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Prezidentas Hinden 
burgąs paskyrė Pru 

sijai ministerius
Jo paskirtieji ministeriai atsto 

vaus Prūsiją ir federaliame 
kabinete

Berlynas, lapkr. 1. — Prezi
dentas von Hindenburgas ir 
kancleris von Papen nepaisy
dami augščiausiojo teismo nuo
sprendžio ,kad Prūsijos valsti 
jos, didžiausios visoje Vokieti 
joje, administracija turi pasilik
ti rankose Prūsijos seimo, per 
jo paskirtus ministerius, kūne 
turi atstovauti Prūsiją ir vals
tybes taryboje ir ministerijoje, 
vakar paskelbė naują dekretą, 
kuriuo Hindenburgas paskyrė 
šešis savus ministerius Prūsijai 
valdyti. Jie atstovaus Prūsiją 
ir valstybės kabinete. Tuo eina
ma prie sujungimo Prūsijos ad
ministracijos su federale val
džia.

Vokietijos agrikultūros mi- 
nisteris Edler von Braun tapo 
paskirtas ir Prūsijos agrikultū
ros ministeriu. Vokietijos fi
nansų ministeriu pagelbininkas 
prof. H. Johannes 
paskirtas Prūsijos 
nisteriu. Dr. Hans 
ris eina Prūsijos
riaus kanclerio von Papen vie
tininko pareigas, tapo paskirtas 
Prūsijos vidaus reikalų minis
teriu. Dr. Bracht ir Popitz 
atstovaus Prūsijos, kabinetą vi
sos valstybės kabinete ( kaipo 
ministeriai be portfelio, 
jos švietimo ministeriu 
paskirtas prof. \Vilhelm 
ler.

Klausimas pasilieka neaiškus 
kas bus su senąja Braun-Sever- 
ing ministerija, nes teismo nuo
sprendžiu, ji pasilieka tikroji 
Prūsijos valdžia, greta Hinden 
burgu paskirto Prūsijai komi' 
sionieriaus. Jei ji yra legalė, 
tai Prūsijoj dabar bus dvi mi 
nisterijos—tikroji Prūsijos mi
nisterija ir Hindenburgo paskir
toji. Gal vėl priseis kreiptis į 
teismą tą klausimą išspręsti.

finansų mi- 
Bracht, k u- 
komisionie
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Vera Cruz ivedė eim

1h

buvo suimtas už plėsimą' ir

Dabar patys darbininkai bal 
suąs priimti algų hukapoji 
mą, ar tęsti streiką

Smulkmenos žmogžudystės 
sekančios: Budelėje 56 nr. gy
veno vyr. remonto darbininkas 
Jurgis Ermonaitis su savo jau-

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

Pasiunčiant nors mažą dovanelę tiems, kurie 
yra jums taip artimi ir brangus.
Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinj. x
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ D Y K A L Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon.
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Nužudęs kalini virši
ninkas gavo 20 metų 

kalėjimo

Komų bušelis
1 centas

Franci ją laukia di 
delis deficitas

Prusb 
tapg 

Kaeh-

Kalinių kankintojas negalėda
mas užsistatyti' kauęijos pa
sodintas kalėjiman

kor 
tięl

Pusę išlaidų sudaro palūkanos 
už karo skolas ir karo pen- 

, sijos F .

Anglijos audinyčiose 
streikuoja 250,000 

, darbininkų

kitų

8 vai. darbo dienos 
Įstatymai Brazilijoj

Rio de Janeiro, lapkr. 1. — 
šiandie įėjo galiop ir pradėjo 
veikti 8 valandų darbo dienos 
įstatymai. Del tos priežasties 
sankrovos buvo užsidariusios 
nuo 11:20 v. ryto iki 1:30 vai. 
po piet, kad darbininkams ne
reikėtų dirbti ilgiau įstatymais 
nustatyto laiko.

Francija ir Japonija 
derasi dėl sąjungos

Tokio, lapkr. 1. — Tarp ofi 
liams rateliams artimų žmonių 
vaikšto gandai, kad Japonijos 
ir Franci jos atstovai veda de
rybas Paryžiuje dėl slaptos tų 
dviejų šalių sąjungos ir drau
gingumo sutarties. Pagrindas 
jai busiąs $100,000,000 Fran
ci jos paskola Japonijai.

ORfl
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus ir 
biskj šilčiau; vidutinis pietva^

Saulė teka 6:23, leidžiasi 4 
45.

Jacksonville, Fla., lapkr. 1.— 
Kalinių viršininkas George W 
Courson, kuris kankinimo dė
žėj “sweatbox“ nukankino jau
ną kalinį Arthur Maillifert, ta 
po teisėjo Gibbs nuteistas 20 
metų kalėjiman. Teisėjas už 
nužudymą paskyrė didžiausią 
galimą bausmę. .

Courson pareikalavo naujo 
bylos nagrinėjimo, bet kad ne
galėjo užsistatyti $10,(MM) kau
cijos ir tapo uždarytas pavie 
to kalėjime.

Dar vienas III. ang
liakasių laimėjimas

Tiek siūlo farmeriams už 
nūs perkupčiai; kiti nė 

/neduoda
* į 1

Chicago.— Kviečių ir
grudų kainos vis dar nepaliau
ja biržoje puolusios, nors gru
dai dabar yra tiek pigus, kaip 
dar niekad nebuvo. Niekas ne 
pamena tokių žemų kainų. Tie
sa, buvo žemų kainų ir pir
miau, bet vis ne tiek žemų, nes 
tada ir farmerių išlaidos ir dar
bas, pervežimas buvo daug pi
gesni.

Dabar biržoje už kviečių bu
šelį moka tik apie 50c. ar ma
žiau. Bet už tą kainą farme 
ris turi kviečius atvežti savo 
lėšomis į Chicago. Iš tolimes
nių vietų vien atvežimas dau 
giau kainuoja, negu birža mo
ka už grūdus.

Kornų kainos biržoje yra dar 
žemesnės, jie parsidavinėja apie

Dar dvi angliakasių kompanijos 30c. ar mažiau už bušelį. Ru- 
pasirašė sutartį su naująja 
unija

Paryžius, lapkr. 1. — Fran
ci jos premieras Herriot kalbė
damas Poitiers radikalų socia
listų susirinkime pareiškė, kad 
pajamos per • pastaruosius šešis 
mėnesius buvo 2,000,000,000 
frankų (apie $80,000,000) ma
žesnės, negu numatytos biudže
to sąmatoj. ? >

Jis taipgi pripažino, kad se
kamais metais Francija turės 
apie 12,000,000,000 frankų (apie 
$480,000,000) deficitą/ Tai yra 
pirmas oficialis pripažinimas to
kio didelio deficito, apie kurį 
nuolatos rašo laikraščiai.

Pasak Herriot, pusė biudžeto 
eina nuošimčiams už skolas ir 
karo pensijoms ir todėl negali 
būti sumažintos, 
eina “

Pana, III. ,lapkr. 1. — šian
die atsidarė Penwell kasykla 
ir apie 330 angliakasių gaus 
darbą. Kasykla dirbs tik po 
kelias dienas į savaitę. Darbas 
joje atsinaujino pasirašius kon 
traktą su naująja angliakasių 
unija, Progressive Miners of 
America.

Su ta pačia unija kontraktą 
pasirašė ir Pana Coal Co., kuri 
priims į darbą 250 angliakasių

Californietis prigėrė 
vyne

Daly, City, Cal., lapkr. 1. — 
John Dargi prigėrė statinėje, 
kurioj buvo penki coliai vyno. 
Pasak J. E. Mazzetti, kurio na
muose nelaimė j vyko, jis radęs 
Dargi stačiagalva įkritusį j sta
tinę, galva gi buvo vyno ap
semta. Spėjama, kad Dargi be
valydamas statinę apsvaigo nuo 
garų ir įkrito j statinę.

•Maskva, lapkr. 1. —Į Maskvą 
atvyko gen. Tinge, pirmas Man- 
chukuo valstybės atstovais. Jis 
aplankysiąs, ir kitas Europos 
sostines.

giai parsidavinėja po 27 c. buz 
šelis, kuomet pervežimas gele
žinkeliu vien Illinois valstijoje 
kainuoja 9c už bušelį.

Delei pigumo ir kainų nepa
stovumo, grudų elevatoriai ii 
perkupčiai visai atsisako grū
dus gabenttj Chicago, arba rei
kalauja, kad patys farmeriai 
apmokėtų pervežimą. Kitur far 
meriams už kornus siūloma tik 
1 centas bušeliui, ir tai ne to
dėl, kad pirkti, bet dar palai
kyti šiokią tokią kainą.

O tuo tarpu skaičius gyven
tojų farmose vėl didėja. Tai 
todėl, kad daugelis gryšta at
gal į farmas, gelbėdamiesi nuo 
bado miestuose.

Buenos Aires, Argentinoj, 
lapkr. 1.—Kviečiai biržoje par 
sidavinėja po 40c bušeliui, o 
komai po 28c už bušelį. Tokių 
žemų kainų nebuvo jau per 70 
metų.

New York, lapkr. 1. —- Keli 
desėtkai bakūžėlių, pastatytų 
prie pat Vandens, ar net van
deny ant stulpų, liko vėtros nu
nešti į jurą. Vandenyje atsi 
dure ir tose bakūžėlėse gyvenę 
žmonės, daugiausiai vasarotojai.

Maskva, lapkr. 1. — Sovietų 
valdžia nugriovė garsiąją Šu- 
charevski turgavietę—rinką.

Ketvirtadalis 
apsaugos išlaidoms” — 

apsiginklavimui, kurio irgi ne- 
galima mažinti, kol Francija ne
gaus naujų saugumo užtikri
nimų. Likusis ketvirtadalis ei
na visoms kitoms valstybės iš
laidoms.

Jis sakė, kad bus daroma di
desnė ekonomija ir griežčiau 
prižiūrima pajamų taksų sumo
kėjimas, bet taipjau užsiminė, 
kad galbūt reikės uždėti ir nau
jus taksus.

Apkaltino 9 Floridos 
plakikus

Jacksonville, Fla.7 lapkr. 1.— 
Duval pavieto grand jury ap
kaltino 9 žmones, kurie buvo 
pažinti kaipo nuplakę virš 25 
žmoneą, jų tarpe apie 6 mote
ris, Prieš juos išnešta 24 kal
tinimai, tarp kitų—pasikėsini
mai nužudyti, vagystės, užpuo
limai, neteisėti įkalinimai ir

Eąuador išsirinko pre 
zidentu liberalą

Guayaąufl, Eęuador, 
Amerikoj, lapkr. L ~

M f' .‘/j!

Londonas, lapkr. 1. — Dau
giau kaip 250,000 darbininkų 
dabar streikuoja ' Lancanshire 
bovelnos audinyčiose, apie 150,- 
000 verpėjų, prie kurių prisi
dėjo ir apie 50,000 šukuotojų 
sustreikavus protestui prieš ai 
gų nukapojimą, kurį priėmė ii 
unijos atstovai.

Audinyčių savininkai , buvo 
pareikalavę prisiimti 13 nuoš. 
algų nukapojimą, tečiaus po 
ilgų derybų nukapojimą suma
žinta iki 5*/2 nuoš. Kadangi 
tarp darbininkų kilo didelis tuo 
nukapojimu nepasitenkinimas; 
tai ir lokalų delegatai išėjo už 
streiką, nes darbininkams su
streikavus visas klausimas atsi 
duria pačių darbininkų ranko
se, o ne sugula vien ant uni
jos viršininkų pečių. Dabar 
patys darbininkai balsuoja pri
imti ar atmesti algų nukapoji
mą. Jei didžiuma balsų pasisa 
kys už priėmimą, tai, žinoma, 
streikas bus atšauktas. Bet jai 
bus nutarta ir toliau tęsti strei
ką, tai į jį ilgainiui bus įtrauk
ta ir apie 200,000 verpėjų, ku
rie neteks darbo, pritruks me
džiagos.

PięUl 
Giana 

triukšminguose Rinkimuose, Eq 
uadoro prezidentu tapo išrink 
tas liberalas Martinez Mera.^
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Motina nužudė dvi dūk 
teris ir pati nusižudė
Sturgis, Mich, lapkr. 1. — 

Manoma, kad užėjus ūmiam pa
mišimui, motina Mrs. William 
Ochs, 45 m., nušovė savo dvi 
dukteris, Laura Jean, 15 m. ir 
Alvina, 7 m., tada padegė na
mą ir pati nusišovė. Jos vyras 
dirbo apie ūkį, užgirdo šuvius 
ir atbėgęs užgesino ugnį.

na žmona Elena, 23 metų, ku
rią tik pereitais metais buvo 
vedęs. Vaikų dar neturėjo, bet 
žmona buvo nėščia. Ten pat 
gyveno atskiram kambary ir 
pervažo sargas Martynas Te
einąs apie 53 metų amžiaus, 
kuris aptarnaudavo kelio barje
rus (buomus). Teeinąs su Er- 
monaičiais gyveno didelėje ne
santaikoje, ypatingai su Ermo- 
naitiene. Nuolat su ja barda- 
vosi ir nekartą išsitaręs, kad ją 
sumušiąs. Spalių mėn. 7 d. 
penktadienį jisai su Ermonai- 
tiene smarkiai susibarė už bu
telį brenspirito. Spalių 8 d. 
šeštadienį 6:30 vai. ryto Er
monaitis išėjo į darbą nepaste
bėjęs nieko įtartino. Namie bu
delėje liko žmona ir Teeinąs. 
Grįžęs 12 vai. namo pietų rado 
šiurpulingą vaizdą.

Virtuvėje paplūdus kraujuo 
se sutriuškinta galva gulėjo 
žmona jau nebegyva, o šalia 
jos ant suolelio kruvinas kūjo 
lis. Kūjeliu duota į galvą keletą 
stiprių smūgių net smegenys vi
sai ištaškyti.

Tarp užmuštosios ir užmušėjo 
turėjo būti smarki kova, nes 
visi virtuvės langai išdaužyti. 
Durų užraktai išlaužyti ir vir 
tuvės durys keliose vietos suža 
lotos. Subėgę apylinkės žmo
nės rado pasikorusį ant bude
les aukšto ir patį Teeiną. Jo 
yeiįns apdraskytas, rankos su 
kandžiotos, šalia jo stovėjo 

kurie nėra visiškai f pevisai išgertas pusbonkis deg
tinės. Pasikorė visai plonu bal 
tinių džiovinimo šniūreliu. Nors 
netoli randasi čiutelių karčia- 
ma, tačiau nei aimanavmų, nei 
pagalbos šauksmų niekas ne 
girdėjo. Prieš pasikariant, apie 
9:30 vai. ryto, Teeinąs buvo 
užėjęs čiutelių karčiamon ir 
prašė literio degtinės. Neturė 
damas pinigų norėjo užstatyti 
laikrodį, bet karčiamninkas 
Žilis davė jam tik pusbonkį. Tą 
patį pusbonkį ir atrado prie jo 
lavono, žmogžudystės priežas 
tį tyrinėja gydytojai ir Klaipė 
dos bei Šilutės kriminalinė po
licija. Lavonai kol kas paimti 
policijos žinion. Prie budelės 
pastaytos sargybos.

Šiurpulinga žmogžu 
dystė Čiuteliuose

Sekmadienį, spalių 8 d. apie 9 
vai. ryto geležinkelio budelėj 
prie čiutelių įvyko šiurpulin
ga žmogžudystė. Rasta už
mušta plaktuku (kūjeliu) vy
resniojo geležinkelio remonto 
darbininko Jurgio Ermonaičio 
žmona Elena Ermcnaitienė ir 
pasikoręs toj budelėj gyvenęs 
pervažo sargas Martynas Te
einąs.

Mexico City, lapkr. 1. —Gau 
tomis iš Vera Cruz žiniomis, 
ten tapo įvesta gimdymų kon
trolė.

Įstatymus, kurie pradeda vei
kti nuo šiandie, patiekė žymus 
advokatas Salvador Mendoza, 
kuris sako, kad jie taikomi pa
gelbėti darbininkų klasei, nes 
neleis vaikus gimdyti tokiems 
tėvams, kurie vaikų negali už 
laikyti ir neprileis degeneratų 
iš liguistų tėvų. Einant įstaty
mais, visoje Vera Cruz valstv 
joję negalės apsivesti tųkiė 
žmonės, 
sveiki.

Studentų riaušės 
Madride

Madridas, lapkr. 1. — Kuo
met į Ispaniją atvykęs Franci' 
jos premieras Herriot buvo val
džios ir minių pasitiktas dide 
lėmis iškilmėmis, tai Madrido 
studentai surengė jam demon
straciją ir apspitę jo automo
bilių ėmė šaukti “Mirtis Her
riot!“ “šalyh karas!“ Policį- 
ja diržais išvaikė studentus. 
Studentai vėliau paskelbė strei
ką visam laikui, kol Herriot 
bus Ispanijoj.

Studentai surengė demonstra' 
ei ją delei gandų, kad Francija 
ir Ispanija esančios susitaru
sios bendrai veikti ištikus ka
rui ir kad Herriot atvykęs pa
daryti formalę sutartį. Tuos 
gandus ^augiausia skleidžia 
Londonas, nors abi pusės yra 
oficialiai užginčijusios gandus 
apie Francijos-Ispanijos sąjun
gą-

Sukonfiskavo “Vilniaus 
Žodi”

Vilnius.—“Vilniaus Rytojus” 
rašo, kad miesto storastijos į- 
sakymu, rugsėjo inėn. 30 d. iš
ėjęs “Vilniaus žodžio” 19-tas 
numeris buvo sukonfiskuotas už 
straipsnį “Dėl mokyklų”. 
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NEUŽMIRŠKITE SAVUOSIUS
LIETUVOJE PASVEIKINTI SU

Kalėdų Šventėmis

Nusišovė kalėjime
■■ 

......................... * ....... ..*

Chicago.— Paul Skelish, 21 
m*, laukų’ darbininkas iš Shar- 
pon, Wįs., nusišovė Woodstock 
kalėjime, McHenry paviete. Jis 
buvo suimtas už plėsimą ir nu
sižudė Jbijodamas kad apie tai

naujienosI
1739 So. Halsted Street 

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO S IKI S Šventadieniais nuo s iki i val.



Detrolt, Mich
Visokios žinios

VISI REKORDAI

REKORDAIum

1®

im

Tobacco Co<

16269
16270
16271.

16272
16267
16266
16256

niais, K
9 v. V|

16076
16092
16103
11155

Stasio ir Onos SJątkęvičjų 
pagerbimui vakaras

ienė ir Volteraicė. 
Ikani muzikanjai

greičiau greičiau—Jonas Butėnas.

—- Kaimo orkestras.

79080
80398 
80463 
81327 
81692 
14000
140Q9:—Molip uzbpnas 
14012—Vakų rinkinys 
14014 ...........................

14021- 
14023 
14025

Moore, Chicagog Apšvietus Ta
rybos narys, temoj “Naujos 
gąlįmybės tjarptautiniam drau- 
giškuiųuL Be to, bus gražus 
jpųzjkajis programas. -^įoresp.

Nąųjį įietuviaJęi gražiausi Rekordai. Visas katalogas pa 
ąįriniimo M0Q rekordų. Vertes 75 centų 4Ea

Važiavo
Ir jj vi- 

Laike 
. Mato- 

yra baisiai 
pros-

■—Mahanojaus Lietu vilkas 01 

—Mahanojaus Liet, orkestras. 
Jievos. Polkos

Oi Atmink” it Užaugau Lietuvoj 
_ - 
Amerikos

SANDAS 
geriausios rųšięs 

Anglis, 
WEST 

POlpAHO

Vanagaitis ir Stogis. 
žygiQ Šuoliai—S. Pautas.
Vanagaięis, Stogis ir

—• V. Dineika ir J.

Vincas Niekus.
— Lietuvos viešb. orkestras.

sudiev — D. Dolskis.
V. Dineika ir J. Petrauskas. 
Dineika ir J* Petrauskas.

VIRGINIA 
VTAS LUMP 
TŪCKY 

RED PIPER LUMP

Anghų^ainos ynąj 
PATARNAVIMAS GERAS 

Tel. Pullman 6776 
Hęmlock 23834

k. F. AMBROSE, Są^.

Iš Easl Side pažįstaipų te
ko nugirsti, kad musų darbš
tus , tautietis Šnuolis turės 
glaustis prieglaudos namuose. 
Tai labai apgailėtinan dalykas. 
Per tiek metų jis dirbo, o ant 
senatvės turi eiti į prieglaudų. 
Ko geresnio ir begalima tikė
tis dabartiniais laikais. Ne
užilgo gal ir kai kurie musų 
susilauks tokio pat likimo.

Spalių 15 d. vakare p. DzĮn- 
dzeleto svetinėj, pasidarbavus 
ponioms Damd^ęletięnęį ir Liųr 
levieienei, buvo suruoštas drau
giškas ir linksb^s vakaras jau
navedžiams p*:.; Š;tatkęvičįams. 
Svečių dalyvavę, pi fam Vai*
šių pilnai bu v ę visiems. Links.-, 
mas ūpas vyravo ęas visųp, 
kaip kad būna Lietuvoj vestu
vių metu. Neganą to, kad. dide
lis skaitlius St^się ir Qnos ge
rų draugų atėjo, pradėtame jų 
jaunavedžių naujame gyvenime 
pagerbti, bet d^r jąunayedfcips 
p. Statkęyičius apdęyaųęjOt dir 
dėlės vertės dovanomis. Rado- 
vanojo saldžiai, atminčiai gra
žų “bedroom setą”. šis links
mumo vakaras pradėta iš va
karo, o užbaigta sekmadienio 
rytą. Visi, dalyvavę šiamę va
karėly, yra dėkingi ruošėjoms, 
kurios daug triūso Padėjo, ĘUr 
tent, p-ioms Dzindzeletienei ir 
Liuleyičięnęi bei kaltininkams 
jaunavedžiams p. Statkevi* 
čiams. Jaunavedžiai Onutė ir 
Staselis Statkevičiai' už visus 
daugiausiai patekinti, nes ma
te kokią didelę pagarbą jųjų 
draugai jiems išreiškia, ir dar 
dovanomis apjįlovaųojo. Neuž
mirš to amžinai ir ištaria nuo
širdų padėkos žodį tiems, ku
rie dalyvavo vakarėlyje širdin
gai dėkoja suriianytojoms-ruo-

KlausykĮtės Chesterfield Radip Progra- 
~ ...........

Spalių 23 d .patiko nelaimė 
J. Gugą, kuris pirma daug vei
kė ru “Aido” apšvietiečiaisi o 
dabar susidėjo su Limbiniais. 
Tą vakarą darbiečių choras 
turėjo koncertą. Gugas su sa
vo šeima irgi dalyvavo kon
certe. Kai jis su šeima vėlai 
vakare sugrįžo namo, tai rado 
apdegusį namą ir išvogtus 
drabužius. Ant rytojaus po
licija areštavo Gugą, jo žmoną 
ir sūnų. Žmona ir sūnūs ta
po paleisti, bet pato Gugas su
laikytas kamantinėjimui.

Tai tau ir teisybė. Atsitiko 
nelaimė ir dabar žmogui ap- 
draudos kompanija nenori ne 
tik nuostolius išmokėti, bet dar 
tampo po policijos nuovadas.

Supinsiu dainužę ir Oi. sopa, sopą —J, Kudirka
Neveski, vadine ir Ak, mylįu tąve—Kast. Meiikelioniutė 
Kad mes gėrėm midų alų ir Oi, kas? — Liuda Sipavičiūtė. 
Saulutė tekėjo ir Ganėm aveles—Duetas Menkelioniu(ė it 

Stankūnas. - < i ’
16108—Vasaros naktis ir Bėda kad giltine ne ėda:—Liuda Sipavičiūte. 
M178—Panemuni;iooIIh ir K.rpĮįn. pplka.Wot«.«£>0 L, Ork.f 
16184—Užburta t*ilis. polka ir Modemiškas klumpakojis—Budnko 

dio orkestras.
16239—Tykiai, tykiai ir Dzieduk^—Ii Lietuvos vyrų kvartestas.

VICTOR REKORDAI
Jonas Butėnas. 

1—A. Vinckevičius. 
-Mandalinų kvartetas. 

Apie žydą barabančiką—S .Pilka.

šiais metais sęęialįsfai typiįe 
pilną sąrą$ą kandidatų. Lape 
krivio 3 di Lietuvių Svetainėj 
įvyks sociąjistų pelijąs, 
tingas. Paleidaujania, kad į
tą milngą atvyktų kiek galima 
daugiau lietuvių. t

— F. Lapinskas.

® 1932, I.JCCETT

Vai ku-ku ir Oi tu žirge, žirge
-Ko tu žvengi žirgeli ir Augo putinas— 
-Polka briĮjante ir Sęintila mazurka—T 
-Bėgau pas mergelę ir .........................
-Sakė mergos ir šarka ir Žąsele—F- A. 
-Apie džiabą ir Jauna scnafvė—S. Pilka 
** •- —*----- ir Sakė maųe šipka—Ki

t ir Pasveikinimą? ii namų „ , 
Klausyk mylimoji ir Burdingierius praktikuoja—Žiūronas 
Grupę.

Gaspa&nės bankietas ir Pas motinėlę—J. Žiūronas.
Sveikinimas iš Lietuvos ir Kauno Landler—Linksmi vaikinai.

-Pas močiutę augau ir Sėdžiu po langeliu—Krasauskienė ir 
Volteraitė.

-Linominis ir Užgavėnės—Žiūronas ir Grupa. 
Kaimo ir Pavasario pplkos—Vietoto kapelija. 
-Tolima laimė vilioja ir Oi, C—1S1— ----- 
Laimė ir Džiaugsminga Polkos—Stygų orkestras. 
Deimąntąi ir Gėlynas Polkos 
Užmiršai tėvų kapus ir Laivyne—Jonas Butėnas.

Akiras—Biržys.

Kalbama, kad Fordas? kiek
vienam savo darbininkui įdės 
į konvertą kortelę su paragi
nimu balsuoti už Hooverį. Esą, 
jeigu norite, kad dirbtuvės vi
siškai neužsidarytų, tai bal
suokite už republikonų kandi
datą.

Apskaičiuojama, kad pas 
Fordą, dirba apie pusė nepi- 
licčių . Nežinia, ką jie turės

Draugas Badenas apleido 
Detroitą, ieškodamas kitur 
progos sau duoną pelnyti. Iš 
Pennsylvania valstijos jin pra
neša, kad į Detroitą grįš tik 
pavasarį. Lauksime jo.

ht r * . 1 e* 1: ■ ■ 4 ■ ■ “

rybą teiks nuo laiko ruošia 
bendrai su pritarimu visų tau
tų pyogramus, kad vienos tau
tos žmogus neturėtų neapykan
tos priefc, kitęs tautos žmogų. 
Skleidžiamos mintys, kad pa
laikius draugiškus ryšius tarpe 
skirtingų tautų, čięų gyvenan
čių, ir kad per laiškus savieji 
sąyteąiems tą mintį skleistų 
Europoj. Kviečiu lietuvius su
eiti į Y. M. C. A. namą lapkr. 
z d„ 7:»Q va), vą.^-ę, Ten sa^ 
kya mMhą Mr* Atkins

į kfįųs miestus. Pirkėjas turi apmokėti 
siuntimo lėšas.

SIUSKIT PER 

NAUltENAS 
PINIGUS, METUVON

Mahanojaus 

anag^ięsic A, Oželįęnč 
lĮtd sapnas—Jonas Gtraitis su orkestro.

* it Cąiraitp 
ikasiai.
■Pautas ir

Spąljų (i- mus aplankė 
prezidentas Hooveris. Bendrai 
buvo manoma, jog prezidentas 
vengs musų miestą. Labai 
galima, kad jis taip ir butų 
padaręs, jeigu ne Fordas. Au
tomobilių magnatas dėjo vi
sas pastangas, kad atvyktų 
prezidentas.

Aš manau, kad Detroitas il
gai pasiliks Hooverio atmin- 
tyj. Jis susilaukė tokių sutik
tuvių, kokių vargu kada tikė
josi. Vos tik pasirodė gelžkc- 
lio stoty j, kaip susirinkusia 
minia pasveikino ji tais labai 
nemaloniais garsiais “bu-u-u”. 
I stotį buvo susirinkę apie 
4,000 žmonių. Nieko nelauk
damas, prezidentas išvyko į 
stadijoną kalbėti, 
atidaru automobiliu, 
sur lydėjo “bu-u-u”. 
prakalbų irgi ta« pat 
mai, detroitiečiai 
nepatenkinti Hooverio 
pėrity” ir be jokių ceremonijų 
jie duoda jam tatai suprasti.

Iš stoties, kaip jau minėjau, 
prezidentas Hooveris važiavo 
atidarame auromobiliuj. Atro
do jog buvo laukiama iškil
mingų sutiktuvių. Fordas gal 
tikėjosi, jog gyventojai ims 
šaukti “ura”. Bet kuomet vi
są laiką prezidentą lydėjo 
“bu-u-u”, tai į stotį Hooveris 
buvo nuvežtas uždarytame 
automobiliuj.

Nėra abejonės, kad tai buvo 
labai nemalonus dalykas. Kad 
eave nuraminti, prakalbų ren
gėjai dabar bando sau įsikal
bėti, jog Hooverį taip šaltai ir 
ijedžentelmoniškai pasitiko ko
munistai

Jos.F. Budrikį 
3417-21 So. Halsted StreeT^^

T«|.,’VĮULEMKP*• .

lietuvių prGgramAi •
Ntdiljomis W C F L 970 kili <|io 1 iki 2 vai. po pietų. Ketvertai, —.

W Hf)nansuoiąmY 5®d’I?Sco Krautuvės**"'

rąpijonai nenori til^ė\į, kad 
kunigužte susimylėjo ir todęlj 
ištraukė prieš poljciųoną by-, 
lą. Jie sako, jęg kųnįgužis su
naikinę tą bylą todėl, kad ne
išeitų į aikštę Hai kurie nela
bai malonus dalykai.

Kad 
parapijonų 
dabar sako labai karštus pa
mokslus ir duodą vėjo savo 
avelėms. Jis ncddrovi net 
savo gerus pąrapijonus as
meniškai valioti. Daugelis ir 
gerų avelių deliai: to labai piĮ^- 
*inasi. Sako, Ipis jau per
daug, lai perdaug.

Prieš kiek laiko čia suėmė 
kele’ą jaunų plėšikų. Pasiro
dė, kad jie visi yra lenkai ir 
gerų katalikų vaikai 
cialybė buvo piešti 
parties”.

Petrauskas.
Atbulinis ir. Vargpninkaf — 
Gegužinę polka it J Btą?ilUą 
■Kariškas vaizdelis ir Sudiev,

Myliu, tango

THE CICARETTE THAT’S

.,.THAT TASTES

16259

16254
1^251- 

1.6262 
1.62,61—S-vętin^a padangė ą 
16260—Nuovadoje ir 
16257«-*Atsiskyrimas su my , .....
16227—Jurgio ir Ūkininkų—polkos—Pennšylvannos 
16226—Sunku CįyVenji N*šląjtil|ams ir Qą<ftys afpl< 

Antanėlis. , ■ .

Victor Vėliausi Lietuviški Rekordai
■

14055—Valdininke ir Mergina—Polkas — Viktoro Kapeliia, 
’ĮS^-Sh^adorio ir L i uosyje Polkos-^ii^. kapelija-

JMyi,. Pftlką It Man liūdna gyventi vakai—Kmg«n9 M 

imas, Tėvynė^M^ršar ir Vestųyjų Marią* •— Viktoro

Kun. Čižauskas nebežino nei 
ką daryti. Su Podolskiu iš
ėjo nei šis, nei tas, — visai 
nemaloni istorija. O kas blo- 

Jeigu ne tie nevi- ginusia, — tai nedavierkos, pa-

donai komunistai, tai, viskas 
butų buvę gerai. Tačįau net 
ir kąi kurie dįęltepiąi. krečia 
iš to, šposus. Jie nurodo, jog 
karu vętęrąnąi, kurie Wash- 
ingtone tapo švininėmis kul
komis pavaišinti, ir dcsčtkai 
tūkstančių bedarbių vargu gali 
rodyti didelį, cntuzįą^mą da
bartiniams Washingtop,ę po
nams.

Well, kaip ten nebūtų, 
Hooverio misija Detroito visiš
kai nepadsekė. Tą faktą pri
versti yra pripažinti net pa
tys repubjikonai. Jų vienati
nis sųsiraiųinimas yra tas, kad 
jeigu detroitiečiai ir nebal
suos už Hooverį, lai Michigan 
fermeriai tikrai už jį paduos 
savo balsus. Bet galimas daik
tas, jog ir čia republikonams 
teks nusivilti .

Telydi švies 
kięjcvifijją jūsų

Pranešimas
Rabine yra sudaryta iŠ pa< 

triotinių atskirų tautinių gru-
. . r.,/*.' . ..T,*-. ■ •• • • ■- ' * Jl ’ ■> .

MILDER
BETTER

įį;,-1,;..:*" 'n i'i ■ ■ Z' ♦><

20-AS METINIS 
Išpardavimas

NUQA TQNE TIKIES 
TUNIKAS

Dąųffglh žmonių roikajanja t°n*M»

kmlel NuGA-TONE tąip plačiai vartojamirtĮ 
T^p^anČIąl najUobBjp Įtaip jie pasidaro IĮ 
vlaų atftVlifflų tv/rteaniąlB. , ., ,

Yra tik v|ona« kelias jums euraati Įdek 
gero ilgui rfali padaryti ir tau yra ■uriW- 
klto ni6jwBln| treaUnentą juru val»tlny»dųjb.

ju‘'‘ *

11 va ..H.H ,
« . u, KarP '' ' |J " 11 ' r • ’■ : 1 ’

Radio, vertęs $19.00 7’5

tMubij PH1LCO Ra.li.., vertės $100.00 

^ęo ^honografas krųvoje g
raįoiDfia, mašinėlės, vertęs $35.00 QQ 

^ąnstafflSB VICTRODOS, vertės $1 Qg"
OOr................. ................ InuRfi
Gerigupios Phęųogr. Viktrolų adatos 100 Už Ca

14029
14034- 
14035 
14039 
14041- 
1404Ž- 
14043—Senbernių ir Grįžk namo Poluos

Naujausi Lietuviški Columhia Rekordai
Aukso miglos ir Meilės tu mums nedainuok—Pauras ir Giraitis. 
Rytų daina ir Turkų vestuvės—Lietuvos Viešbučio orkestras. 
Kur lygus laukaį ir Sutems tamsi naktužėlė—Karo mokyklos 

chpras.
-Namo, ir Oi, kad išauštų — 1
-Atskrend sakalėlis ię kąlr
Aržuoliniai pamatai iM4pkste 
Ulonai ir Ar aš tau sesi ųęsą

16268-
' T

16263
1626.4
16255
16252—Kukutė. valcaš
16253—Suktinis ir Li$|tųYHka& Popu
16265—LĮnk Mergelę ir Nęthuųiečių polka—NJabanojaus Lietuvių, oc

Plikių, ir Tok? vąikįąaęT—polkos 
kęst ras.

-Aukšti Kalneliai ir Ak Norėčiau
Rijikai, man bęrnelį ir Ądomo ir

Lietuviška orkestrą.

i Mylėtini

Yęlęnaam ♦ Veenaam 
yra populiarus laivai tarp rūpestingi} 
keleivių. Trumpas Ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne* 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir p.Br 
tarnavirųąs TURISTINĖJ I^LESOJ 
(buvusioj, antroj kietoj) ir, mpd«roi- 
nčj Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St.» Chicago

1 ■ H ILM A
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STATYBA LIETU 
VOJE.

Lietuvos vyriausybė ir ko
kios ji pakraipos bebūtų, ta
čiau yra susirupinus nuo pat 
lietuvių atbudimo pagerini
mu susisiekimo. Aišku šių 
dienų žmogui, kad skubumas 
ir tinkamas transportavimas 
yra prekybos bei pramonės 
maistas, kurio dėka išsivysto 
tiesiogine to, žodžio prasme, 
ekonomine kultūra bei pro
dukcija vientkartiniai žen
gianti su mokslo atradimais.

Lietuvoje susisiekimas bu
vo žudytas rusų, trupučiuką 
gerintas vokiečių ir galiau
siai, įžengęs į nepriklausomu
mo vieškelį, pradėjo pamažu 
vystytis ir taikintis prie Va
karų Europos susisiekimo. 
Tačiau girtis, kad susisieki
mas bujojo milžino šuoliais, 
tai butų nesąmonė. Vyriausy
bė vistiek vadovavosi carizmo 
išaugintais metodais ir tuo ei
nant nepajėgė kaip reikiant 
išvystyti savo veikimo dirvą 
naujesniais moderniškesniais 
technikos pabūklais. Ir, ištik- 
rųjų, vyriausybė prieš techni
ką buvo, ir dalinai yra, nusi
stačius.

Ir nors taip, tačiau susipa
žinti su susisiekimo bujojimu 
bus mums labai pravartu ir 
įdomu. Tada galėsime beša
liai sudaryti savą nuomonę.

Nuo 1923 mt. iki 1932 m. 
susisiekimo statybai buvo iš
leista 69.188.000 lt. tam atatin
kamos ministerijos. Tai maž
daug 
tybai 
Gi ta 
suma
susipažinus su bendra to lai
ko t. y. 1923-1931 m. statyba 
paaiški faktas, kad susisieki
mo statvbai išleista be maža 
ko du kart daugiau, negu ku
rios kitos ministerijos, , kitos 

f^rųšies statybai. ! Pavyzdžiui, 
192«'i—1931 m. statybai išleis
tu sumu skaičiuose:

Susisiekimo m-jos išleista

švietimo m-jos išleista 
tik 12,4% 

arba 12.532.000 lt.
O visų kitų ministerijų iš

leista savo statybai bendrai 
19,1% arba 19.330.000 lt. Ta
čiau, norint susidaryti šiek 
tiek konkretų vaizdą apie su
sisiekimo statybos augimą rei
kia kiekvienų metų atskirai

sudaro 68,5% visos sta- 
bendrai išleistos sumos, 
bendrai statybai išleista 
yra 101.051.000 lt. Be to

arba 69.188.000 lt.

1923 m. susiekimo reikalams, 
tai reiškia statybai, buvo iš
leista iš viso

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

ir 1931
Bet, nors jau ir iš šių skait

linių matosi darbų vystymasis, 
tačiau pailiustruoti dar auk
ščiau paminėtą paduosiu kele
to nudirbtu arba dirbamų 
statybos viešųjų darbų san
trauką. štai, geležinkelio li
nijai 58 klm. Kazlų-Ruda-Šeš- 
tokai išleista 2,5 milijono lt. 
apytikriai skaičiuojant; taip 
pat geležinkelio linijai Telšiai- 
Amaliai — 8,5 milijono lt. ir 
trečiai linijai Telšiai-Kretinga 
išleista 25 mil. litų, šios trys 
linijos geležinkelių ilgio ben
dram skaičiuje 183 klm., kai
navę bendrai apie 36 mil. litų, 
buvo svarbiausi statybos pun
ktai plečiant susisiekimą. Visi 
kiti pav.t tvarkymas Klaipė
dos uosto, šventosios žvejų 
uosto, tiltai per Nemuną ir 
Nerį su skaičiumi 450 tiltų 
visai naujai pastatytų, nuties
ta 31,500 klm. telefono ir te
legrafo laidų 
be maža ko 
bai.

Ir, manau, 
aišku, kad plečiant eksportą 
ir pramonę šalies viduje dėl 
palaikymo greitesnio trafiko 
šie darbai bus naudingi. Ta
čiau kaip jie statomi ir kiek 
tam išleidžiama pinigų, jau 
eina kitas ir nedžiuginantis 
klausimas.

Bet dabar mes negalime 
praeiti nesustoję ties dviem 
milijonais litų, kurie buvo

ni.— 
m.t— 
m.— 
m.— 
m.— 
m.— 
m.— 
m.-—

> 6.607.000
7,793,000
7,682,000
2,723,000
4,111,000
5,198,000
7,806,000

16,190,000
11,079,000 litų

litų, 
litų, 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

ir kit. yra 
antraeiliai

kiekvienam

Neapleiskite Savo Inkstų!
Greitai Siuidomikite Inkstų Ar Pūslės 

Nereguliarumais.

JEIGU jus vargina pūslės nereguliarumai, 
kurtus strėnų skaudėjimas ir jautimasis 

nuvargusiu, nervišku, 
pakrikusių inkstų ar 
nevilkinkit.

Vartotojai visur
Pilis. Giriamos per daugiau kaip 50 metų. 
Rekomenduojamos visoje šalyje.

prislėgtu, paeiną delei 
pūslės nereguliarumų.

atsideda ant Doan'a

Doan’s Pilis A Diuretic 
for 

the Kidney^

jau 
dar

bus

■ ) L

C. Stephenson, buvęs Indianos Ku Klux Klan vadas, kuris 
jau kelinti metai sėdi kalėjime, nuteistas kalėti visą amžių už 
išgėdinimą ir nužudymą, jaunos merginos, šiomis dienomis jis 
bandė teismo keliu iš kalėjimo pasiliuosuoti, bet nepasisekė.

D.

paskutiniais metais išleisti sta
tymui Kauno pašto rūmams. 
Tie du milijonai lity, nors sa
koma išleisti irgi susisiekimo 
statybai, tačiaus sudaro at
skirą išimtį. i

Reikalas tame. Lietuvos 
Kaunas jau gana puikiai išsi
puošęs ir tie pašto rūmai jį 
nė kiek nepapuošė. Bet pa
žvelgus į socialų aprūpinimą 
gydymo priemonėmis, Kaunas 
ir neišskiriant visos Lietuvos, 
girtis negali, nes nebus ir iš 
ko girtis. Socialė apsauga yra 
nusmukus ir Traukdoma. Kau
ne yra tik viena iš žymesnių 
ligoninių, tai “Raudonojo Kry
žiaus” ligoninė, dar galima 
priskaityti karo ligoninę su 
kitoms mažesnio ir Visai mažo 
maštabo ligoninėms. Jos visos 
pilnos ligonių. O ligonių vis 
atsiranda daugiau ir daugiau. 
Tada rimtesnės ligoninės tik 
apgydytus ligonius siunčia na
mon gydytis, kur toks gydy
mas dar labiau kenkia, negu 
gydo. Į tų vietą 
nauji ligoniai. ' Tai
didžiausių musų socialiu ap
rūpinimo klaidų, bet nepa
mirškime ir blogą ligoninių 
apžiūrėjimą, blogas patalpas 
visai nesiderinančias su dvi
dešimto amžiaus kultūra ir iš-

radimais. Tai antra neatidėlio
jant taisytina klaida.

Tiesa, karo ligoninė jau ge
resnėje patalpoje, tik, gaila, 
kad ji per maža civiliniams 
piliečiams, nes joje daugumo
je gydosi kariškiai.

Taigi, aišku, kad vieton 
pašto rūmų, tikriau pasakius, 
vieton tuščio pasididžiavimo, 
butų daug geriau pamatyti 

iškulturėjančią Lietuvą ne 
aptaisų, bet iš vidaus.

—B. M. Roudsech.

Iš Kupiškėnų Dar 
biiotčs

priimami
viena iš

ArtAurTracy ‘Street Singer\
Padarė Savo Debiutą Kaipo

Chesterfield Programo

žvaigždė Rugpiučio 9

Laimėjo sau vietą ir garbę teat
ruose ir Radio nežiūrint į savo 

tėvų protestą. Dainuoja 
12 kalbose.

Kuomet Arthur Tracy “The Street Sing- 
er” (tankiai aprašomas kaip meliodijų vaga- 
bondas) atėjo prie microphono Chesterfieldo 
“Music That Satisfies” valandoj, Antradieny, 
Rugpiučio 9, 10 vai. vak. (E. D. T.) visa 
Amerikos liaudis išgirdo pastebėtinos gražybės 
balsą.

Tracy pradėjo dainuoti dar būdamas 6 
metų berniuku. Girnas Philadelphijoj dvide
šimts septyni metai atgal. Mažu būdamas jam 
nebuvo didesnio smagumo kaip išeiti ant yar- 
do savo tėvų namuose 
sudainuoti kaimynams, 
duodavo jam po centą.

’ Jo tėvai, kurie dabar 
jai, tuomet nesusidomėjo savo sunaus muzika
liu gabumu, bet pasiuntė jį į Pennsylvanią 
Universitetą mokintis architektūros. Bet jo sie
la troško muzikos, ir vietinis dainavimo mo
kytojas susidomėjo jo balsu ir paimi jį į 
savo rankas. Jaunuolis dirba taip sunkiai per 
septynios mėnesius, kad pametė savo balsą ir 
būtinai visai ne galėjo kalbėti. Tuomet jisai 

*i Institute. Bet

ir aiškiu jaukiu balsu 
kurie iš dėkingumo

jisai patyrė, kad laikimas smuiko po 
smakru gadino jo balsą, ir jisai vėl 
pradėjo mokintis dainuoti.

Būdamas 19 metų amžiaus pirmą 
syk pradėjo dainuoti kaipo tikras 
profesionalas. Jo balsas greit buvo 
pripažintas ir jisai tapo pakviestas 
vienos New Yorko teatralės firmos. 
Dalyvavo Cąlifornijos teatre taipgi • 
dainavo ant Broadway, “Blossom 
Time” ir “The Student Prince” 
operetėse. Per šią šalį pervažiavo tris 
kartus, vėl sugrįžo Nevv Yorkan, ra
dęs progos dainuoti ant Radio. Pir- 
miaus mažesnėse stotyse, paskui di
desnėse, kur dainavo “Jus išgirsite 
mane vėliaus”. Tas “vėliaus” buvo į penktus 
mėnesius, kuomet vienas draugas supažindino jį 
su Columbia Broadcasting system studija, kur 
jo balsas tapo pripažintas ir jisai buvo per
statytas kaipo “The Street Singer” (“Gatvė? 
Dainininkas”), " '

Jo balsas yra taip lankstus ir turtingas, kad 
tankiai jo klausiama ar jisai tenoras, ar ba
ritonas, ir į tuos užklausimus- jisai atsako: 
“aš esu baritonas”. Ir kadangi jisai gali dai
nuoti dvylika kalbose su gryna kiekvienos kal
bos tarme, tūkstančiai klausinėja, kokios jisai 
esąs tautos. Tuomet jisai atsako: “aš esu in
ternacionalistas.” Arthur Tracy rahda sau di- , 
delį smagumą dainuoti/per radio, nes jį gir
di tūkstančiai radio mėgėjų, kurie - jam tiek

pinasi žeminus pasirašęs ir 
. au sukolekįuota ir pasiųsta 
Jetuvon $118.50 Etines Kul

tūros Draugijos Kupiškio sky
riui.

“Naujienose*’ No. 251 š. m. 
galėjote, gerbiamieji aukoto
jai Laisvų Kapų reikalui pa
stebėti gerbiamo Dro Jono 
Šliupo laišką, kuriame užtik
rina, kad Kupiškėnams Lietu
voje bus duotas leidimas įsi
steigti sau Lasvas kapines — 
so f ar so good!

Bet štai 
įnirusiems, 
nuo muj<ų 
kiekvienas 
m a i turės

mas knygas žmongus pama
to pasaulį; palengvina gyveni
mą; sulaukia ramios senatvės.

šilą tikslą atsiekti pasiryžo 
Elinės-Kulturos Draugija Ku
piškio skyrius ir stvėrėsi cteig- 
ti PaskaitipPamokų ir Kny
gyno fondą. Jis meldžia ame
rikiečius geros valios lietuvius 
ir lietuves aukoti tam tikslui 
<as kiek ir kaip gali. Vieni

HYPOCRISY OF DEMOCRATIC 
REPEAL CRY EXPOSED

siųskite knygas, kiti aukokite 
pinigais — ųckančiu adresu:

Petras Vaitiekūnas, pirm., 
Et. Kult. Draugijos, Maironio 
gatve 16, Kupiškis—Lithuania. 

< šį kvietimą rašau, įsitikinęs, 
kad neapsivilsiu ir pirmas 
tam tikslui aukoju $10.00.

Dras A. L. Graičunas, 
3310 So. Halsted Si., 

Chicngo, III.

kapai reikalingi 
kurie a’piskyria 

anl visados jr kur 
musų neišvengia-

The North pays the taxes and 
South spends the money

pajėgs 
tamsią

kurios

Kvietimas.

Skaitančiai laikraščius A- 
inerikos lietuvių visuomenei 
yra žinomą, kad Kupiškėnai 
pasiryžo įsigyti savo apylinkėj 
Laisvas Kapines ir pasistatyti 
Liaudies namą, kuriame įren
gtas bus knygynas ir skaityk
lą-

Nežinau,. kiek Liaudies na
mo reikalui * yra jau jfukolek- 
tuotą pinigų, nes tuo rūpinasi 
Bendras Kupiškėnų kliubas 
Amerikos po vadovyste p. Jo
no Kulio.

Laisvų Kapinių reikalu rū

Tuo musų Kupiškėnų dar
buotė nepasibaigia—pasilieka 
gyvieji ir priaugantis jauni
mas. Reikia jie pritraukti ir 
įrdšyti į eiles kovotojų-veikė- 
jų, į eiles Etinės Kultūros 
Draugijos narių, kurie 
nešti švyturį šviesos į 
lietuvio šlubelę.

Dvi galingoj jėgos,
troškina tamsybę, prietarus, 
vergystę ir parodo šviesos ke
lią prie gerbūvio, prie duos- 
nesnio gyvenimo, prie laimės: 
tai, 1. atsilankymas į teikia
mas paskaitas — pamokas ar
ba kaip lietuviai pripratę va
dinti į prelekcijas; 2 tai kny
gų skaitymas.

Seniau, kai kurie negudriai 
nuprotaudavo: girdi, kai visi 
lietuviai apsišvies/—kas kiau
les beliuobs.

Šiandien kitas lapas istori
jos atverstas, — nūdien ™>jr 
kiaules nemokša nemoka pa- 
liuobti.

Todėl kas nevelija lietuvių 
tautos dvasiai mirti, tas pri
valo skaityki knygas ir 
kitus atsidėjusiai raginti ska
tinti prie skaitymo knygų.

Knygos yra kelrodis žmo
gaus gyvenime; knygos paro
do, kaip žmonės gyvena, tvar
kosi kituose kraštuose, žodžiu 
sakant, knygos tai yra kalnas 
ant kurio žmogus užlipęs, ma- 
’o visą pasaulį; mato aiškiai 
kas vargsta verkia, vaitoja; 
kas juokias, šoka, dainuoja ir 
linksminasi. Mato laimingus 
ir nelaimingus žmones. Mato 
klaidas, trukumus, kurie stab
do progresą, gerbūvį žmonių.

Knygose tas viskas) yra sura
šyta ir kas nori, gali pasinau
doti, pasimokyti ir tapti lai
mingu.

Šviestis ir šviesti ki^is —-tai 
pareiga musų visų. Skaityda-

In an interview with a represent- 
ative of our paper, Congressman Wil- 

liam Ed. Hull poin- 
ted out the import- 
ance of Hoover’s 
eleetion to the la- 
bor. business. indu- 
stry an<* efS of OUJ. country> 
He said that the ob- 
noxious }Eig[h<eenth 

_ ____Amendment w a s 
Passe<l by a Demo- 
crat*c Congress and 
bas been kept on 1 

statutc books 
Southern Demo- 

cracy ever since.
_ Since the 18tb A-Conoreuuman mcndment betame a 

Wllllam E. HutUt parr of Consti- 
tution. bootlegging and racketeering 
have run riot througout the country. 
The Government has lošt large sums 
in revenue; the farmer has lošt the 
sale of bis grain: and the laborer has 
lošt the opportunity to labor. People 
are at lašt awake and realize that we 
vvould be better off with, a legalized 
liquor law than we are with the boot
legging system of today.

“The repeal of the Eighteenth 
Amendment would be a glorious thing 
if it could be accomplished,” Mr. Hull 
said, “būt in my opinion it cannot be 
repealed in this generation. I believe 
there is a saner course to pursue.

“Knowing Congress as I do, I 
am convinced it will not vote to 
peal the Eighteenth Amendment for 
many years to come. During the past 
ten years the wet members of Con
gress have been in a helpless minority 
and not until the lašt terrn? of Con
gress were we able to get recoghition 
on the floor of the Hou^e. Under a 
recent rule the wet minority of the 
House was able to secure a vote on 
the Beck-Linthicum Bill to modify the 
Eighteenth . Amendment and through
the šame procedure this minority se-
eured a vote upon the O’Connor-HulI 
Beer Bill, of vvhich I was co-author, 
būt vvhich vvas also voted dovvn.

“Southern Democrats voted almost 
as a unit against- these bills and then 
left the Capitol of the Nation to take 
part in the Democratic Convention 
vvhich adopted a resolution for the re
ntai of the 18th Amendment and the 
legalization of non-intoxicating beer as 
'he most important plank in its plat- 
form. Then as a further mark of their 
inconsistency. these šame Democrats 
returned to Washington and im- 
mediately voted against the Bingbam 
Beer Bill in the Senate and backed up 
Speaker Garner in bis refusal to al- 
low a reconsideration of the O’Connor- 
Hull Beer Bill in the House.

“Democratic orators in this campaign 
are making big talk about the repeal 
of the Eighteenth Amendment būt 
vvhat assurance do they give tbat the 
Democratic Members of Congress vvill 
vote for it in December vvhen they re- 
fused to vote for it in July?

“Alfred E. Smith, vvho made bis first

speech for the Democratic ticket. 
claimed that the Democratic Repeal 
Piank vvas his plank, būt be did not 
tell that the Roosevelt crovvd stole 
it from him and presented it to the 
Convention in order to prevent the 
"Happy Warrior” from stampeding 
the convention in his favor.

“He did not tell that he knevv 
the Democrats of the South vvho voted 
against hjm in 1928 vvould never vote 
for the repeal of the Eighteenth 
Amendment in either branch of Con
gress. He did not in his entire speech 
hold out any hope or give any definite 
assurance that the Eighteenth Amend
ment vvould ever be repealed. Al is too 
honest at heart to say that the Demo
cratic Party vvould bring about a re
peal vvhen he knovvs it is impossible 
to do it.

I “The Democratic Southern States 
are dry and the Democratic South Con
trols the Democratic Congress, and 
Congress mušt act before there is any 
repeal of the Eighteenth Amend- 

Therefore the only hope vve 
’ J Eighteenth 

the legalization of 
the exccution of Pres- 
plan by a Republican

re-

ment. 
have for modifying the 
Amendmtnt or 
beer is through 
ident Hoovers’ 
Administration.

“The liųuor ųuestion is not the only 
ųuestion to be considered in this elec- 
tion.' We who live north of the Mason- 
Dixon line have a šerious problem to 
consider. It is not generally knnun
that the North is paying
all the income taxes collected by 
Government and 
eratie role the 
making of all laws 
tion of that money.

“In view of these 
Democrats of the 
their Party is a National Party, know- 
ing all the time that it is sectional in 
its operation and sectional in its in- 
terests?

“The Southern Democracy 
now Controls Congress will 
control the Administration if 
Roosevelt is eleeted 
the eleetion of 
bring the businessmen 
face-to-face with three things:

First, the immediate payments of 
the soldiers* bonus. which will rock 
the foundation of the cre’dit of the 
Government:

Second. the lowering of the proteet
ive tariff which will bring all our 
Industries in open and uneųual com- 
petirion with the nations of the world;

Third. the enactment of the 
dollar” currency bill.

“Th«4tfore, the constructive 
of the Hoover Administration. 
storation of business vvhich is 
progress. the 
safcguarded by our proteetive tariff.
mušt be carried out. The soundness of 
our monetary system 
fidence that the world 
government and our 
mušt not be i' ' 
Mr. Huil emphasized most earnestly.

“The security and integrity of the 
nation depends upon how we vote on 
November 8tb. We cannot afford to 
take a long chance būt mušt throw 
every safeguard around our homes. our 
children and our future by reeleeting 
Herbert Hoover and the entire Repub- 
lican ticket,” Mr. Huir concluded.

that 
South 

for

pracrica"’-’ 
the 

under Demo- 
controls the 

the appropria-

facts. how can th' 
North claim tha;

President.
Mr. Roosevelt 

of the

which 
also 
Mr. 
and 
wil! 

nation

rubber

the re- 
now in 

re-employment of labor. 
our proteetive

and the con- 
enjoys in our 

institutions, 
shaken and destroyed,”

ROVING MINSTREL KITS 
CHESTERFIELD TRAIL

ir tiek laiškų yra prisiuntė girdami ir dėko
dami už jo dainas. “Jus taip dainuojate, lyg 
jus ihylėtumėte dainą,” jie sako. Tracy sako, 
jos populiariškumas paeina nuo to, kad jisai 
kartu su klausančia, radio publika džiaugiasi.

Jisai mėgsta kolektuoti dainas, — jų tu
rįs jau virš 6000, visos? kalbose: vokiškų, 
lenkiškų, rusiškų, prancūziškų, italijoniškų, 
ispaniškų ir daugelis kitų—net ir graikiškų.

Jisai yra labai paprastas. Mėgsta kaimą, ark
lius, šunis, ir važinėtis laiveliu, pats važinė
ja automobiliu. Dirba sunkiai, prie visko, 
kas rišasi su muzika. Vartoja paprastą žmo- 

aŠ esu bernio-nių kalbą ir mėgsta sakyti 
kas, kuris mėgsta dainuoti.

Geriausias nuo Reumatiškų 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

"Metų metus mane kankino reuma
tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Expellerį ir nusipirkau jo bon- 
ką. Pirmas išsitepimas juomi mo
mentaliai suteikė palengvinimu. 14- 

. naudojus jo vieną bonką galėjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose.”

J. G.
Buffalo, N. Y.

MIN-EJfPtUER. ' *• .• ' < * _____ •____ •_____ 2*

Petras Wolteraitis 
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jutų mechanikai 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinimas $1.00, Clutcb $7.00, 
Va Įves graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą 
rantuojame. Taisome ir jūsų 
muose. Pašaukite mus — 

Lafayette 1329 
4357 So. Wasbtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

KBon’t

ga- 
na-

Šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi
daryti labai rimtas. Palengvink jį 
j 5 minutes su Mustcrole. Pri
dėk sykį į valandą per penkias va
landas. ir jausi palengvinimą. Mi
liūnai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

Chicago LAW School
—---------------------------ACCREDITED---------------------- —-----

The study of law develops and eouips
LEADERS. Most of our Leading Mon, Indudlng

our Prosidents. have boon Lawyors. TRAINED MINDS 
NATURALLY GO FORWARD. There is always a Groat

. Demand for Mon and Womon with Logal Training. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One subject at a time. No Time Lošt. New Classes 
formed nine tlmes a Year. Start Studylng and Earn- 
ing Crodlts at any Time. ENTER NOW. LLB. Dogreo 
in Three Years. Day and Evonlng Classes.

PRE-LAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES
14 EAST MONROE STREET

A. A. Andarson, Prasldant Talaphona Raglstrar, Stata <141
į (Ėst. Peb. 5, 1IH)

Rusiška ir Turkiška PirtisDOUGLAS BATHS — — 
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD į 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
, svvimming pool. 

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v. , ... .

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaNos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jutas gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Cravrford 5573

.. '
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The LitluiwdM* Daily Newa 
Pnblished Daily Except Sunday by 
Hm Uthuanrtta N«ws Pub. Co., Ine.

1729 South Halated Street 
Tetephone Rooeevelt 8600

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratee:
18.00 per yuar in Caaada
17.00 per year outside of Chicago
18.00 per year In Chicago
8c per eopy ________________

Entered aa Second Clasa Matter 
Mareh Tth 1914 at the Port Office 
of Cbicago, I1L under the act of 
March 8rd 1879.

Chicagoje — paltui
Metanui -■—— ;
Pusei metą........ ...........„
Trims mlnesianui __
Dviem mlnetiam
Vienam mtaeeiul __

Cbicagoj per lineiiotojuai
Viena kopija
Savaitei -- -
Mtaedui ............ ...

Suvienytose Valstijose, ns Cbicagoj, 
paltai

—. |7,00
a— 8.50

•8.00 
4.00 
E.00 
1.60

,76

18c 
76c

Naujienos sina kasdien, lisldriant 
■ekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė 1789 S. Halsted St. Chicaso, 
I1L Tbūfonas Boosevelt 8500.
'■ ........... . ...»■!l.n—■■■>■■ u .<1 iTT

5,000 ŽMONIŲ KONTROLIUOJA AMERIKOS 
PRAMONĘ

Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mtaesiams __
Vienam mtaerittl .75

Lietuvon ir kitur uieieniuoM 
^Atpiginta)

Metama ...„.........................  18.00
Pusei metų --------    4.00
Trims minėdama................... 2.50
Pinigus reikia siųsti Dafto Money

Orderiu kartu su atsakymu.

penktadalį šėrų j vyriausybės rankas su sąlyga, kąd unskėto ir ‘Msąmonėmk tikė- 
valdžia perkeltų į banką tam tikras, savo sąskaitas. Tu- ii- , , . , .
rėdama penktą dalį šėrų, valdžia jau dalyvaus spręjį- £
dziamu balsu banko vedime, čia yrą v. Įiąųdininkų nu- , kauįai. buvo iškasti Ir 
„.i-,j----- ------------------ matyt, pravedė dešinysis ĮamJųkti senosę germanų —

roi»8nų kapinėse. , Panašios
— I kilmes buvo ir visos kitos re- 

iliį vijos.
IĮ Anais laikais buvo prirašy
ta daugybė raitų apie relikvi- 

^Jįąs, turinčias ryšio su Kristau^ 
, kančia. Erškėčių vainikas buk. 

karsto, įsigyti brąngių ręlikvj- [patekęs iŠ Konstantinopolio { 
jų minią miniomis «<> Prancūziją. Karalius Liudyi- 
yyrai, bet ir moterys su n)a- IX bųfc nupirkęs jį iš im- 
žais vaikais, šitos minios pa- petątoriaus Rąlduino II už 21 

1jy\davo. Įtjųkst sidabrinių Kyrų (dabar-
nuo bado ir įvairių ligų. iiMm miušą phiigąis beveik 

rį kryžiuočiu aųsupp

sileiijimas tautininkams.
liaudininkų sparnas.

kčių tyė
ąsti ir

Trečiadienis, lapkr, 2, 1932
■**■ . ............... . ■"■*'»....... *■_- a,............ -...____i___—.... ... . -___ _____ ■ “ ---.
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Relikvijos, kaip jau minėta 
bųyo geriąs pelno šaltinis. Pri‘ 
ffilkųą Riįi^ų bažnyčioms stk

Relikvijų Spekuliacija Viduramžiai *1

Savo kalboje Bostone gubernatorius Rooseveltas 
pareiškė:

“Aš esu sakęs, ir niekas mano žodžių nenu
neigė, kad 5,000 žmonių faktinai kontroliuoja Ame
rikos pramonę. Tie žmonės, laikydami savo ran
kose tokią didelę galią, turi taip pat ir didelę at
sakomybę.”
Šitą faktą demokratų kandidatas nurodė, kalbėda

mas apie teroro kampaniją, kurią veda republikonams 
pritariantieji fabrikantai, liepdami darbininkams bal
suoti už Hooverj. Jisai išreiškė savo pasipiktinimą tuo, 
kad pramonininkai naudoja savo ekonominę galią v bal
savimo laisvės varžymui.

Jo pasipiktinimas yra teisingas. Amerikos žmo
nėms neprivalo būt varžoma teisė laisvai rinkti val
džią. Bet balsavimo teisė yra tik Viena iš piliečio teisių. 
Svarbesnis dalykas, negu politika, yra ekonominiai rei
kalai. Jeigu žmogus neturi uždarbio ir neturi duonos 
kąsnio, tai balsavimas jam, bent toje valandoje, nedaug 
ką bepagelbės.

Tuo gi tarpu, sulig Roosevelto žodžiais, visų Ame
rikos žmonių ekonominė būklė priklauso nuo tų 5,000 
kapitalistų, kurie kontroliuoja pramonę. Į 5,000 kapi
talo šulų rankas atiduota 120 milionų žmonių likimas. 
Ar šitokia padėtis sutinka su tais laisvės ir demokraty- 
bės principais, apie kuriuos Rooseveltas taip karštai 
kalba ir kuriuos jisai žada ginti? Žinoma, kad ne. Tik
rai laisvi žmonės gali būt tiktai tuomet, kai jie patys 
valdo savo likimą. Bet jeigu milžiniškos daugumos li
kimas priklauso nuo mažos saujelės lobininkų valios, 
tai aišku, kad tos daugumos laisvė yra tiktai šešėlis.

Prezidentas Hooveris yra tokia padėtim patenkin
tas. Jisai gąsdina publiką kuone pasaulio pabaiga, jei
gu šitoje padėtyje bus kas nors pakeista. Bet ką žada 
Rooseveltas? Nieko. Nors jisai daug šneka apie atmai
nos reikalingumą ir apie “naują dalymą”, bet ekono
minius visuomenės pagrindus jisai nedrįsta ir paliesti. 
Tie penki tūkstančiai stambiausiųjų kapitalistų, kurie 
šiandie valdo ekonominį Amerikos gyvenimą, turi, 
Roosevelto nuomone, ir toliaus pasiiiĘti 120 milionų 
žmonių valdovai. Tik jie, girdi, privalą atsiminti savo 
“didelę atsakomybę”, privalą nebūti toki akyplėšos, kaip 
kad jie yra dabar.

Bet kas juos nuo akyplėšiškumo sulaikys? Kas 
jiems uždraus elgtis su darbininkais ir kitais ekonomiš
kai silpnesniais žmonėmis, kaip su savo vergais arba 
baudžiauninkais? Patyrimas rodo, kad kur yra neapri
bota galia, tenai yra ir sauvaliavimas, žmonių teisių 
mindžiojimas, žmoniškumo paniekinimas. Nėra skirtu
mo, kas tą galią turi — ar religiški valdovai, ar svie
tiški karaliai, ar vadinamieji “tautos vadai”, ar “prole
tariato išganytojai”, ar kapitalo magnatai Panaikinti 
valdovų sauvaliavimą, apsaugoti žmones nuo paniekos ir 
priespaudos tėra tik vienas kelias, tai — panaikinant 
valdovą galią.

Amerikoje, kaip Rooseveltas sako, 5,000 pinigų 
maišų kontroliuoja visą pramonę; taigi reikia pertvar
kyti ekonominę sistemą taip, kad pramonės kontrolė 
butų ne piniguočių saujelės rankose, bet visos visuo
menės. Tiktai tuomet žmonės pasidarys nepriklausomi 
ekonomiškai ir politiškai. Tiktai tuomet jie bus tikrą! 
laisvi.

LIAUDININKAI PASILIEKA OPOZICIJOJE

Lietuvos spauda rašo, kad neseniai įvykusiame 
valstiečių liaudininkų tarybos susirinkime kąi kurie į 
dešinę pakrypę liaudininkai bandė supiršti savo parti
ją su tautininkais. “Piršlys” buvęs p. Kvieska, kuris 
savo pusėn pakreipęs p. Žygelį ir dar vienų liaudinin
ku veikėją. Bet senieji, patyrusieji valstiečių liaudinin
kų vadai, Dr. K. Grinius ir Mykolas Sleževičius, tokiai 
taktikai smarkiai pasipriešino ir susirinkimas nutapė, 
kad vai. liaudininkai ir toliaus pasiliks griežtoje opo
zicijoje.

Tai taip yra politikoje. Bet kitose srityse liaudi
ninkų taktika nėra tokia griežta. Pavyzdžiui, jų kon
troliuojamas Kooperaęijos Bankas neseniai nutarė per
siorganizuoti akcijų (šėrų) pamatais, pavedant vieną

Stebuklingų relikvijų, t. y. 
įvairių šventųjų kūno liekanų 
ar jų gyvenimo reikmenų bei 
surištų su jų gyvenimu dalykų 
dar ir musų laikais yra. Ta
čiau musų laikais relikvijos 
jau nebeturi tokios reikšmės 
žmonių gyvenime, kokią turė
jo viduramžiais, o ir pačių re
likvijų tėra maža. Jau seniai 
praėjo tie laikai, kada relik
vijos žmonių gyvenime turė
jo didžiausią reikšmę, kada 
relikvijų kultas (garbinimas) 
taip buvo apėmęs žmonių sie
las, kad to kulto žymių gali
ma rasti anų laiko politikoj, 
mene, literatūroj, (raštijoj), 
privatinio ir visuomeninio gy- 
veiiimo apsireiškimuose.

Viduramžių laikais labai 
svarbią rolę lošė tam tikri gie
smininkai, kurie eidami per 
žmones, per įvairias šventas 
vietas, giedojo tam tikras gie
smes, kuriomis garbino įvairių 
šventovių ir jose* esamų relik
vijų istoriją.

šiandie mums net sunku 
įsivaizduoti, kokiomis keiste
nybėmis, kokiomis neįtikėti
nais šventais daiktais anuo
met žmones tikėjo. Pasako
damas apie vieną apgavystę, 
su relikvijomis, bažnytinis is
torikas kunigas Dellėjus, gy
venęs IX amžiuje, rašo:

“šitie žmonės taip buvo iš
troškę turėti relikvijų, kad at
rodė, jog jie bijo patikrinti jų 
tikrumą, nes tas sunaikintų 
jau turimą šventenybę. Relik
vijų atžvilgiu susidarė nauja 
teisė ir specialinė dorovė, 
žmonės, kurie šiaipjau pirštų 
nepajudindavo svetimo daik
to, relikvijas vogė be mažiau
sio sąžinės išmetinėjimo. Ap
gauli artimą, su tikslu įgyti 
relikviją, buvo laikoma geru; 
šventajam maloniu darbu.”

Maldininkų kelionės pager
bti relikvijoms viduramžiais 
buvo madoje visuose kraštuo
se. Aplankyti Romą, Konstan
tinopolį, Jeruzalę, buvo kiek
vieno krikščionies didžiausia 
svajonė, šitas bendras ūpas 
nesąžiningus dvasiškius skati
no įsitaisyti relikvijų arčiau. 
Jau devintame amžiuje beveik 
kiekviena didesnė Europos 
bažnyčią turėjo savo, žinoma, 
pramanytų, relikvijų. Netru
kus relikvijos pasidarė did
žiausias vienuolynų ir bažny
čių pajamų šaltinis. Ypatingai 
garbinamoms relikvijoms sta
tę atskiras bažnyčias. Atlaidų 
metu paprastai būdavo did
žiulės mugės (jomarkai), ku
riuose maldingi relikvijų gar
bintojai palikdavo visus savo 
pinigus.

Relikvijų istorijoj labai svar
bu^ įvykis buvo 1099 m., kada 
kryžiuočiai paėmė Jeruzalę. 
Krikščionys ilgus metus neri
mavo, kad Išganytojo kančių 
vieta yra netikėlių rankose. 
Todėl popiežiaus Urbono II 
šaukimas išvaduoti Viešpaties 
karstą vistų sutiko didžiausią 
pritarimą. Nors tuo metu jau 
kiekviena bažnyčia skelbėsi 
turinti po gabalėlį kryžiau^ 
bet kryžius buvo tik nukąn- 
kųųmo priemonė; daug svar
biau buvo atlipti iš netikėlių 
Kristįąųą karutį. Viltis turėti 
tokią brangią relikviją ramius 
gyventojus darėkaęįnųtojąįs, 
ir jie kįy^iųpčm eilėse minių 
miniomis trankė iš visos Eu
ropos Jeruzalėn mušti turkų.

Kryžiaus Žygiai sekėsi ne
puikiausiai. žygių vadams rei
kėję ylą ųaujų kareivių. Ta
da jie paleisdavo pamoksli-

žais vadais. sHOT.uuąivo peratoriaus Raldumo u už 
keliui wMavo kaip musės sidabrinių livrų (dab 
nuo ir įvairių ligų. Itiijiais mjtsų pinigais bevi 

Vięną kartą Antijochijoj bū
rį kryžiųpčių aęsupp/ W^| Vain^ vieno Ve-
Po ilgesnio priešinimosi kanai jos pjrkį.jo, kuriam Bal-
pradejo nustoti upę. Ta^a duinas įteikė jį už paskolą, 
gudrus vadai vienoje |: VąiĮ^įąs į Paryžių patekęs

buvo pervertos ant toyįiatis Pats galius su savo broliu 
ffvicfiiu Rnr1.11 tinha VP.l nnifi-l'< ' ___ •_ jvi •, -

.• : I-V ' ’ ' 4. —1 • •

lo ir jie kovėąi kąip liūtai.

Jeruzalėj ir ketuose Rytų, mies- 
f .*

gamybą. Tos dirbtįnėš relik-1 neatsilaikęs prieš pagundą 
vijos plaukte plauke į Euro- nors dalinai padengti pądary- 
pą. Ir visi tas relikvijas graib-uas išlaidas, Vainike buvę 72 styte graibstė ,visai nepaisy-Lygu^ įr karaiius ėmė juos 
darni, ar jos turi ką nors ben- pardavinėti. Pardavinėjo tol, 
drą su Kristaus gyvenimu. fead tų 72 dyglių, anot isto- 
Reli;kvįjų buvo įvairių įYai- riko d e Mėli, paskui jų atspa
riausių ir neįtikimi,ausiu. nęt 500.
kaip relikvijos pla&.i iSgarse- p0 Septynjų metų visai su- 
jo trys Kristaus žindukai dan- bankrutavęs imperatorius 
tys, keletas kūdikėlio Jėzaus Balduinas vėl pardavė lengva- 
bambelių, trys Jono Krikšty- tlkiui Liudvikui IX visa kru- 
tojo galvos ir daugiau kaip. vę relikvijų — Kristaus krau- 
trisi^šimt taurių, kuriose U kcw^ kurta kareiv5ai
Kristus Kanos Galilėjoj paver-Lukryžiuotiim Krislui padav® 
tė vynu vaijdenj. Istorikas De atsigerti, ke|ft gabalus kry- 
M,ęli, tyčia tyrinėjęs šitas re- žjaus 7 ” -• ■
likvijas, rado,-kad los laurėsk^’. ir ^aižtošTaus’iaždų. 
kiekviena vis ąitokios fųrmosj ‘ ' j

ir didumo, matyt, surinktos 
iŠ įvairių. Jeruzalės bažnyčių.’ 
Maldininkai, >.~pwsigabėnę jas 
į Europą, patys suteikė joms | 
tokį “činą.”

Naujų relikvijų banga už
plūdo Europą, kai 1204 metais! 
Lotynų imperijas sostine tapoį 
Konstantinopolį. Užėmus mie-1 
stą, visos tariamos fblikvijos 
|[ X • « W • v 1 r 4
paskui nukariautojai jas dali-1 
uosi. Trys aštuntadaliai relik-1 
vijų teko veneciečiams atly • * K. — - ' ' - f ''i « ‘ •

t . - . .. .

žiuočiams, tris aštuntadalius r

pradėjo nustoti upę.

čioje surado ietį, kuria buk m. balandžio 12 d/
buvo pervertas ant kp^AU*J.pąts kaįęaii.us su sayo broliu 
Kristus. Karių ūpas vėl paki- įr Sll didžiausiomis iškilmė-

'' n - .it*/* , mis jį nusinešė į rumus, o
t karų nietu pačioj^paskui jam pastatė bažnyčią.
^7 ““ J 7‘77' k 7*7‘ 7” i! Nors karaliusJldy&rikas IX 

tuose prąsidėjįo plati relikvijų | buvęs labai dievobaimingas,

vijos plaukte plauke į Euro-|nors Ąįjįpąi padengti pądary- 
pą. Ir visi tas relikvijas graib-įtas išlaidas, Vainike buvę 72 styte graibstė ,visai nepaisy-Lygi^ įr karaHus ėmė juos

ĮlkySUS po, vj« krantų, ruotS 
pamaldas, sakė * pamokslus 
apie relikvijų stebųldingumą 
įr... rmiįo aukąs. Reikia pažy- 
mėti, kad tuklu budu surinkto
mis ąų^omis, pastatyta net 
garsioji Ąeimso bąžnyčia. 

į Tačiau sų aųkų rinkimų 
tieį buvę sųjcčįaųjama, kįd 
Ląte^a ųot susirinkimas už-
dęąųdė važioti padubtas jreli- 
kvy$s> sąlyti api'ę jas melą-

Relikvijų padirbimas buvo 
pasiekęs negirdėtų ribų. 1543 
m. Kalvinas tą padirbinėjimą, 
taip pašiepė:

“štai šmotas keptos žuvies, 
kurį Kristus davė šv. Petrui? 
geibia, manyti, kad ta žuvis, 
buvo puikiai marinuota, kad 
ji turėjo puti užpiltą stebuk
lingų padažu, jeigu Ligi šio 
laįko ji nesupuyo. Bet, be jo- 
b.ų^ ąr galima prileisti, kad, 
apaštalai, galėjo, pagalvoti apie 
tųi,* kaip paverstų relikviją 
pietums įkeptą žuvį.”

Kalvinas ir Liuteris relikvi
jų spekuliacijai sudarė mirti
nų smūgį. Ir pati katalikų baž
nyčios vyriadsybė susirūpino 
patikrinti relikvijas. Po Trien- 
fo susirinkimo, įvykusio 1.563 
m. iš bažnyčių išnyko visa eile 
fantastiškiausių relikvijų. Jė
zuitai taip pat daug prisidėjo 
prie relikvijų “naikinimo.” Ir 
pagaliau, daugiau už protes
tantus relikvijų sunaikino 
Prancūzų revoliucija. Visuo- 

Jono Krikštytojo kau-Ttinis relikvijų garbinimas iš- 
’ i. nyko visiems amžiams. “L. 17.” 
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gyvenimu, bud iš tij 72 dyglių, anot isto-

Kristaus krau

H Į Victork-n Surdou ' Vėrtįė A. Kartonas
s U 1

‘ Juodasis Perlas
: (Tąsa)” ’ 1

s V '

. , r ». . . . . , Tai apsikabinkite mane!”,buvo surinktos j vieną vietą ir šuklel.gjo BaUaząras, ir gerki-1 
te už sveiką^ Wlles dievai- 
Čio Kupido, nes aš taip-gi ve-

• siu ”ginti už paskolą suteiktą_ kry-Į ^^eikinu j„.
. v. v • • *4 .mis, bernelį įąsgi ta Laimih-gpvo kryžiuočiai ir du astu|i-Hoį.?„ ' 7 p 

tadalius naujai išrinktas itifi- ««AX . iv
peratorius B Iduinas. | v ĄVT t^
1 Van Meilią, dukterį tųrtingjo

Dalybos ne viąada palenkiu- bankieriaųs.” Baltazaras yią- 
davo apdalytuosius. Tada ne-|ką palakė kYaPą neatgavęs, 
patenkintieji relikvijas Jėga
Pavadavo iš kiti, I kas reiškė, taf kipšas

1261 111. Konstantinopolį vęlį„„c, 
atkariavo graikai ir tuojau pa- 
skelbė, kad garsios to' miesto, u 
relikvijos, kurios jau senai bu-Įį.nf] n4 fėvn V»d
vo išgabentos buvusių nuka
riautojų esančios vietoje, kaip 

.1 r?

Kornelius lengvai sušvilpę, 

gas! Baltazaras tęsė toEau:'
“Ir pamislyk — aš ją my^- 

kad aš bijojau jos tėvo, kąd 
jis nepamanytų, jog man rei
kia jo pinigų, o ne jo dukters, 
a& nedrįsau iškelti tą klausi-

■ tiinį. Bet, pagaliau, ą| gąyaų
pririnkta Ėąrp- progą. Ji liko yienatinė pavel- 
"•" * r, . |gvuį nesenaį

r yra viena iš 
visame’

buvusios. Aiškų, kaęlį graikai 
dabar jas pramane.

Kiek buvo, ____  ■
pos kraštų bažnyčiose ręlikvi-ldeja tėyo turi 
jų, žinomą, prąnTįanytij;, gal^fmir^s, ir ji 
ma suprasti iš j^ąž^mp V^ visame
dovo po i$eliįio! mįestą (dabar įmmą^e?*
Vokieti-joj)’, suriątyto Wjty- tų^tiWsnč už visas”» 
nio^ą^ ąnižmję. Lapkydė- /' 1 Kornelius.
mi šito ąenp vokiško ’^iiję^ d^eną. mes vaikščio-
bažny^ą,"' ' %i ji staptelėj
dayps trijų ką^ąlių * žiūrėta^ -i^n į akis, prs
lavonus, Ote 
kryžiaus, šy. PMrp la?ęU, 
Baltrąimęjaųs kalų, ŠV, Stepų; 
no w

i r

1!

ramius

J^ąi ji staptelėjo 
mė-įama i^an j akis, pra- 
įa^bėti-:. Dabar, mano 
ję, njęų^gąuk mano kal- 
įęĮt ijįaįlO tėvui . mirus aš 

ąjr, t^ęsiį, yra labai nehn- ‘ 
___ ........ f' atoki1** t,M» 
SluO pric Go^otoS fcrM«,u^įktirię t< myli, nuo ty,. 
vei^Q, šv. Marijoš feto-. ?>ano turtą,
našo. Danieliaus šv. Uę-(Tiek 4a.ua yra nu^uoduąčiiĮ, 
Sulįs Wsi
gų kūnų liekanas, šitokiomis 1 verčiau išmesčiau ęįiikaą 
nesąmonėmis muBindaįvo į■ ĄĮmMj, negu tekėčiau ūžto* 
žmones ne tik Kelno^vasiš- kio, kuris nori mąpo rąųkcto 
kiai, bet ir Viso ano meto krik- kokiais nors šykštuolio išroka* 
ščioni^kp pasaulio (ivašį^iai, viinais, 
tokią relikvijų gausybę skel-L “A, panele,” atsidusau aš 
be ti.k KęW9 supratę mane ųį
bet |i|į kiekvienos į' bšzhyčips nepriskaitysite prie tų turto 

ai. Ąand^kb#' ieškotojų.”
ųėk gi tadą turėjo būti fcv.1 —

gabenti brangią relikvijų, vėl 
sų^Havo. paujų ka
riautoji]. Atvaduoti Kristaus

prję manęs; jeigu jus ją lai- 
Ūėt; tai ir meilė tebesilaiko! 
Atneškite rytoj. Jus nesurastu- 
te geresnę vestuvių dovaną!” 
, “A, mano brangus Romė
liau, įsivaizduokite sau ma
no nusistebėjimą ir džiaugs
mą iš jos tų žodžių! AŠ ką tik 
nepasielgiau nemandagiai — 
aš toks lįnivau nuožmus iŠ 
džiaugsmo. Jos motina tuo pa
lių laiku atsirado. Aš puo
liau apsikabinau, seną ponią 
abiem rangom ir pabučiavau 
jos abu vęidu tas mane 
kiek atšaldė. Tada aš pasiga
vau savo skrybėlę ir greitai 
išbėgau, ir ketinau tą pačią 
naktį nunešti gėlę. Bet per šią 
nelabąją viesulą man nepa
vyko, ir aš turiu atidėti mano 
atsilankymą ligi rytojaus, štai 
suglausta pasaka mano mei
lės.”

“Padėka danguje!” šuktelė
jo Kornelius, apsikabindamas 
savo draugą. “Dvejos vestuvės 
ant syk! Lai gyvuoja ponia 
Baltazarienė I Lai gyvuoja po
nia Kornelienė! Aš geriu už 
businčius mažus Baltazariu- 
kus ir Korneliukus!”

“Ar nenutilsite,” tarė juok
damasis Baltazaras ir uždėjo 
delną ant draugo burnos.”

“O, gerai, aš daugiau nieko 
nesakysiu, prižadu tau! Bet 
jus parodysite man tą garsią 
mėlynais, sparneliais gėlę.”

*‘Ąą ląijtau ją mažame plie
no grabely, paslėptą šėpoje su 
Visai# m.ąno briliantais. Aš pa
dariau medalį įdėdamas tą 
gėlę ir rėmelius aptaisiau au- 

‘ksu ir juodais perlais. Tik šį- 
rytą «aš žiurėjau medalį. Bet 
pats pasigėrėk juo.”

‘ Su tais žodžiais Baltazaras 
paėmė lempą išsitraukė iš ki
šenes didžiausią virtinę raktų 
ir atrakino ’ duris kabineto. 
Vargiai perėjo slenkstį, kai 
Kornelius išgirdo, nusistebėji
mo riksmą. Jis atsikėlė gelbėt 
jį ir rado Baltazarą prieangy 
nublyškusį, kaip mirtis.

“Dieve mano, Korneliau!”
“Kasi yra? >Kas , negero?”

klausė jaunas mokslo vyras.
“Galybė dangaus! Aš esu 

pražuvęs! Eik pažiūrėk.”
Ir Baltazaras pakėlė lempą, 

apšviesdamas visą kabinetą...!
III

Ką pamatė Kornelius, pilnai 
pateisino Baltazaro riksmą. 
Kas tokio nepaprasto įvyko, 
nes ant grindų buvo išmėtyta 
dąugybe dokumentų. Visi Bal
tazaro <privatus popieriai buvo 
išblaškyti po visą kabinetą. 
Vidury kambario prie krūvos 
popierių, gulėjo portfelis, ku
riame tie dokumentai buvo lai
komi. šėpos plieno užrakinimas 
buvo išlaužtas.

, Bet tas nebuvo blogiausia. 
Baltazaras skunbiAo prie rašo
mo stalo. Užrakintas stalčius 
buvo išlaužtas, o stalo viršus, 
sulaužytas į\šmotelius, gulėjo 
ant grindų. ^Vinys sulenktos, 
Sriubai ir geležinės velkės ro
dė, kad viskas buvo šiurkščiai 
draskyta. Dangtis nuo stal
čiaus atluptas, kad butų gali
ma prieiti prie visų paslėptų 
brangenybių.
- Bet keista buvo, kad stal

čiai, kuriuose buvo vertingi 
dokumentai, ne visi tebuvo iš
laužti, nekurie .liko beveik 
visai nepaliesti. Matyti, vagys 
daugiausia darbavosi prie tų 
stalčių, kuriuose buvo aukso ir 
sidabro. Apie pusantro tūkstan
čio dukatų, du šimtu florinų ir 
mažas plieno grabelis su bri- 
liantais, apie kurį Baltazaras 
buvo kalbėjęs, žuvo. Tas stal- 

vlsai tuščias; auk
sas, sidabras ir visi brangak
meniai žuvę be jokio pėdsako. 
Bot Baltazaras jautė didesnį 
nuostolį, kai apžiūrėjęs plie
ninį grabelį nesurado gėlės me
dalį/žuvusį suk visom brangy
bėm*

t (Bus daugiau)

tnėra mylėjęs mane dar prieš ; 
mano tėvo mirtį. O tokiu vy
ru, . bvr>š mane mylėjo prieš 
tėvo miriį, aš pasitikėčiau ir 
už jo meilę šimtą Sykių dau
giau meiles grąžinčiau.”

“Aš esu tas vyras!” šuktelė
jau aš. “Jau, virš šešių metų 
aš myliu jumis, bet vis nedrį
sau pasakyti jums, ir jus ga
lėjote patėmyti, kad aš pama
žu, Ijet tibrai nykau, nes neži- 
ųojaų, a$ jų(ą manė mylite.” 
Tada ji nuleido žemyn akis ir 
Rlįžn&ž^^ tmė, “gali būt, 
mylėjau,;” vėl ji žiurjo į ma- 
ne, lyg norėda^ųa surasti pri
rodymą mano akyse. Lengva 
buvo matyti, kad j,i nori tikė
ti man, bęt nedrįsta.

“Ęęt ąi’ gali pątikrinti savo 
pareiškimą?” ji paklausė po 
trumpos pauzos. “Ar jus dtsi- 
ųienatę, kad l^aį pirmą kartą 
mudu suėjom, jys davėt man 
bukietą gėlių? Viena tų, gėlių 
buvo širdies >. pavidalo su 
idviem mėlynais sparneliais iŠ 
šalių. Taigi, tada —u

“Ąą žmąu, ką jus sakysite. 
Tada, kai mūdu sykiu žiurė
jo va į tą gėlę, musų galvos 
veik susiglaudė, o jūsų kasos 
švelniai paglostė mano veidą. 
Jus, kai pątėmijote, greitai pa- 
sitraukėt. Maža gėlelė nukrito 
ųųo kotųko ir dabar mano au 
sysę girdisi jūsų apsivylimo 
Suktelėjimas. Tada jus kiek 
verkėte, ir kai jus nusigrįžote, 
ąž pasi8mj,aų t< gėlę.” .

> “Ąr vis tebeturite tą gėlę?” 
^ųžbląMsn it
į “Taip, aš visuomet vertinau 

ginusios vaį«iid^čs mano gy- 
’yęn^ę« Ąš a^feSiu gėlę, prie 
pilnos progos,'t

jų$ tik |wtumęte. ipątę 
džiaugsmą, šviečiantį Zuzanos 
ye^de'tąiųe momente’! 4 ištie
sė m^n sąvo. gražias rankas, 
bųriąą až; paėmęs pabučia
vai^” ’

■ “Ą, mąnp, djrangutį,” ląrč ji, 
tUai viskas, ką aš norėjau ži
noti, ir dQbar Xban t&ęiu link
sma. Jjrigu jus paėmėt tą gė- 
lę, taį ir tada tik iš n^ilęs’^ę,

a įurasti pri-

I

čius buvo

»»
‘‘Mano brangus drauge,” iš-

poni
ti. kL..._.r... .v.,_.......... . . ,... ..... _ ... _
Petro laždų, >ar šv. BaJtramiC’ I (are ji, “aš žiąąu, kąd jus 
jaus kailių, kad visai bažny-Įęsat netoks žmogus. Dabai4 aš

•»* • . |Pasisa^ysiu» 15°ks pa mapo i-
■■ Įš tikrųjų buvo tiį- dualus vyras: aš mekad nepiv
da apgaudihėtijbęi ne mažiau’imsiu meiles to vyro, kuris

KULTŪRA No. 10. Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
45c/ Galima gauti Naujie-

4a.ua
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Atsisako skelbti 
“Middk Wėst Utili

ties** subankro- 
tąvusią

»I-WH U,'II1’..

Fędęrąjią tesėjas Landsey 
atsisakė suteikti peticiją pa
skelbti bilijųninę Insullo bend
rovę Middję Węst Utilities su- 
bankrotąvušią. Dabartiniu lai
ku bendrovė yra receiverio ran
kose.

- *0*-' . • 4 '(W*• *• • wa*w -p** '***•

Pradėjo mokesčių 
draugijos virši
ninkų tardymą

Specialė “grand jury” pašau: 
kė į teismų Real Egtate Tax 
IPayers association viršininkus 
J. Pratt, J, E. Bistor ir sekre
torių, Stover liudyti apie pini
gus, kurie buvo surinkti iš, 
streikuojančių mokesčių mokė
tojų. Majoras, Cermakas sako, 
kad asociacijos viršininkai su
rinko apie $1,000,000 ir sukišo 
juos į savo kišenius.

Praleidžiama bedar
bių šelpimui $200,000 

j dieną
Relief

Wil-
kad

Illinois Emęrgency 
Commission sekretorius 
ferd Reynolds paskelbė, 
šelpiama, 17,5,000 bedarbių šei
mynų ir kiekvieną dieną pra
leidžiama $200,000. $6,000,000 
paskolos, kurią valstiją gavo, 
užteks tik iki gruodžio 1 d, Jią 
ragina valstijos legislaturą, su
sirinkusi, tuojau griebtis ir pra
leisti projektą pinigų sukėli
mui tolimesniam pašalpos tei
kimui.

Mokesčių streikuoto
jai prižadą mokėti
75 didieji Chicagos mokesčių 

mokėtojai, kurie ijcišiol strei
kavo, prižadėjo teisėjui Ja- 
reckį; tuojau, sumokėti 1929 ir 
1930 metų mokesčius, sumoje 
$140,000. Viso nesumokėtų mo
kesčių yrą $200,000,000.

4,000. valdžios darbinin
kų gavo algas

4,000 Cook apskričio darbi
ninkų vakar gavo dvejų savai
čių (už pirmas dvi birželio sa
vaites). algas. Pinigus apskri
tys gavo iš Chicago Surfaęe 
Lines, kuri nupirko $600,000 
mokesčių varantų.

Keršydamas, nužudė 
sargų

Keršydamas už atleidimą iš 
darbo, negras Larry Tayloc nu
žudė Illinois Meat Compąny 
sargą Fręcl Bee<r. Negras buvo 
sugautas bevagiant mėsą.

Nuo gengių kulkų puo
lė kidnaperis McKenna

Gengsterių grupė užvakar 
naktį kulkosvaidžiu sušaudė 
žinomų gengsterį ir raketierių 
Rowland McKenna. Tai jau 
penkta gengsterių auka j tris 
savaites.

■ y “i M’ i , *

Tarp Chicagos
Į Liatuvių

Trys lietuviai sužeis- 
i ti automobilio ne- 

laimėse
Nukentėjo J. {Valentinas, J iv 

liu$ Ityndzųis ir Zigmas 
Mickeviče.

Pereitya savaitėj pabaigoje 
ir pirmadienį įvykusiose autpr 
mobilių nelaimėje nukentėjo 
trys lietuviai, Jpe Valeptįnas, 
822 W. 34įh Place, Julius Rimr 
džius, 13 metų berniukas, 
2444 W. 63rd’. Street ir Zigmas 
Mickeviče, 2505 W. 63rd St.,

įvažiavo tavi
Joe Valentinas nukentėjo, 

važiuodamas W. Valentino, 
automobilyje, į kurį prie 31-os 
ir Union įvažiavo Yellow cab.

Julių Rhndjdų suvažjnęjo. 
aųtomohil^ Prie 03-ios i? 
We(4ern Avė., kuomet jis mė- 
gino pęreitį. per gą?»vę.

* Zigmas Mickeviče buvo leng
vai sužeistas, kuomet į jo La- 
Salle autompbiliį įvažiavo 
Fordas, prie 63-ios gatvėsk ....

Lietuvė suvąžiįiėjo 
berniuką.

Puųlįųa MiKips, 
Springs, Big Trec Inn„
dama 63?ia gatve, prie Oap 
Park Avė. kampo* pirmadienį 
skaudžiai suvažinėjo mažą, 6 
metų berniuką. Simon, Arthur.

mažą

W,ill,ow
važiuot

Kėsinosi nudurti lie 
tuvį Joną Kurą

Peiliu į kruįįnę jam drožė tū
las Eugene Hertson, kurį 

Kuras vedė namo.

Jonas Kuras, 1648 W. 33r<l 
Street, sakosi vos nežuvęs nuq 
tūlo Eugene Hertson peilio 
pirmadienį, apie 12:30 po pie
tų. Jis vedėsi Hertsoną na- 
ipo ir netyli 37-tps. ir Hęrnii- 
tage gatvių. ka?UPQ, šįs staiga 
užsimojęs ir dūręs į jį peilių, 
Laimei Kuras suspėjęs atšokti 
į šalį, vienok peilis gerokai 
sužeidė jo dešinį ^pną,

Mes sergančią moterį 
. ir vaikus iš buto
Anna Burką neturtingą! li

gota moteriškė, kuri turi 8 
vaikus, bu^ ifytieąta i|i bt(įo,i 
2236 Clifton Avė., jeigu tuo
jau nesumokės "nuomos, Ji gau
davo pašalpą iŠ Mothers Pen- 
sion Bureau of Cook county, 
bet biuras dabar neturi daur 
gla.ų pinigu.

< u

mpgų. Bę to, buvo pąyųpJntą 
poniški pietus. Stalai, buvo iš
puošti gražiomis gėlėmis ir ąpT 
įėti skaniais valgiais, O jau. 
stiklai įvairių gėrimų, tai vien 
,tik mirgėjo skirtingomis spak 
vomis. Tuomet gąj kurie ma; 
•nė, kad baliaveja, Paryžiuj, o 
ne Marųųętte Parke.

, Baliavoti gerai, bet pamiršti, 
kad esi, Chicagoj tai yra gal) 
pavojinga, ypač jeigu ką palie? 
Ri gatvėjį.
T. Jokantas teų pąliko savo lį; 
mokiną, bet sugrįžęs jo jau. ne^ 
rado, nes ką tik vagis buvę 
išvažiavęs, ”ridųį”. Well, cbifią- 
gięčiąi gerai žinq. kad vagims 
negalima leisti ijgąj važmety 
nes jie kartais gaji per tol j 
huvažiuoti. Tad buvo praneštą 
apie tai policijai, kuri už kelių 
Valandų; surado limpziną prie 
95 ir Pauliną gatvių..

Vienok į, tai nekreipiant, doy 
mes, pasilinksminimas tęsėsi, 
net per dvi dienas, pasibaigęs 
svečių, dėkojimais ir Imkčjiipąjs 
jaimavedžiąmĮą liųk^P ir g^ 
žauą gyyepipio, Ę. B,, rep,

į ■ ■ i'i ■ J ' ’■ ! ■

Džianukas turėjo 
“good time ant 

Hollowe’en”
Pasikalbėjimas tarp liętuvės 

ir jos supąiia, nugųąfflįi 
ant galvękarif),

Spąlių 31 d., piripądjęių bUr 
vo Hajknyc’en — “VČjjpps,,i 
Lietuvoje tą (Jieną žiRPncs ęir 
na į kapines, ir gėįčmią pup-. 
šia draugų ir giųiinįų Kgnųsį 
J, Valstijose, tąčiąų die-į 
ną, gyventojai kęlją tripkšpią^ 
linksminasi ir s^ėlioją apįę 
ateitį. Yra įsigyvenęs įprotis 
dėvėti maskaš ir rępgti$ kųę- 
keisčiausiąjs. rūbais. Ypątip- 
gai vaikai tą dieną kelia ne-, 
pąprasj^, tri.ukšpią ir mėginą 
k.i|odangĮą.usiaį eibių prido- 
rytik .
i

tįgUoive'e n ^Vęlįįięs?
Vakar,, v.ąžiųojąnt, gąLvęka« 

rių, Ashland Avė. teko nugir
sti pasikaJbčjinią tąrp lį^tųyės 
ir jps 12rl:4i metų supaus.

įPIfąpu^ žįbfu^tymis 
mis, ęDiąrkiaį gfjstikuliuodat- 
mas rankomis, pąsakojo 
“mom” kokį “good timę” jis 

ftyrčjp, “apt Hallpvve’cn”:
Kokį ngood taime” Džianukas 

turėjo
“Gee, mom,' mes turėjome 

good tjipją ląst pigbt Džekis, 
Kr,enkis, Tomis ir Mąikis bur 
vo, į oųr geųgę. y Mano buvo 
labiausiai fonį feisas. Yqu 
know, mpin, kur yra tas» Goldr 
bjątt štprąa, apt 47 ir Ashland 
kornerio, tai męs ten begini- 
ųpm soąpinti (muiluoti) lan
gus ip taip pąfiksinom all t/o 
53 Street, Ten vienas tough 
guy pradėjo mus vytis su stL 
kiu ir begin to rųnyti. Pas
kum aš su Džekiu apverčiau 
pęnny sęajes. Mom, you, 
šhould lįeard kokį noise jis 
padar. Visas glasįs ir scales 
sudulo, apt pąivmento. Džekį 
aįmost' sukeČinp. Ant korne- 
ri.O, 55» ir Asbtend mes beginb 
nom nutraukti s'peet karių 
“trolleys”; you: know, tuos stuk 
pus, kurie eina, prie wires. 
Boy, didi W,e hąve fupt kai 
cąųduktprs. mus kursįnp, Mes 
jįęms rodome ąavo nosie. Ęasr 
kum aš su. Džpkih get on ant 
kąrą, Mes ištųminpm kelius 
bulbs || all Ijgth. went ouh 
Tada epudukter norėjo mus 
mušti, būt aš jį pafiksįnąų: 
“Yqu big stifL, just, begause 
yoųr big. and we’re smalh, yoų 
t|jjnk you, cąn; hit us!” ir aš 
trovįnąu bulbą. prig jo kojų,

Gr aboriai

Boy kaip jis bustino, Nexl 
stqp mes išlipom. Tada mes 
pradėjome leisti air iš tąjerų, 
bet kopsas mus nučeisino. Pop 
know, mom, Tomis gavo rat 
ir kai automobiles sustojo 
prie trafic light, mes rat’ą 
throvinom pro langą į karą, 
kur visos leidos važiavo. Oh, 
boy kaip jos pradėjo skrymyti. 
Gee, mom, aš sure turėjau 
good time lašt nightl”

; Motina nusišypsojo ir suba
rė sūnų už “triubelio dury 
mą”„ bet tuo pačiu laiku aiš
kiui gėrėdamasi savo sunaus 
sumanumu tiek sposų prikrė
sti.

Mikas Kepuraitis iš 
gabentas į beprot

namį
Per pgskąiincs kelias savaites 

jo elgęsis buvęs keistas, 
sako žmona.

-------- j------ -------- ------------- -

Garsmkte “N-nose”

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERLS
Valandos: nno 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevard 8483

Dr, C. K. Kliaugą
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marguette Rd. arti Wsetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS
dentistas

Grįžo ii Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 91,9

Pereitos savaitės pabaigoje, 
Mikas Kepuraitis, 934 W. 34th 
Street, buvo išgabentas į be
pročių ligoninę observacijai. 
Jo žmoną Kepuraitienė prane
šė valdžiai, kad per paskūtL 
nes kelias savaites jo elgęsis 
buvęs labai keistas ir bijoda
ma, kad jis nepadarytų ką 
nors blogo vaikams ir norė
dama pati nuo jo apsisaugoki, 
sutinkanti atiduoti jį pamišė
lių namuti.

A/įftONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel, Seeley 7330 
Namų telefonas Bransvvick 0597

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

Tel, Kenvood 5107 ų 
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent G. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

‘ Lll I . ... - ,

Pbone Boulevard 70*2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Maręuette Road 

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadienį vakarau pagal susitarimą.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrp gydytojas chirurgas it 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-ą.ay ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. I3th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1— ir 7—8 
Seredomis ir nedeliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterilkų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nup 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dieną. 

Pbone Midway 2880

1 Tejefpnas Yards 1.1;38,

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai, 

Turiu automobilius visokiems reika-

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS 
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRĄSORlŲjį CŲĮCAGOJ

Graboj-iai
V*-***«*^**W*'**V'^»«N*V1*'C***>-*'V^-'-*«-*~^-~*-^-^*'

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaują laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

;■ darbu busite užganėdinti.
Tel, Roosevelt 251% ath« 2516

Office Valandos, 2-4; 7-9 
4140 Archer Avenue 

; Tel. Lafayette 7650

|Dr. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St. 

Tel. Canal 0402 
........ ........................ ................................ CHICAGO.

2314 AV. 23rd PLj ChicagOiĮ Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 
SKYRIUS: I 1 —

1439 S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero^ 5927-

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Apapue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Laidotuvėse patąrnąu- 
yp geriau ir pigiau 
negu kąi. todej, kad 

i. priklausau prie gra- 
P ’ • bų išdirbystės 
f OFISAS: 

, 668 W. Igtb Street 
: Tel. Canal 6174

fe SKYRIUS:
F 3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 40gS

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS/4R BALSAMUOTOJAS. 
Didelė it graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Rposeyelt 7532

Chicagos Lietuvių 
Choro “Pirmyn’* 
rėmėjų vakaras

“Pirmyn” choras gyvuoja.jaiii 
ilgas laikas ir per tą laikotarpį i 
daug visokių parengimų- turėj o i 
parengęs, kaip tai operečių, kon< 
certų, balių ir t.t. Pastaruoju 
laiku choras sumanė surengti 
ir rėmėjų vakarą, Kadangi 
choras turi, daug rėmėjų, kurtę 
jį remia finansiškai, nute^ duo? 
ti jiems prosą susięitj, į vieną 
vietą, susipažiptj. vieni, su. ki- 
tąja, pąsilinksRintĮ, pasiklausyt 
gražaus programo, pasišokt ię 
užsikąst gardžios vakarienes^ 
‘ Viskas rėmėjams bus veltui, 
kaipo atlyginimas ųž« teikiamą 
finansinę paramą chorui Taę 
choro rėmėjų ir darbuotojų suį 
sipažįnimo vakarėlis įvyks šeš? 
tądien j lapkričio. 5. d. UniversaĮ 
Kliube, 814; W. 33rd St.

Pradžia bus 8 vai. vakare. 
Pabaiga, kada kas norės.

Butų labai svarbu, kad visi 
Chicagos Lietuvių Choro “Pir
myn” rėmėjai susįrmktų.

,Antanėlis

Marąuette Park
— r**. ,

G. Grigai ir E. Stasiūnaitės 
vestuvės

Spalių 23 d., apsivedė G. Gri- 
gilj su p-te Ę, Stasiūnaite 
tam paminėti p. Grigai surengę 
nepaprastų, vestuvių pokylį, ku
riame dalyvavo skaitlingas bų- 
relis jų genčių, bei šiaip arti
mesnių draugų,

Reikia, pažymėti, kad. šis po

Pristatome ; Visas Miesto Dalis 
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 

Vainikai
Ę316 S, fiteMed St. Tet Boulevard 7314

■-------------- ■ 1 !įrss-s-s-. ........................

SIŲSKITE GĖLES. TELEGRAMA

LOVEIKIS
RVIETKININKAS

Phone Boulevard 4139 
( A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL,

DR. BERTASH 
756 W. 35th St. 

Cor, of 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Bouleyard 5914.

DR. SAKELIS 
756, W. 35th St 

(Cor. of 35th Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nua 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartpk

Ofiso: Tel. Victory 6893
Re?. Tel. Ptexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venęrUkų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
M ' ' kampas 31«t Street

Vai.; 10—11 v. ryto.- 2—4, "7—9 
Nedaliomis ir šventadieniais 10—2.

Advokatai
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[ EUDEIKIS ir vįU, nustebino, publiką sgyo,, nupiginto- 
mis kainomis už aukštos rąšies palaidosimu. Mes niekO;.

' nerokųojame už atvežiipą įpjrusio žmogąusjkuno j musą 
isteigij iš bile kąkiės miestu dalies.

Reikalui esant, musų automobilius ątvąžiuos į jūsų 
noiMą ir, mąsų įstaigą, kur gausite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa- 
tMn&ėk te. vMi nieho nereikės mpkėti, nežiūrint 
į tai, ar jus ką pirksite, ar ąe.

, ’ yra >ienjthify lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavjąią su ekspertu liętuviu pta- 
Wi»t^jųp Ęykąi Keturioąi Moderniškos Koplyčios Dėl

{ pirm negu kreipsitės kur

F11D EI IS 1 & o faf fe 1 . B w.g&Ivs i
Didele .

; 'C'"'

1
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I.J.Z0LP
Graborius Chicagoj

>1646 W. 46th St.

Telefonai 1 /'
Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 [iki 
Nedeliomis nuo 10 iki 12, 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialiste 

4145 Archer Avė, 
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipę 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

K GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

iki

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

» DR. T. DUNDULIS
« GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
= Telefonas Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
L' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
fe CHICAGO, ILL.

A.A. SLAKIS
Advokatas

M tufo Ofiu. 77 IV. VTmhington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
# -------------
Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR.M.T. STRIKOL’iS
Palengvins aktų įtempimą, kuris esti gtoytoms m ohikcbgab 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo ofisas:
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą G Achlnnrl Ava
akių karšti, nuima kataraktą, atsitaiso O. Abllldllll AVtJ.,

ir tnlirravcto Dri«««ia VaUmdOS BtlO S Iki 4 ir BUO 6 laitrumparegystę ir toliregystę. Prirengia 3 jBi, NedCliomU pagal autasi
teisingai akintus. Visuose atsitikimuose Ofiso Tel.: Boulevard 7820
egzaminavimas daromas su elektra, para- Namų Tel.: Prospect 1930
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda ....................................    —
atkreipiama i mokyklos vaikus. Valan- . 1 <■ n r rv
dos nuo 10 iki 8 v. Nedeliomis pagal A.riK. RUtkaUSKUS, M.D. 
sutarti. Akinių kainos per pus? pigiaus, ^442 South Western Avenue 

kaip buvo pirmiau. Teb Lafayette 41’46
Daugely atsitikimų akys ati- valandos: 
taisomos be akinių. Kainos pi« f 11 valandai ryto

giau kaip pirmiau. » ”»»■><■»»
4712 South AshlandAve. dr. a. L. YUSKA 

Phone Boulevard 7589 ruu C ru. 1 .2422 Marguette Rd.
kampas 67tb ir Artesian Avė, 

Telefonas Grovehill 1595
Valandos nuo 9 -iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų it 

"I nedalioms pagal suąitarimą.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedaliomis pagal sutartį. 
4847 West 14tb Street 

CICERO, ILL. 
X-Ray » , . Phone Cicere: 1260

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Monroe St.

Room 1005
Telefonas State 7660; Valandos 9-5

Vakare:
6459 S. Rockwell St.

Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

J0SEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Jta. 6515 So. Rocktoell St. 
Tel. Republic 9723

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS d

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Altinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedeliomis nuo 10> iki 12

< 'l W;!

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St.—prie Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377 

4600 So. Wood Sts—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryt® IH 9 vakaro 
Nedėliomis pagal sutartį,



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Keturi žymus kalbė
tojai A. C. W. A. 

ir L. S. S.
Dr. Montvidas, A. A m br ožaitis, 

Wm, A. Cunnea ir M. Skala 
dalyvaus svarbiose prakalbo
se, lapkričio 3 d., 333 So. 
Ashland Blvd.

Dr. A. Montvidas ir Ambro- 
zaitis kalbės didžiulėse prakal
bose, kurias lapkričio 3 d., ren
gia Amalgamated Cloth Work- 
ers of America lokalas ir Lie
tuvių Socialistų Sąjungos Chi
cagos centraline kuopa. Prakal
bos įvyks Amalgamated C. W. 
of A. name, 333 So. Ashland 
Boulevard.
Kalbės VV. Cunnea ir M. Skala

Be dviejų lietuvių kalbėtojų, 
prakalbose dalyvaus pagarsėjęs 
darbininkų advokatas William'riko radio ir rakandų krautu-

KOKIA PROGA-TAIP, TAI TEISYBĖ
Chicago Mail Order Outletas 

Siūlo Sensacingą

Dresiii Išpardavimą
1000 NAUJŲ DRESIŲ PRIDĖTA 

PRIE MUSŲ STAKO
ŠILKINĖS DRESĖS — VILNONĖS DRESĖS — 

PAR1Ų DRESĖS — IŠEIGAI DRESĖS

MOTERIMS, PANELĖMS IR MERGAITĖMS 
VERTĖS IKI $9.95

ŽEMA OUTLETO KAINA

49c iki SI.98
Niekur pasauly tokių bargenų nerasite. Daugelis visai 
naujos. Tik kaikurios truputį sutrintos ir netvarkios 

musų nuo čiupinėjimo — bet kiekviena tikras bargenasl Visos 
naujausio rudeninio styliaus, šia pastebėtinai 'žema out- 
leto kainai Outleto išpardavimas tęsis visą savaitę.

Pažiūrėkite į 
moterų kautų 

bargenus.

CHICAGO MAIL ORDER CO.
HARRISON 6 PAULINA STS... .MARSHFICLO L

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 6 v. v. Ketv. ir Šešt. vakarais iki 8:30 vak.

MADOS MADOS
Norint gauti vienų ar daugiau 

viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept, 1789 So. 
Halsted SL, Chicago, UI.

A. Cunnea, kuris yra Farmer- 
Labos partijos kandidatas į Il
linois valstijos prokurorus, — 
statės attorney ir M. Skala.

Kalbės apie lapkričio 8 d.
Visi kalbėtojai nušvies dabar

tinę sunkių padėtį Amerikoj ii 
nurodys klausytojams už kų bal
suoti sekančią savaitę, lapkričio 
8’ dieną įvykstančiuose visuoti
nuose rinkimuose. Jie yra gi
liai susipažinę su darbininkų 
reikalais, ilgai už juos ir geres
nę visų darbininkų ateitį kovo
ję. Jie galės tinkamai nušvies
ti Amerikos darbininkų siekius 
ir nurodyti kur atiduoti baisa, 
kad jis atneštų darbininkų kla
sei daugiausiai naudos. *

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžangos nebus. Visi darbinin
kai ir darbininkės raginami at
silankyti. —X.

Lietuvių valanda
Pereitų sekmadieni iš radio 

stoties WCFL nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų buvo gražus lietuvių 
dainų ir muzikos radio progra
mas, kurį surengė Jos. F. Bud-

NAUJIENOS Pattern D»dL
1739 S. Halsted St., Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.--------
Mieros ..............  per krutinę
••••••••*••«••• *••••• •••••••••••••••• ••••«•>•••« — 

(Vardas ir pavarde)
J

(Adresas)

(Miestas ir valstija) 

ve, 3417 So. Halsted St. Malo
nu buvo pasiklausyti gražių 
daihų, kurias sudainavo ponia 
Elena Rakauskienė, ponia Jan- 
kiene (abi kenoshietes), Jonas 
Čepaitis, tenoras ir duetas iš 
Gary, Indiana. .Budriko radio 
orchestras, kaip visados, šauniai 
grojo įvairius muzikos nume
rius. Apie “Naujienas” kalbė
jo Antanas žymontas.

Reikia, dar pastebėti, kad Bud
riko krautuvė dabar apvaikš- 
čioja savo biznio 20 metų su
kaktuves, turi galutinai nupi
ginus kainas ant radių ir įvai
rių rakandų, o prie to dar šių 
savaitę duoda gražias dovanas.

—P.

Antras “Tautų Kar 
nivalas” įvyks 
gruodžio 10 d.

Kaip ir pernai vieta išrinkta 
Chicagos Stadium; dalyvaus 
su virš 20 tautų w

Antras “Tautų Karnivalas” į- 
vyks gruodžio 10 d„ Chicagos 
Stadiume, paskelbė jo rengėjai 
“Chicago Daily News” ir su tuo 
laikraščiu dirbančios tautinių 
grupių atstovų komisijos.

Viso karnivale jau pasižadėjo 
dalyvauti su virš 20 tautų, lie
tuviai, graikai, latviai suomiai, 
švedai, norvegai, vokiečiai, aust
rai, faneuzai ir t.t.

Sulig šių metų planu, pelnas, 
kuris bus padarytas atskirų tau
tų karnivalu, eis tų tautų be
darbių šelpimui. O gruodžio 
10 d. finalo pelnas eis į Wėl- 
fare fund of Cook County, ku
ris mėgins sukelti $7,500,000 
bedarbių vaikų, našlių ir ligotų 
žmonių sušelpimui.

Kai kurios tautos jau yra iš
dirbusios galutinus planus, 
apie lietuvių darbuotę toje 
tyje dar neteko girdėti.

bet 
sri-

West Side
“Naujos Gadynės” koncertas

Spalių 30 d., “Naujos Gady
nės” choras, vadovaujamas Jur
gio Steponavičiaus davė koncer-

3139 

tą Paliulio (Mcldažio) svetai
nėje. žmonių buvo pilna salė. 
; Be choro, programa dalyvavo 
dainininkas Pranas Jakavičius 
ir dainininkė Anele Salaveiči- 
kiutė-Steponavičienė. Jie susi 
laukė daugiausiai publikos aplo 
dismontų.

Be to, dalyvavo “tūkstantis 
svarų” vyrų kvartetas iš Rock- 
fordo, 111. Vienas iš daininin
kų sveria apie 400 svarų. Dai
navo angliškai.

Vakaro pirlnininkas S. Straz
das perskaito laišką iš Brook- 
lyno, nuo “Naujos Gadynės” re
dakcijos štabo, kuris sveikino 
chorą ir maldavo neužmiršti or
gano. Buvo renkamos aukos 
laikraščio palaikymui. Surinkta 
apie $23.00.

Po koncerto tęsėsi šokiai, ku
riems grojo Stephens Revelers 
orchestras.—Sęnds Petras.

Pasisekę Joniškiečių 
kliubo šeimyniškas 

Vakaras
Dalyvavo daug publikos, ypa

tingai jaunuomenės; pelnas 
eis kliubo pirmininko naudai

Joniškiečių L. K, kliubo šeL 
myniškas vakarėlis, surengtas 
kliubo pirmininko naudai, įvyko 
Gk Frenčiaus svetainėje. Ma- 

' ■ •

nyta, kad neatsilankys daug 
publikos, nes tą vakarą buvo 
daug įvairių, didesnių ir ma 
žesnių Halloween parengimų, 
bet apsirikta. Tiesa, iš anksto 
žmonės rinkosi labai lėtai, bet 
vėliau prisirinko daug gražios 
publikos, ypatingai jaunuome
nės,.

visi šauniai linksminosi
Į vakarą atsilankius Dr. Dun

duliui, pianistei B. Briedžiutei 
dainininkei p-lei AnČiutei, buvo 
manoma duoti programas, bet 
komitetas, matydamas kaip ir 
jauni ir seni linksminasi prie 
šaunios J, Stęponavičiaus or
chestros muziko# planus pakei
tė ir davė progos visiems iki 
valiai prisišokti.

Nors įžanga į šį joniškiečių 
parengimą buvo padaryta labai 
žema, bet ačiū atsilankiusioms

• • i.

3272
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į šį vakarėlį, ypač marquette- 
parkletei p. Narvidienei, Mel- 
rosparkiočiams pp. Empoliam, 
Northsidiečiams V. Briedžiui, 
Garfieldparkiečiams pp. Stupu- 
ram ir Garadauskams, Town of 
Lakiečiams pp. Frenčiams, taip
gi iš Downers Grove p. Motu
zienei ir pp. Kaniušiam ir ki
tiems, kurių pavardžių neteko 
sužinoti, už gausų prisidėjimų 
prie vakaro, liks dar pelno.

Daug narių nedalyvavo
Tiesa, dar daug gerų joniš

kiečių kliubo narių ir biznierių 
nebuvo. Girdėjau, kad kaip dir
busieji tame vakarėlyje darbi
ninkai taip ir komisija dirbo 
veltui. Taigi Joniškiečių Fliu- 
bui labdario vardas ir pritinka.

Neatsilaikiusieji jį vakarėlį 
padarė didelę klaidų, nes ne
tik patys butų gerai pasilinks
minę, bet butų pamatę skait
lingą būrį jaunuuĮmenės, kuris 
taip gražiai moka linksmintis.

Vakarui pasibaigus, melros- 
parkietės p-le Filipavičiute su 
Ęmpoliute ir kitais užtraukė 
dainelę “Namo broleliai namo” 
ir nuo jų skardžių balsų Kren- 
čiaus svetainės langai drebėjo.

—Joniškietis.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Rubsiuvių lokalas 

269 ir Liet. Socialistų Chicagos 
Centraline’ kuopa rengia svar
bias prakalbas Kriaučių unijos 
svetainėj, 333 S. Ashland Blvd.

šiame susirinkime kalbės 
advokatas Wm. Cunnea, M. 
Skala, Dr. Montvidas ir V. 
Ambrozaitis.

Visi lietuviai, kaip dirbanti 
taip ir bedarbiai turėtų atsi
lankyti į šias svarbias prakal
bas ir išgirsti patyrusių veikė
jų nuomones kaip išsigelbėti 
iš dabartinės sunkios padėties.

Birutės choro pamokos įvyks šį ket
verge vakarą, lygiai. 8 vai. Gage Park 
svetainėje. Visi choro dainininkai-kės 
atsilankykite laiku. Nauji nariai norin
ti įstoti į chorą ir mylinti dainą esate 
kviečiami atsilahkyti. 41 Valdyba.

Association pf Lithuanian Property 
Owners laikys mėnesinį susirinkimą tre
čiadieny, lapkričio 2 dieną, 7:30 v. v. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai namų sa
vininkai malonėkite laiku pribūti, ran
das daug svarbių reikalų, kuriuos būti 
nai turime aptarti.

' Rast. S. Kunevicia.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia .pagal naują mokiniiho 
būdą išmokinama j trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p, J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo
kytis. Ateikite ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 iš 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 9 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St 
• i <

k Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na- 

I muose arba studijoj
J 6023 S. Halsted St.
W (Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St.
Tel. Englewood 5840

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

“Aušroj” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas —• visos 
prekės parduodamos už pusę kainos. Šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, branzalietų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica- 
gos — reikalaukite katalogo- prisiųs- 
dami 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St.. 

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

CLASSIFIED ADS.
Educational

Mokyklos 
<%<<VS^^>A^*^WMVVM**W*<^***<*V,*>********V*»»V**WW» 

PILIETYBĖS PAMOKOS 
Susipažinkit su šios šalies įstatymais 

kaslink pilietybes. Pamokos prasidės 
Lapkričio (November) 3, 1932, ir kiek
vieną katvirtadienio vakarą per dešimtis 
savaičių, pradedant nuo 7:30 valandos 
vakare. Prašau kuo greičiausiai užsire
gistruoti.

JOSEPH J. GRISK, 
4631 S. Ashland Avenue, 

Telephonas: Boulevard 2800

Radios--^^^^^^^^^^^^rf^^^^^^^********^**********************

1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 
$31.50; G. H. arba Pbilco Lų-Boy Con- 
sole $18.50. 2332 Madison St.

—O—

—o---
MES DEZA1NINAME. SUBUDA- 

VOJAME, PERBUDAVOJAME ir pa
taisome visų išdirbysčių radios. Egza
minuoti, registruoti technikai. Bile 
laiku. Bile kur. Elektros reikmenys 
ir patarnavimas.

CAPITOL RADIO LABORATORY 
1737 W. 47th Street 

Tel. Yards .5809

Patent Attomey
Patentai

išradi*rinkų praktiškiems

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime 
tnams.

H. SANDERS, 
536 So. Clark Sf.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia _____

ŠTAI YRA JŪSŲ PROGA PADA
RYTI PINIGŲ

PONIOS ir PANELĖS išmokite da
ryti kvietkas, kurios ne tik išrodo, bet ir 
jaučiasi kaip gyvos. Mokinimas už dyką. 
Jus galite parduoti kvietkas su pelnu. 
Joms rinka visuomet atsiras. Neatidelio- 
kite; .ateikite tuojaus.

REALISTIC FLOWER STUDIO
9 W. Washington St., 2ros lubos

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai 1 

“BASE BURNEtfS”
Visai nauji Deiroit Jewel arba Gar- 

iand .paliko tik keletą — $25.00 
DETROIT MICHIGAN STOVE CO.

2931 So/LaSalIe St.

TrėSiadienis, 1apkr. 2, 1932
... . . I lį . I ,l ,4*11 I I K —- Į ,. .. I. , Į*.

CLASSiFIED ADS.
Business Service

_ Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVlNINKŲs ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Pet ateinančius 60 dienų, 
t. y, iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų, Metinė narystes mokestis 
DYKA). Ezpertų patarimas visose namų 
savininkų ir renčĮauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien huo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Ižfmus namai originalio ir vienin
telio namų savihinkų biuro Cbicigoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Almitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

—O—

—o—
NAMŲ SAVININKAI 1 PRISIDĖKITE 

ŠIANDIE!
Metini mokestis tik $1.00.
Nuomininkų išvarimas iš namų, ir 

kiti namų savininkų ir nuomininkų ne
susipratimai, — ekspertų patarnavimas.

METROPOLITAN LANDLORDS’
ASSN. ■ 

1647 W. 47th Street.
—o—

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musu darbu padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro šviesą, ir pataisome pečius 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYK M. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel, Victory 4965

STOGDENGY^TĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40, 
Cash. Darbą pilnai garantuojame. 

CONSUMER’S ROOFING WORKS 
4348 -50 W. Harrison St.

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

For Rent
RENDON naujai ištaisytas 5 kam

barių flatas, nebrangiai.
717 W. 19th PI.. 1 lubos

RENDAI 4 kambarių flatas už $10 
į mėnesį.

4456 S. Honore St.

6 DIDELI šviesus kambarių flatas. 
karštu vandeniu šildomi. 2 lubos. 4529 
S. California Avė., $35 mėnesiui.

RENDOty 4 kambarių flatas. apšil
dyta*. Rendos $22.00. 1522 South 
50th Avė., Cicero.

FurnishedRooms ;
RENDON kambarys vedusiai porai 

arba pavieniui. Visi patugumai, karš
tu vandeniu šildomas, galima matyti 
nuo 4 iki 6. subatom visą dieną.

5604 So. Mozart St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai___

PARDAVIMUI kriaučių valymo ša
pą, gera vieta, 4 kambariai pagyveni
mui, geriausia proga.

6629 So. Ashland Avė.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui_____

MAINYSIU pigų namelį ant auto- 
mobiliaus, arba biznio, yra gera proga, 
kas turite 2 flatus po 4, galėčiau pa
mainyti.

F. RIDLAUSKIS. 
4309% W. 63jrd St., 

Tel. Repnblic 9599

Saukite
ROOSEVELT

8500
$2.50

Atnaujinam Matrosus
Nauji užvalkalai ........................

padaromi i vien? dieną

3400 2963 3139 3272 ■ 2871
2871 906 No. Western Avė. 

Tel Humboldt 4766

suknele tinkanti j svečius eiti atba šiaip prie ko3400 — Rudeninė suknelė tinkanti j svečius eiti arba šiaip prie ko
kios nors geresnės progos dėvėti Ji labai gražiai guli ir joje atrodysi 

16. 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių

J. MACKIEWICH 
Mortgage Banker 
2324 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

3400 2968

plonute. J Sukirptos mieros 
per krutinę,

____ Rudeninis Siutukas iš naujos materijos vadinamos “tvveed1 
Pakol ne labai šalt? tai toks rūbas yra sveika ir praktiška dėvėti. Si 
kirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

2968 Mes Mokame Cash

Mažiučiuteį mergaitei išėjimui suknelė iš lengvaus batisto' •/ ............. ...
arba $lko. Sukirptos mieros 2, 4 ir 6 metų mergaitėm

3272 — Dviejų šmotų mergaitei suknelė. Sukirptos mieros 6, 8 
12 ir 14 mėtų mergaitėm.

2871

mergaitėm

$80 už $100.
5% LIETUVOS LAISVES BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 N. LaSalle St. priešais City Hali 

Kambarys 610

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Dėl Specialių 
Skelbimų Kainų

Šią savaitę prasidėjo musų 3 mėnesių skelbi
mų vajus (Advertising Campaign)

Kadangi žiema beveik jau čia pat, tai jus, 
biznieriai, turėtumėt būtinai pradėti garsinti 

SAVO BIZNIUS - PREKES.

SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
VISUOMET NEŠA NAUDOS!




