
sulig suvažiavimo nutarimu or
gano (“Iskra
redakcija, kurioje Leninas už
ėmė diktatoriaus vietą, tai be
veik visi stambesnieji partijos 
rašytojai atsisakė organe ben
dradarbiauti. Negalėdami juos 
perkalbėti- ir patys^ neturėdami 
pakankamai litefatinių jėgų, 

■“lenincai” rezignavo.
Po ilgų kivirčų, ir . derybų 

partijos centro komitetas pa
ved5 Plechauovui sudaryti nątir 
ją redakciją,, ir jisai pakvietė 
| redakciją po lygų skaičių 
nuo Martovo frakcijos ir nuo 
Lenino frakcijos. Tuomet at
sisakė redakcijoje dalyvati Le
ninas ir jo šalmiukai. Išėję iš 
organo redakcijos^ 
Jęistį, polemiškus- raitus jirieš 
savo' ppoųeRtus. Tarp kitų\ tos 
rųšies leidinių,’ Leninas parašė 
didoką brošiūrą antrašte “šag 
vperiod, ' dva š^ga . naząd” 
(^inlsspis priekin, du žingsniu 
atgal). Toje brošiūroje jisai 
kritikavo partijos stivažiavimo

- “šeinė” (taip kaimie-

— Kibirkštis)

, jie «ėmč

Iš Lietuvos okupacijos laikfų.
“Lietuvos Aide”, sausio 5 d, 

š. m., Dr. J. Purickis paskelbė 
savo atsiminimus iš Lietuvos 
okupacijos laikų, didžiojo ka<- 
ro metu. Tuos atsiminimus jį 
paskatino parašyti , žinia apie 
mirtį Dr. Eduardo Davido, įžy
maus Vokietijos socialdemo
kratų partijos vado.

Atsiminimų autorius sako, 
kad Lietuvos okupacijos metu 
vienintele Vokietijos partija, 
kuri padėdavo Lietuvai gintis 
nuo okupacijos sunkumu, bu
vo socialdemokrątai. 1 Lietuvai 
simpatizavo taip pat ir katali
kų centro atstovas Erzberge
ris, bet kiti centro vadai laikė
si šaltai. Tuo tarpu socialde
mokratų vadai — Haase, Da
vid, Scheidemann, Ėbert ir ki
ti — buvo jikri Lietuvos drau
gai ir dažnai iš reichstago tri
būnos keldavo aikšte A į okupa
cinės valdžios žiaurumus.

Purickio < atsiminimuose skai
tome: (

‘Sunkus-tai buvo Lietuvai 
laikai. Vokiečių okupacija kąip 
replėmis laikė suspaudusi mu
sų šalį. Apie bet kokią žodžio, 
spaudos,- susirinkimų laisvę ne
buvo nč.’kalbęs. Mažiausiam 
dalykui reikalinga buvo leidi
mas
čiai buvo susilietuvinę vokiečių 
“Sčhein’ą”).

O tų šeinių okupacijosA val
džia baisiai (šykštavo. Net per
važiuoti apskrities sienoms rei
kėjo turėti šeine. Dažnai; atsi
tikdavo, kad žmonės, turintie
ji čia pat po šonu už poros 
kilometrų kitos apskrities baž
nyčią, negalėjo jos lankyti ir 
buvo priversti arba apsieiti be 
bažnyčios .arba važiuoti keletą 
dešimtų kilometrų į save ap
skrities bažnyčią.

Kitų suvaržymų visą sunku
mą galima suprasti tik pažįs
tant musų, sodžiaus gyvenimo 
sąlygas. Pavyzdžiui, ; Kruonio 
valsčiaus žmonės skundęsi man 
su ašaromis, kad jie visus sun
kumus galį pakelti, bet girnų 
užantspaudavimas jiems esanti 
visiška, papiutis. Mat, girnas 
užantspaudavus, jie negalėjo 
susimalti sau duonos ir vietoti 
duonos buvo priversti valgyti 
nemaltus grudus, išvirintus 
vandeny. \ -

Gyvendama pati pusbadžiu, 
Vokietija stengėsi okupuotose 
šąlyse paimti kiek galima dau
giau maisto. Kai, mes skundė
mės vienam aukštam asmenįųi 
dėl sunkių rekvizicijų, šis rūs
čiai atsakė: “Jus norit, kad 
mes savo piliečius badų ma^ 
rintumėm, o j urbs, duotumčm 
visokių lengvatų! Pačiam Ber
lyne tokia maisto krizė, kad 
jai sušvelninti aš buvau pri
verstas suvartoti visus (Lietu
vos rezervus.’' į

Nelengva buvo, , ginčytis su 
tokiu argumentavimu. Sunku 
buvo dirbti - anuoibetiniems 
Lietuvos diplomatams. Nors 
Lietuvą t^dir jaii.bitvo pripa
žinta vokiečių valdžios “laisva 
nepriklausoma valstybe”, ta* 
čiau tas pripažinimas buvo tĮK 
teorija, Praktikoj Lietuva bu
vo okupuotus kraštas./ ;JJpript 
ko pasiekti reikęjo milžiniškos

kantrybės ir ištvermės. Reikė
jo išsižadėti bet kokios savi
meilės, reikėjo vaikščioti, mal
dauti, antišambruoti ištisomis 
valandomis ir vieną dieną ne
davus audiencijos ateiti kitą ir 
trečią dieną.

Kadangi su valdžia įr jos or
ganais sekėsi; nekaip, tai teko 
ieškoti prietelių ir užtarėjų 
parlamente. Bet ir reichstage 
viešpatavo visagalis Marsas. 
Geriausiu tokio viešpatavimo 
įrodymu buvo faktas, s kad 
Stresemannųs, po karo di
džiausias vokiečių pacifistas ir 
Nobelio taikos laureatas, anuo-, 
met buvo didžiausias imperia
listas, Litidendorfo garbintojas 
ir pakalikas. Nepaisant viso jo 
pacifizmo ,aš negalėjau Stre^ 
semannui užmiršti, kaip 1917 
m. jis piestu stojo prieš Beth- 
mano sumanytas sukurti pa
kraščio valstybes (Randstaa* 
ten). “Ar gi gali būti kalba 
apie nepriklausomybę tokios 
analfabetų tautos (AnMfabe- 
tenvedk) kaip lietuviai”, šaukė 
įsikarščiavęs Stresemannas iŠ 
reichstago tribūnos. Tai buvo 
1917 m. Aš buvau tuomet ŠveL 
carijoj'ir mes pasiuntėm Stre- 
semamjui ; ilgoką 'laišką, kur 
•įrodėmjUkad '■ lietuviai ‘ rusą, im-r 
peri joj mokėjimu skaityti ir 
rašyti po estų ir latvių užimą 
pirmą vietą, kad lietuviai anal
fabetų turi daug mažiau negu 
tokios senos žinomos nepri; 
klausomos tautos, kaip portu
galai, ispanai, rumunai, italai, 
bulgarai, nekalbant jau apie 
įvairias nepriklausomas Azijos 
bei Amerikos tautas. Strese
mannas į laišką nieko neatsa
kė, bet, rodos, lietuvių daugiau 
analfabetais nevadino.

Taigi, suprantama, kad pas 
tokius žihones, kaip 'Strese
mannas, užtarimo ieškoti buvo 
tuščias darbas. Ir ne tik Stre
semannas, bet visi dešinieji ir 
vidurys turėjo Anums vieną at
sakymą: “Was wollen šie, 
meine Herren, Krieg ist Krieg” 
(Ko tamstos norit, karas'yra 
karas).

Užtarimo ir paramos radom 
tik pas centrą ir socialdemo
kratus. Dėl centro reikia pasa
kyti, kad tik vienas Erzberge
ris rėmė mus visišku atsidavė 
mu ir be jokįų rezervų. Kiti 
vadai kaip Fehrenbach, Trim- 
born,.. Grobėr, Fassbander, 
Porch (šiandie jau visi aname 
pasauly) laikėsi rezervuotai ir 
tiek terodė m|ūns palankumo, 
kiek į juos paveikdavo. Erzber- 
geris;

Daugiausia prieš
okupacijoj .žiaurumus rasda- 
vom pas socialdemokratus, y- 
pąč" pas nepriklausomus sočiai* 
demokratus, kurie stovėjo tarp 
socialiątų did^umiečių mehr* 
heitssocialisten) ir komunįš-

)
Mes dažnai susitikdavom su 

velioniu Davidu* Sudekum, No- 
ske, Ebeptu t ’ (vėlesniu reicho 
prezidentu) ir kitais, daugiau
sia prie vakarienės ir šiaip 
restoranuose. Ola jiems dėsfy- 
davom musų tautos būklę, 
ypač okupacijos valdžios dar
bus. Važiąėdaipas Lietuyon ąš 
gaudavau įemaža rašytos mc-

tumus. Visas vargas buvo tą 
medžiagą pervežti per* sieną, 
peš ant sienos kratydavo. Lai- 
mė, kad tie patys vagonai ęi- 
davo ir per sieną. Tad pavyk
davo raštus kur nors užkišti 
vagone (dažniausia išeinamose 
vietose). Berlyne raštai buvo 
'verčiami vokiečių kalbon ir ei
davo musų prietelių rankosna; 
Tų raštų turinį socialdemokra
tų vadai suvartodavo sayo kal
bose reichstage. Daugiausia 
tokius raštus suvartodavo ne
priklausomų socialdemokratų 
vadas Haase^ Jis juos ištisai 
skaitydavo iš reichstago tribū
nos. Pasirausus anų laikų 
reichstago stenogramose, gali
ma butų rasti nemaža medžia
gos apie okupacijos darbus 
Lietuvoj. Iš didžiumiečių dau
giausia tekdavo turėti santy
kių su velioniu Davidu. Iš so
cialdemokratų vadų, jis vienas 
turėjo “Akademische Bildung” 
ir daktaro mokslo laipsnį. Visi 
kiti: Ebert, Scheidemann, No- 
ske, Sudekum buvo kilę iš dar
bininkų ir berods neturėjo nė 
vidurinio mokslo. ' Kėlimas 
aikštėn iš reichstago tribūnos 
okupacijos orgapų darbų, žino
ma,* turėjo didelės įtakos oku
pacijos elgimuisi. Okupacijos 
organai pyko, šėlo, bet turėjo 
elgtis atsargiau ir nuolaidžiau. 
Tik tokiu bildu pavykdavo pa
veikti okupaciją.

Erzbergeris turėjo gerus 
santykius su faktinuoju rytų 
viso fronto ' vadu generolu 
Hoffmąnu, ir tuo budu sten
gėsi mums padėti. , <

< Pamenu 1918 m. rudenį aš 
gavau pavyzdį duonos, kuria 
okupacija maitino miestų gy
ventojus. Su ta duona aš tuo
jau nuvykau reichstagan pas 
Davidą ir Scheidemanną, kuris 
jau tada buvo ministęriu. Ilgai 
jie apžiūrinėjo ir gnaibė juodą, 
sudžiuvusią, kietą masę, iš ku
rios kyšojo pelai, šiaudagaliai 
ir kiti sunkiai apribojami da
lykai. “Das ist kein Brot”, sa
ko pagaliau 1 Scheidemannas. 
Taip tai nėra duona, sutinku 
su juo, bet musų žmonės tuo 
maitinami. Davidas pasiėmė 
gabalą, įvyniojo popieriun ir 
įsidėjo kišenėn. Kitą dieną lie
tuviška okupacijos duona gu
lėjo ant ’ reichstago tribūnos, 
smalsiai apžiūrinėjama susirin
kusių atstovų.

Anais laikais daug teko ken
tėti, dirbti, jaudintis ir kovoti 
prieš okupacijos žiaurumas. 
Toj kovoj daug mums yra pa
dėjęs velionis dr. David, ku
riam už jo žmoniškumą ir tei
singumą tebūna garbe ir musų 
padėka. Prisiminant anuos sun
kius laikus vis dėlto neteisin
ga butų gaivinti savy keršto 1 
ar. neapykantos jausmus vokie
čių tautos atžvilgiu. Okupaci
ja kaip okupacija. Jeigu Lietu
vą butų okupavę anglai ar 
j.ancuzai, tai kažin ar jų elge
sys butų geresnis kaip ir vo
kiečių, ypač jeigu jie butų ken
tėję tokį vargą, kokį tada ken
tėjo Vokietija. Kaip kiekvienoj 
tautoj taip ir vokiečiuos buvo 
blogų žiaurių žmonių, bet buvo 
ir gerų, teisingų vyrų, kurie 
stengėsi mums padėti ir oktĮ-f 
paciją sušvelninti.

T

PANAIT ISTRATI Išverti K. A.

KIRĄ KIRALINA
r

(Tęsinys)
Kai priėjome’ atkalnę, mums 

teko šliaužti žeme. Namai bu
vo paskendę tamsoj, o išmuš-, 
tas langas užkaltas lentomis, 
Dėdės j truputį pasiklausė-; pas
kui jie išmušė lentas ir mes į- 
lįndome į vidų. Vyresnysis ta
rė:

“Mes eisime į kiemą ir pasi-
“Bes eisime į kiemą ir pasi

slėpsime skiepe; jeigu bus rei
kalas, mes pasiliksime ten iki 
ryto. Uždarykite langą, užži
binkite 6—8’ žvakes, pavalgy
kite ką nors, ir nenusirengę, 
atsigulkite ant tachtos, ar gir; 
dite?.. Gulėkite ir neužpuskite 
šviesos. Jeigu jie ateis ir pra
dės jumis kamantinėti, atsa
kykite ką norite: jie ilgai jus 
nevargins. Bet nenuleiskite 
užlaidų ant langų, kurįe eipa j 
kiemą! Tai labai svarbu!.. Ir 
gulėkite* ant tachtos, neuž
mirškite!”...

Jie, pasišalino pro langą . ♦
O, baisi naktis! Jei išgyven

siu ir tūkstantį metų, — mir
damas aš vis dar prisiminsiu 
tas baisias minutes!..

i ■ 'J1

AŠ neapkenčiu, begailestlhgo 
tėvo, lyginai kaip ir jo sūnų; 
aš karštai troškau, kad velnias 
juos,pagriebtų... Bet!... Kad 
trokšti kieno nors pranykimo, 
reikia jį neapkęsti, bet kad 
žiūrėti j jo galabijimą**. reikią 
turėti... ką?.. Aš nežinau... Aš 
norėjau pasakyti/ kad reikia 
būti žiauriam; vienok Kirą ne
buvo žiauri, obeliai to pas ma- 
ųę nėra abejonių. Reiškia?... 
Kąip liūdna būti žmogui ir su
prasti gyvenimą mažiau, negu 
jį supranta Žvėrys! Kodėl ša
lia žiaurumo randasi pasigailė
jimas?.. Kodėl mes mylime?.. 
Ir .kodėl žudome?.. Kodėl mes 
vaduojamos jausmais, kurie 
daro piktą ir kitiems, ir mums?

Kada mes pasilikome vieni ir 
uždengė žvakes, aš pažiurėjau 
Kirai į akis: jose vis dar te- 
beliepfiįnavo fanatiškas kraujo 
troškimas. Ji lyg rengėsi šven
tėms. ■ Ji buvo ekstaze. Apsi
rengusi liuosesniais drabužiais, 
ji prądėjo dažyti «lupas ir 
skruostus, tarsi laukiu “musa-

baisu”d 
šaukė ji.

minutes
Aš tikė-

f irų”! Ir visą tą laiką ji niū
niavo. Galvoj matėsi tamsus 
sutinimas, kuris buvo tokio di
dumo, kaip riešutas.

“Pabučiuok tą vietą karš
čiau”, čtanę jį man. “Šiandien 
šautuvo ugnis ją išgydys!”

| “Kirą?, tariau aš, bučiuo
damas sutinimą, v “ar negeriau 
bus pašaukti dėdes ir kartu su 
jais pasišalinti?...”
' “Ne”, sušuko ji, “pirma rei

kia nubausti mokinos užmušė
ją!,. Mes pasišalinsime pas-’ 
kui”.

“Bet juk tai bus
“Tai bus gerai!” 

apkabindama mane.
Baųgįos laukimo 

slinko labai lėtai,
jaus, kad tėvas ir brolis neat
eis nei šiandien, nei kitą kan
tą, ir kad dėdėms nusibos lauk
ti ir jie permainys sąvo nusi
statymą. Bet tai, ką nuspren
dė yaidiliutės—ima viršų ant 
musų nbrų, ir kas i žino, gal 
Kiros valia atitiko Jų valią?

* Kirą, kelis kartus pribėgo pa
sižiūrėti į veidrodį, nuolat žiu
rėjo pro langą, kuris buvo at
kreiptas į kiemą, bučiavo save 
plaukų kuokštus, šokinėjo pc 
kambarį, o pailsusi pakrisdave 
aut pagalvių ir pradėdavo keis 
tat kvatoti. Staiga ji susimąs 
te ir, pasikėlusi nuo pagalvių 
išėjo j kitą kambarį, iš ku: 
grįžo su nedideliu kinžalu.

“Ar matai, šitą?” kurčia 
paklausė ji, “jeigu tu išduos 
musų dėdes, tai aš įsmeigsi) 
jį sau j širdį ir tu pasiliks 
vienas!.. Vardan motinos aš ta 
padarysiu!”...
z Aš pradėjau maldauti: 

“Padėk, mesk tai, Kirą! A 
motinos vardu 
nesakyti”.

Bet ji visgi 
už liemenėlio,
padaryti, kaip gailestingai sd 
girgždėjo durys. Tas gįrgsj 
dėjimas priminė man priešpilį 
tinį dejavim’ą. Kirą < krūptelė
jo ir su degančiomis akimi 
prisiglaudė prie manęs, šnibi 
dėdama man į ausį:

(Ęus daugiau).

pasižadu niek

paslepe kinžal 
Vos spėjo ji tu
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9rti St. LouU Av«;
CHICAGO, ILL-

reporteris 
“Mussoli- 

piliečių, o

Dr. Karalius ir 
dė užsimušti 
automobiliu,

Bimba nusilaužė liežuvį be
keikdamas Grigaitį ir dabartinį 
netikusį surėdymą.

ganyt 
kito darbo

užmiršo 
kelnias,

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne 
gali būti be • '

Rimkus liko 
nuteistas ant 

kad gieda

pratriumfavo
metus tu-

12tli STREET
Tel. Kcdzie 8902

laukia ta' pati bausmė, jei ji 
nepasiprovys per šiuos metus.

K. Augustas įstojo 
moterystės ir priėmė 
sakramentą.
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trukumas, 
— impor- 

Kaip 
dėl didelės pinigų in-

kės ir apsikabino ranka apie 
kaklą misiukei, tai jau šiur, 
kad bomui progos nėra smaug
ti misiukę. Tik staiga misiu- 
kė atsibudus drykt iš lovos, 
įbėgo į kičinę pasirodyt, kad 
dar esanti gyva ir po stipria 
apsauga. Jinai man ir sako: 
“Tai, čia vaikinas atvažiavo iš

Darbininkas S. 
komunistų čekos 
sušaudymo, todėl 
tautiškas giesmeles

nebus, tai nebus nei skirtumo 
tarp Smetonos, Smetonos* ir gri- 
tienes. Padaužoms ir yra gana 
keblu tuo klausimu orientuo
tis, reikia tiesą pasakyti.

Nelaimingi 1930 
įvykiai

atrodo, jog 
blogus lai- 
dalykas su 

kad jos daž-

M. Vaidyįa priėmė Vanagai
čio patarimą: “protauk tik su 
vienu bertainiu smegenų.“

“Dzimdzių” susprogo mana- 
bilius ii’ dėl tos priežasties Žu
kas gaus pareiti pėsčias iš Bos
tono į Čikagą.

keti visus ekspensus. Prie to 
dar pridės 14"centų ąht stryt* 
karių. Kurie nepriklausę boly 
ševkių partijai, tie pąšalppsne
gaus. Del šios prįėžasties jau 
čielas milijonas narių pr^įrašS 
prie bolševikų susivienijimo, 

—Padaužų Reporterįai.

MALT TONIG - EXTRA PALE 
SPECIALIU ALUS

P-lė P. Jurgeliutė nutarė 
daugiau su vyriškos lyties asa- 
bom nė gu-gu...

“Vienybėje” įvyko pervers 
mas, — dešinieji fašistai nu 
vertė kairiuosius fašistus.

o pats po patalų, ir 
sau: jeigu išgirsiu lau- 
duris ar-lupant langą,

Nieko nebegelbejo SLA. Pil
domąją! Tarybai žodžiai: “Taip 
man Dieve padėk”. Prarasta 
apie $32,000 SLA. turto ir de
ltai to apkaltinta Pil. Taryba.

Tarp Chicagos lie 
tuvių

Adv. N. Rastenis
Čikacoje savo trumpas 
kurias sandariečiai pardavė ant 
licitacijos.

Mizaros visus pranašavimus 
riestauodegis nunešė ir dabar 
p-lė Ješkevičiutė 
rasti.

Paskiausi telegramai prane
ša, kad valdžia rengiasi duoti 
kiekvienam bolševikui bedar
biui po $25 savaitei ir apmo-

Adv. Borden atsimetė nuo 
tikėjimiškų organizacijų ir pri
sidėjo prie bedieviško SLA.

Dr. Graiči imas nusprendė 
daugiau nekandidatuoti j SLA. 
prezidento urėdą.

“Tėvynės” redaktorius pa
klydo klausime žuvusių SLA. 
$25,000, kaip anas rusas tarp 
trijų medžių.

Didžiosios Britanijos arba, 
kitaip sakant, Anglijos valdžia 
baigia visus indusus sukišti į 
kalėjimą. Tačiau sulig vėliau
sių depešių, Gandhį visgi pa
leido. Matyt, x kad. Makdonal- 
das padarė tai pe veltui. Kaip 
girdėti, Anglijos bolševikai šio
mis dienomis tiek sustiprėjo, 
kad jau rengiasi versti darbie- 
čių valdžią. O Makdonaldas 
rengiąsis bėgti į Rusiją ieško
ti sau prieglaudos.

Tūlas laikas atgal viena mi- 
slųkė skundėsi ęto ašaras, sa
kydama, buk ją užpuolė plė
šikai ir norėjo jsįlaužtj į kapi- 

I barius. Man sako: “Ar nega
lėtum 'ateit nors kokį porą va
karų pas mane pernakvot, nes 
kitaip aš bijau viena.” .

, Pasižiurėjau į misiukę, nė 
stora, nė plona, nė aukšta, nė 
trumpa, nė sena, nė jauna, ne 
šviesi, hė juoda, o ant galo ką 
aš paisau kokia' ji ir butų, — 
iš jos pusės man pavojaus' ne
simatė. Tokiu budu sutikau-per
nakvot vieną kitą vakarą, kad 
•apgynus nuo baimės. x

Kontrakto mudu nepasidarėm, 
kada aš turiu ateit ar kada iš
eit, kada gult, kada kelt ir kur 
gult, o be kontrakto, žinoma, 
tai jau jinai bosas. Kaip ten 
nebūtų, aš susijėškojau savo 
revolverį, pustau naują, pusiau 
surūdijusį, įkimšau 6 švinines 
kulkas ir nuėjau misiukės sau-

K. Jurgelionis 
moko 
jokio 
nori.

ANT ŠIŲ METŲ MADOS KOMBINACIJOS

Radio su Gramafonu

Čeponis ban 
važiuodami si 

bet nepavyko.

Lietuvos žmonės Smetoną 
dar tebevadina smetona, 
žiūrint į tai, kad Smetona 
draudė vadinti Smetoną Smeto
na. Dekretas ir įstatymas, sa
ko, kad smetona, tai nėra Sme
tona, o gritiene. Bet už tas klai
das eilinių piliečių negalima 
kaltinti, jog jie vadina Smeto
ną smetona, nes Lietuva dar 
ant tiek nepraturtėjo, kad ga
lėtų gerą žodyną atspausdinti, 
iš kurio piliečiai galėtų daži- 
noti, ar yra skirtumas tarp 
Smetonos ir grietienės ar. abu 
terminai tę patį reiškia. Kol to | sunku bent dalinai paaiškinti.

Pradėsime nuo pradžios. Jei
gu dresės nors-. tpėr metus lai
ko butų numatomos , vienodo 
ilgumo, tai pirmiausia kriau
šiams butų darbo dreses siųti. 
štorai galėtų stako pusėtinai 
prisipirkti, nes jie galėtų tike-^ 
tis jas jei ne šiandie, tai ryž
toj parduoti, šilko bei bovęl- 
nos fabrikai pradėtų daugiau 
dirbti, gelžkeliai ir trokai vež
ti ir taip begalo—visiems dar
bo butų. Gi leidės nuo kurių 
visos tos mašinos sukimasis 
priklauso, pirktų ant karto ne 
vieną dreses, bet kelias, nes 
joms nereiktų bijoti, kad dresč 
už poros savaičių išeis iš stąi-

40 YEARS
2$ ouncesfor žįcerff 
pure
Z>BAKINC

kito miesto, o aš nenorėjau 
kgd eitų pas tave gult ir pa
budintų iš miego, tai priėmiau 
pąs save.” - *

,Sakau, žinai misiukę, *a'š pa
dariau’ klaidą, kad aš tau ne- 
pašisakiaU, kad esu išeito mie
sto, bet dabar jau per vėlu.

s Pustapedis.

Asilų Susiv. triumfuoja sa
ko jų redaktorius. Ir Padaužos 
sako, kad triumfuoja. Jeigu j 
X4-Z metus 
25,000, tai j 
rėš pratriumfuoti visą milijo
ną. O ant rytojas po to mi
lijoninio triumfo Asilų Tary
ba galės paimti gerą “turkisii 
bath” ir ramiai užmigti,

Victor NAUJAS, šių metų MnMM mados kombinaci
jos radio su gramafonu, dai
lus ir labai augštos rųšies ra
dio, Parsiduoda už labai že
mą kainą- e i Efl flfl
be tūbų...............<? ■ OU.Uu

Nors Rusijos piatilietka ei
na', kaip ant mielių, bet Stali
nas esąs labai* susikrimtęs. 
Mat, Trockis jau žada grįšti į 
Lenino tėvynę, o be to dar Ir 
vodkos yra didelis 
o dar labiau trūksta 
tuotų bulių kolkozams 
girdėti 
fliacijos, Stalinas, pasitaręs su 
buvusiu Chicagos Kupreliu,’ ka
da kviestį chicagiškį Orakulą 
už finansų komisarą. Orakulas, 
kaip visi žino, pagarsėjęs as
meninių pipigų teoretikas. Ru
sijoj dabar reikalinga asmeniš
kų pinigų įvedimas, nes vals
tybiniai pinigai važiuoja že
myn, nustoja savo vertės. Prie 
Orakulo pinigų sistemos, kiek
vienas bolševikas gali pasida
ryti savo pinigus. Ir kai su tais 
pinigais nueis į krautuvę, krau- 
tuvninkas turi jam duoti visko, 
kas jam reikalinga. Kadangi 
Amerikos valdžia yra kapita
listiška, tai Orakulo x teorijos 
nesutinka priimti. Rusttos dar
bininkiška valdžia, tikimasi su 
mielu noru priims .Orakulą fi
nansų komisaru ir tada bolše
vikai nušluostys nosis visiems 
kapitalistams. Kiekvienas bol
ševikas bus pats sau kapitalis
tas ir dac. oi.

Pustapėdžio drabužiai sude
gė, o nelaimingas kūnas pasi
liko ant šios ašarų pakalnės 
klajoti. /"

“Draugo” Profesoriaus Kam 
pininko išsisėmė proto sande 
lįs, ir už tat dabar rašo 
tai, ko sviete nėra.

J. W. EMfcREE
Prezidentas 

Rittenhouse b Embree Company 
A.HARRIS 
Prezidentas

Harris Brothers Company 
WM. N. JARNAGIN 

Banko Prezidentas
S. T. KIDOO 

Vice-Prezidėntas \ ir Iždininkas 
Fairbanks, Morse B Company 

P. L. KNOĖDLER 
, .x Prezidentas 

Commųnity Motors, Invorporatcd 
/ JULIUS KRAMER • 

Prezidentas 
pujlman Couch Company

JOHN MAGNUS 
» Prezidentas

, John Ma^pus and Company 
ARTHUR MEEKER 

Direktorius. Armour U Company 
Prezidentas, Arcady Farm 

Milling Company

Be galo dąug savo smegenų 
išdžiovino visoki ekonomistai, 
mokslininkai, sociologai, banki
ninkai, industrijų kapitonai, 
politikieriai ir diplomatai su
radimui depresijos priežasties. 
Visokių buvo siūloma vaistų 
depresijos gydymui. Mussolinis 
surado depresijos priežastį 
Amerikoje—su Amerikos sta
ko krachu. Bet kadangi jautas 
yra įvykęs faktas, tai nei Mus
solinis jį dabar atitaisyti ne
gali. Bet kadangi, nors kai 
kurie, ir mano suradę depresi
jos priežastį, bet kad biznis ne
gerėja, tai kasdien vis daugiau 
naujų pranašų atsiranda.

Ir štai,, šiomis dienomis, vie-l 
nas Pittsburgho profesorius 
sako, suradęs tikrąją blogų lai
kų priežastį, su kuria ir Pa
daužų profesoriai, iš dalies ga
li sutikti. O toji priežastis 
—tai moterų dresių ilgumo ar 
trumpumo > nepastovumas. 
Kiek daug, pastangų dėta ir 
energijos ant vėjo paleistą, 
kad suvienodinti moterių dre
sių ilgį, bet iki šiol nieko ne
išėjo.

Daleiskime, jeigu butų gali
ma moteris sutaikinti, kad jos 
visos sutiktų nešioti vienokio 
ar kitokio ilgumo bei trumpu
mo dreses—aukščiau ar žemiau 
kelių, tas šiame klausime ne-| 
daro didelio skirtumo— 
mas depresijos ilgainiui 
tų pats per save.

Kai kas paklaus, ką 
ilgumas ir trumpumas 
bendro su depresija

Jau buvo nakties laikas; laik
rodžio blekutės, kur eina ap
linkui, ilgoji buvo ant numerio 
12, o’trumpoji 'ant vienuolikos, 
tai atmenu kaip šiandie. Misiu- 
kė sėdėjo prie pečiaus ir šil
dėsi kojas. Ant kojų pančekų 
jau nesimatė, matomai buvo 
pasirengus j'au eit. gult, tik lau
kė kada aš ateisiu.

Jinai man ir, sako: “Gerai 
kad tamsta; atėjai, tai busiu 
kiek ramesnė”, ir pradėjo tęsti 
kalbą toliau: » “Velnias toks gy
venimas. Gyvenu vienų viena, 

! kaip pustelninkė; atėję bom'a'i 
pasmaugtų, tai nė pagelbos ne
galėčiau prisišaukt”.

Aš sušukau “šara'p! jau šį 
vakarą bomai nepa'smaugs, nes 
aš esu!” ir paklausiau, kur tas 
kambarys, kur man reikės gult.

Atida'rė jinai seklyčios duris 
ir parodę'kambarį, o jos kam
barys per kičinę. Aš nieko ne
laukdamas ;skarmalui žemyn, 
pantaplius po lova, revolverį po 
galvos, 
manau 
žiant
tai jau šausiu!1 Ir besvajodamas 
apie šovimą džftiigau. Tik atsi
budau rytą triiputį prieš sep
tynias ir jau keliuosi. Susimė
čiau šiek tiek 'ant savęs skar
malų ir einu “į.'kičinę nupraust 
užmiegotas akis.;<

Kičine tamsu, lempos neži
nau kur užžibti, gryžau į kam
barį pasiimti sierčikų. Atsine
šiau sierčikų, užsibraukiu švie-

Sandariečiai 
niaus komitetą 
čikagiečių lietuvių Vilniaus va 
davimas liko neįmanomas.

arba

Extra Pale Alaus
galutinai 13- 

arklius, ir todėl 
dirbti nebe-

Komunistai prarado 
teises SLA. ir laimėjo 
kiek garsusis “Zablockis 
muilo”.

Chicagos žinių 
Pustapedis praneša 
ni bijosi Italijos 
Italijos piliečiai bijosi Musso- 
lini”. Padaužos pilnai įsitiki
nę, kad Pustapedis teisingai 
praneša apie dalykus Italijoj, 
nes jis vieną naktį buvęs nu
vykęs Romon.

dresių 
tyri 

Tatai ne-

Dabar'gal bus ir bolšcvU 
kam aišku, kad depresijos prie
žastys ir geri laikai priklauso 
ne nuo kapitalizmo, bet nuo 
dresių. Ir dresėse yra visa de
presijos paslaptis.

Jeigu profesoriaus nuomonė 
yra teisinga,, tai 
dar ilgai turėsime 
kųs. Blogiausias 
moterimis yra tas, 
nai sako: ‘“I changed mj 
mind”. Ir kol šis “čenčiavi’ 
mas” nepasiliaus tol gerų lai 
kų bus sunkų sulaukti.

—Pad. Ekonomikas*
,.,...1.,, ,, .linui........ -............................    y M»!

stalo kičine padėtas vyro over- 
kjOtię, skrybėlė, viršutiniai mar. 
akiniai, tik kelnių nesimatė, o-, 
žinoma, pagal kelnių bučiau 
sprendęs ir vyro didumą. Bet 
ant laimės pamačiau po stalu 
čeverykus. Tai buvo didumo 
kaip šaliapino, kokio 11 nume
rio. Na, gerai, dalis drapanų 
matosi, bet kur tos kelnės ir 
šitų darbužių savininkes galėjo 
dingti?'

žiūriu, kad .misiukės kamba
rio pradaros durys. Palauk, 
sakau, susiradau kičine, kur už
degt j šviesą, tuoj aus truktelė
jau Edisonui už uodegos ir 
apšvietė visą kičinę. Nusiprau
siu snukį, atsidarė daugiau akys 
ir dabar sakau pažiūrėsiu, kur 
tos kelnės su vyru dingo.

O džy, kelnės kabo ant 
vos ir iš po kaldros kyšo 
galvos!

Nu, manau sau, nieko

Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu-jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDER1CK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 3Tth St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, r-1 ' ' ’
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

I Jis yra rekomen- 
[duojamas per 

l Dr.B.McNicho1as 
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu-jie negali

Puikiausiai Bailios įrengti gražiuose kabinetuose pasi 
rinkimas visokių Standard išdirbysčių.

Pilnai Gvaranlnoli Setai po

$49.00 $68.00
IR AUGLIAU ,

Duodame didelę nuolaidą už tąmstų seną radio, pianą, gramafoną ar 
rakandus, imdami į mainus parduodami naują radio.
TEIKIAME LENGVUS IŠMOKĖJIMUS

Andriulis gavo
iš Maskvos nuo aukščiausio ko
munistų “majestoto”, kad jis 
yra tikras Lenino išpažintojas.

esu 
vačmonas, galėjo misiukę išsi
nešt į maišą įsidėjęs ir bučiali 
nieko nežinojęs, o ant galo ir 
mane patį galėjo išnešti su vi
su revolveriu ir su visa lova.

Pasirodė, kad aš neturiu pa
tyrimo būt vačmonu, o anas 
vilkas jau yra patyręs vačmo- 
nas ir atsigulė prie pat misiu-Pruseiką Komunistų Par- 

Centras apkaltino tuo, 
jis nepripažįsta juodus 

brolius baltais.

KinnedyNAuJAs
i - -radio su 

gramafonu įrengtas labai 
dailiame kabinete, vertas 
virš $180.00, dabar Peoplęs 
Krautuvės siulija už labai 
sumažintą kainą ©n© nm 
be tūbų, už ......

Philco NAUJAS šių metų 
mkbbm kombinacijos radio 
su gramafonu, labai dailia
me kabinete. Dabar parsi
duoda už naują 
žemą kainą - aqq 
be tūbų...... ...........«8w.0Ullllllllllllllhlllilllllllllllllllllllll

Pabandykite
NUSIFOTOGRAFUOTI SAVO 
ĮRENGTUOSE KAMBARIUOSE. 
KAINA TIKTAI ........ $1.25

Garsinkitės “N-nose

P. Conrad
COMMERCIAL FOTOGRAFAS 

730 yVest 02nd Street
»■ * x * Illllllllllllllllllllllllllllllllliu^

HING ForTne HOMBS \

177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Kampas Richmond gatves / Kampas Mapletvood gatvės

Lafayette 3171 * Hemlock 8400

M ILLIO N S O F POUND5 UYEO B Y 
OUR GOVtflNMLNT

-----------------r-.---- ------ 1-------- ----------- ----------------------
» . . . • ............. ' • . •

• ' ■
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Kądajus pąsitctjkate šį banką jus išreiškiate pasitikėjimą žmonėms sto
vintiems užpakaly šio banko, žmonėms, ’ kurių augštos vietos biznyje pa
rodo jų* gabumą. Del jų sugabaųs vadovavimo ši įstaiga išlaikė nuo
latini dideli augimą per 19 kietų su nuolat didėjančia nauda kostumeriams.

DIREKTORIAI: 
FREDERICK W. MOORE 

Moore, Case, Lyman and 
Hubbard 

FRANK J. PALT 
Mortgage Banker 

H. E. PORONTO 
Trustee, Central Manufacturing 

Dstrict, Chicago 
Vice-Prezidentas. The Union 

Stock Yard W Transit Co.
Prezidentas, United States Cold 

Storage Corporation 
ROY S. RIPPLE 

Vice-Prezidentas, 
Rockwood Sprinkler Company ‘ 

HARRY S. SCHRAM 
Sekretorius ir Iždininkas,į- 

Straus and Schram 
DAVID E. SHANAHAN 

Direktorių Tarybos pirmininkas, 
Real Estate ir Bęnai 

Direktorius, E. L. Essley 
* Machinery Company 
SĮGMUND SILĘERMAN 

Pirmininkas Tarybos 
■ S. Silberman & Sons 

FRANK L. WEBB ' ' '
i ' Banko Vice-Prezidentas •

Gęntral^^^Bank
A TRUST COMPANY 

HlOWest35Sh Street 
AStateBank----AClearingHcuscBank

..................... :__ X_______ :______ :_________ _________

.. ...................................... 111 ' L 1 II 1 — Į



SKAITYKITE
ATYDZIAI

ras

nuo

Uni versal State Bank
North Side 3252 So. Halsted Street
Garnio gerumas

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

PRANEŠIMAS

Padarom? Visiems Greitai

DUOKITE JŪSŲ VAIKUI ŠIĄ PROGĄ

$20

ar $18

Chicago, UI

f.*..'

Gimdymo rekordai 
kad pereitais metais 
ną gimė maždaug po 
kus.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Bilas . • ■
Biznio Korteles 
Laiškus ir Konvertus 
Plakatus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Vanago Bėdos 
Chicago j

Nepraleiskite progos pasinaudoti viršminė- 
tais pareiškimais, atsilankant i Jums 
gerai žinomą, vietą. '

Gimimai U. S. nukrito 
ant 25 iųjošimčių

Dar yra proga gauti brangias dovanas pa 
sidedant kiek pinigų ant taupymo į mu 
sų banką.

Gimimų skaičiaus sumažėjimas 
pralenkė net Franci jų

Moterys -veja vyrus 
lauk iš bankų

parodė, 
kas die- 
159 vai-

Paulina” Bridge 
porte į

Tiems, kurie laiko savo pinigus nežinomose 
patartume “kreiptis pas mus, 

kur galite gauti geriausios rųšies pir
mus morgieius su 6-tū nuošimčiu, ant 
kurių suma ir nuošimtis yra užtik
rinta. . ■ '

Didėjanti moterų galybė šios 
šalies finansų valdyme buvo nu
pasakota Chicago Bank Women 
asociacijos vakarienėj, Chica-

Sveik. Dept. skelbia, kad Qhi- 
cagoj kįla pneūmonia (plaučių 
uždegimas), todėl visų prašo 
kooperuoti ir kiekvienam rū
pintis, apsisaugoti nuo šalčio, 
kosulio ir kitokiu mažesnių 
karščiavimo ligų? kurios tiesiai 
veda j pneūmonia. '

Pneumonijai išvengti laiky
kitės šių taisyklių:

Jei turi šaltį, buk namie kol 
tik šaltis praeis.

Saugokis kosinčių, či'atidinčių

Chicagos sveikata
1930 m.

Kur atsitinka gaisras namuo
se ar krautuvėse su valgomais 
daiktais, sveikatos departmen- 
tas draudžia tokius gaisro įga
dintus maisto dalykus vartoti.

Miesto laukia sunkus 
finansų krizis

Kiekvienas septintas bankierius 
yra moteris

Tūlas laikas atgal buvo pa 
stebėta, kad po North Side su

Lietuviška Radio 
Valanda

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Pądarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Chicagos ir Cook County 
municipai valdininkams ateina 
blogi laikai, nes bankai, jų tar
pe ir Foreman State Bank pa
reiškė county komisionierįams, 
kad jie atsisako pirkti 'apskri
čio taksų varautus už pereitus 
193Q metus, ^ęifi^ens conlmittee 
pirmininkas Šilas Štrawn pra
neša, kad miestui ‘ateina sun
kus krizis. •.

Yra jau 3,600 moterų bhn- 
$:ų valdininkų Įrašytų ša
lies bankų direkcijose. Iš tų 
šešios yra bankięrių tarybų pir- 
mininkai,. 14 pręzid^ntdii, 
vjce-prezidentai, 295* ka^ierivai 
ir 2,799 asistentai kasieriai. -

Keturios dešimts nuošimčių 
visos šalies stambiausių šėrų 
(stock) didžiausiose korporaci
jose yra valdoma moterų; 400,-

ir gausiai besispiaudančių.
Jei abejoji dėl savo sveika 

tos, klausk daktaro.
Saugokis persidirbimo 

va'rgio ir ekscesų.
žiūrėk, kad namuose, dirbtu-

* f

vėj ar ofise oras butų pakan
kamai drėgnas.

Dėvėk sulig sezono • rubus.
Nceik i žmones, jei turi šal

tį, jei kosti ar čiaudi.
Jei vaikai turi šaltį, neleisk 

jų į mokyklų kol tik šaltis vi
siškai praeis.

Ačiū energingiems patvarky
mams namus smilkinant, per
nai metais dėl namų dezinfek
cijos (išsmilkymo) nebemirė nė 
vienas žmogus. • .

Saugokitės, pneūmonia 
paerna!

Per; paskutihįuosius 13 me
tų gimimų skaičius Suvienyto
se Valstijoje nukrito vjšais 25 
nuošimčiais, tokiu budu pra
lenkdamas net Franci jos gimi
mų nuošimčiQį$$mumą, pareiš
kė profesorius'VF. J. Kelly iš

Mes pristatysime į jūsų namus 
naujų Grand Pianų dešimčiai 
savaičių už $30 
Grojiklį už $18.

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

Piano Company 
30! South Wabash Avė., kampas Jackson

Pernai metais sveik, dept. 
visuomenės sveikatai apsaugo
ti, yra padaręs 46,500 inspek
cijų, maisto ir švaros apžiū
rėti.

Stoties WCFL, 970 kilocycle 
1 valanda po-pietų.

Programe dalyvauja: ponas 
Sauris, grajys ant vargonų lie
tuvių meliodijas; Pilipavičia, 
smuikorius; Stasys Rimkus, 
baritonas; Romanas, tenoras ir. 
Kastas Sabonis. Nepamirškite 
laiko ir stoties.

kinėjasi garnys su ilgu sna
pu, bet galų gale nusileido po 
numeriu 1646 N. Irving Avė., 
kur ponai Lapaičiai gyvena, su
teikdamas Violetai ir Juozui 
Lapaičiams sveika ir gražių 
dukfelę.

Dabartiniu laiku p. Lapaitie- 
nė randasi JVest Side ligoni
nėj, 1850 W. Harrison St„ kam
barys 104 po Dr. Strikolio pri
žiūra'. P. Lapaitienė jaučiasi ge. 
rai ir labai linksma tokią bran
gią dovaną gavus. . •

Kaimynas.

Chicagos universiteto. Viena 
dar* laimė esanti,- kad vaikų 
mirtingumas šioje šalyje yra 
kur kas mažesnis, kaip Fran- 
cijoj. ; ,

Del vaikų gimdymo mažėji
mo profesorius kaltina judo- 
muosius paveikslus (movies), 
kurie kas savaitę daro įtakos 
į daugiau kaip 13,000,000 lan
kytojų vaikų ir tokie suaugę 
jau jokiai kitokiai auklėjimo 
politikai nebepasiduoda. Tam 
“movies auklėjimui” šalis išlei
džia kasmet (po $2,400,000,000; 
po tiek išleidžiama tikietams 
judomuosius paveikslus belan
kant.

Univerasl State Bankas daro pirmus mor- 
gioius lietuviams ant gerų* nuosavybių 
arit 6-to nuošimčio. Norėdami paskolų, 
kreipkitės pas- mus.

Kitam sekmadieniui, vasario 
8 dienai Chicagos Lietuvių Cho
ras Pirmyn ir Liet. Simfoni
jos Orkestrą yra pakviesti Lie
tuvių Auditorijos Bendrovės su
vaidinti operetę “Pauliną” Au
ditorijos metiniame vakare.

Choro ir Orkestrus repetici
jos daromos visu įtempimu; ir 
dalyviai ruošiasi Bridgeportui 
pasirodyti. Kita repeticija bus 
Meldažio svetainėj, šį panedė- 
lį, vasario 2 d. 8 vai. vakaro.

Dykai Muzikos Lekcijos 
Naujas Pianas Išbandymui

žydų šeimyna, susidedanti iš 
Mrs. Rocha Chaitienė, Miss Libe 
Chaitaitė, Miss Shore Chaitai- 
tė, Mr. Mote Chait, Miss Tobc 
Chaitaitė, Mr? Smuike Chait, 
iš Laukuvos miestelio per’ ilgus 
laikus vargo su visom raštinėm 
ir galų gale atsikreipė pas John 
J. Zolp, 4559 So. Paulina St., 
kuris įstengė išgauti paveliji
mų atvaži'aVimni į Ameriką. 
Atvažiavo laivu “Europa” Sau
sio 27, 1931 m.

Pasirodo, kad ir žydai sutin
ka /kreiptis į lietuviškas įstai
gask su patarnavimais, tik tiek 
kad lietuviai nesigarsina užtek
tinai. J. J. Zolp.

“Margutis” kų tik gavo Va
nago bėdas, tai yra įdainuotus 
rekosdus Vanago su Olšausku. 
Vadinasi “Vaikinų bėdos”. Bet 
atsirodė, jų pačių bėdos, ar ge
riau sakant, jų savos bėdos, 
nes labai gailestingai apdai
nuoja.

Apart “bėdų” Margutis su
laukė ir dar du nauju rekordu: 
5 ir 6 dalį “Lietuviškų vesei- 
lių” ir “Vestuvių valcą”/ Tai 
sakau, tikra keistinybė: uždedi 
pajų ant gramafoiuk ir girdi 
dainas, muziką ir kalbą.

Pustapedis.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvis išrūpino 
įvažiavimą

Sveikatos dept. prižiūri 1,- 
271 vaisių pardavinėjimo stan
dus ir daboja, kad nebūtų par
duodama pagedę vaisiai ir kad 
musės bei dulkės nenuodytų 
plonaodžių vaisių.

CHICAGOS 
ŽINIOS

JOS. F. BUDRIK, 
INC.

3417-21 S. Halsted St, 
Tel. Boulevard 4705 

Chicago, III.

Meldžiu man prisiųsti smulkias Žinias apie jūsų planą 
Vardas ..............    ...........
Adresas ................................  '....... .......................
Vaiko amžius ....................

000 moterų yra investoriai po 
daugiau kaip $1,000,000 tautos 
biznyje; 75 nuošimčius bendrų 
išlaidų padaro, moterys .ir virš 
$105,000,000,000 gyvybės' ‘ap- 
draudos (life Insurance poli- 
cieš) yra užrašyta moterų nau
dai. Tokias žinias patiekė Mrs. 
Ferrer, National Bank of the 
Republic moterų departmento 
managcKis.

Moterų K pasisekimas bankų 
biznyje priklausąs nuo to, kad 
jos turi malonų charakterį, mo
ka maloniai apsieiti su žmo
nėmis, galvoja matematiškai ir 
greitai prisitaiko prie finansiš
kos politikos ir savo užimamos 
vietos. Moterys esančios dores
nės ir sugebančios eiti tiesiu 
keliu, ir dėlto moterys daug 
rečiau tenusikalstančios pinigų 
iŠhikvojimu, negu vyrai.

3133 SO. HALSTED ST.
Gerbiamieji ir Gerbiamosios, esate visi kviečiami be skirtumo ir at

siveskite savo draugus į Kliubą prisirašyti. Nauji nariai bus priimami 
be mokesties. Pradžia pusė po septynių. Įžanga 50c.

Kviečia KOMITETAS.

1739 South Halsted Street, 
■ • - ' •'. /

Lietuvių 
Valand a 
Iš radio stoties WCFL 
970 kyl. kas nedėldie- 
nį nuo 1 ,val. iki 2 

valandai po pietų.

Šiuomi pranešam visiems draugams >Jr TZA 
pažįstamiems, kad mes atidarėm t/fl 
“SANDWICH SHOP”. Labai pa- VjvS 
togi ir paranki vieta dėl visų .vyrų ir 
moterų.
Kviečiame visus pažįstamus atsilankyti. -ų-

Stella Sinkus ir Va- ■■ 
lerija Kuturis 

818 West 18th St.
' Tel. ROOSEVELT 4839

METINIS BALIUS
* . Rengia

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ POLITIKOS IR PAŠALPOS KLIUBAS

Subatos vakarą, Sausio 31 d., 1931
' Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

Negirdėtai žemos kai
nos ant radios

Philco Phonografas ir Ra
dio krūvoje už 

$99.50
Atwater Kant Radio ir Pho

nografas krūvoje už 

$99.50
Majcslic Radio ir Phonogra

fas krūvoje už 

S99.50
Day Fan General Motors 

Radio ir Phonografas

$99.50
1931 Brunswick Radio

$99.50
1931 Zenith Radio už

$99.50
1931 RCA Radiola už

$99.50
Baby Grand Radios po 

$36.00
Duodame ant lengvų išmo
kėjimų, taip, kad kiekvie
nas gali be jokio vargo pas 

mus radio įsigyti.

Šių metų Essex Super-Six automobiliai turi' žymiai pagerintu Jr didesnės jėgos motorą. Delei įvairių pagerinimų ka- 
turi greitesnį pradėjimą, įsibėgėjimą ir motoro Veikimas prie visokio greitumo yra daug švelnesnis. Pamatykite jį 

utomobilių 1 parodoj, Coliseume, kuri užsibaigia šiandie vakare. . ’

Naujas Grand 
$2 į savaitę rehdos per 

10 savaičių . ...
Atvežimas ........... .

' -
VISO JUS MOKATE $30

Cable Grojiklis 
(Pilna kombinacija Piano 

ir Grojiklio) 
$1 į savaitę rendos per

10 savaičių ...........s $10 
bus Atvežimas ....... $ 8

arba Cable 
Jūsų vaikas 

gaus dešimtį muzikos lekcijų 
DYKAI pas bile kurį mokytoją, 
kokį jus patys pasirinksite—mo
kytojas ateis į jūsų namus. ,i 
Jeigu jus nusitartume! pirkti vė
liau, visi $30 
kredituoti prie pirkimo kainos. VIS0 JUS MOKATE $18

. JUMS ' NĖRA JOKIOS PAREIGOS PIRKTI
• Prisiųskite kuponą dėl smulkesnių žinių4

F. DAUSONAŠ, < /

Wjlk*
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