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Keturi Klaipėdos naciai liko pasmerkti mirčiai
87 naciai nuteisti 

kalėjimam
Lietuvos kariuomenės teismas išnešė nuo
sprendį 126 Klaipėdos nacių byloje. 91 jų 

nuteistas, 35 gi liko išteisinti
KAUNAS, kovo 26. —Ilgai besitęsusi 126 Klaipėdos nacių 

byla užsibaigė šiandie, Lietuvos kariuomensė teismui, kuris tą 
bylą nagrinėjo, išnešus savo nuosprendį.

Keturi kaltinamųjų liko pasmerkti mirčiai. Jie buvo kal
tinami dėl nužudymo Jesučio, kurį jie nužiūrėjo neištikimumu 
naciams, nes jis mėtėsi iš vienos nacių frakcijos į kitą

Pasmerktieji mirčiai yra Emil Boll, Walter Preis, Henrich 
AVannagat ir Emil Lepa,

Manoma, kad mirties bausmę jiems prezidentas Smetona 
pakeis kalėjimu.

Du kiti surišti su ta žmogžudyste naciai liko nuteisti ka
lėj iman iki gyvos galvos, nors prokuroras reikalavo mirties 
bausmės visiems šešiems.

Be jų, 85 kiti teisiamieji naciai,, kurie buvo kaltinami už 
šalies išdavystę ir už ruošimą perversmo tikslu Klaipėdos kraš
tą apiplėšti nuo Lietuvos ir jį grąžinti Vokietijai, liko nuteisti 
įvairiam terminui kalėjimam Klaipėdos nacių vadas, veterina
ras Dr. Neumann, kuris turėdamas valdišką darbą, suokalbia- 
vo prieš Lietuvą ir dirbo Vokietijos naudai, liko nuteistas 12 
metų kalėjiman. Tokiam pat laikui kalėjimai), t. y. 12 metų li
ko nuteistas kitos nacių frakcijos vadas, kun. Sass. Daugelio 
nuteistųjų turtas bus konfiskuotas.

35 mažiau žvarbių kaltinamųjų liko išteisinti.
Byla buvo nagrinėjama dau- dos seimelio ir negali tinkamai 

giau kaip 3 mėnesius veikti Klaipėdos direktorija.
Klaipėdos nacių bylos nagri

nėjimas tęsėsi daugiau kaip 
tris mėnesius, nes bylos nagri
nėjimas prasidėjo gruodžio 14 
d. ir tik dabar tapo išneštas 
nuosprendis.

Buvo iššaukta šimtai liudyto
jų ir buvo aiškiai įrodyta, kad 
teisiamieji suokalbiavo prieš 
Lietuvą. Jie rinko ginklus, 
darė karinius pratimus, mokino
si kasti apkasus ir abelnai ruo
šėsi ginkluotam perversmui. 
Lietuvius Klaipėdos gyventojus 
kaip įmanydami terorizavo ir 
vertė juos dėtis prie nacių. Mo
kytojai dagi gaudavo priedines 
algas iš Vokietijos už vokieti
nimą lietuvių vaikų.

Buvo įrodyta, kad teisiamieji 
ruošėsi perversmui 1934 m. ba
landy. Jiems buvo prižadėta, 
kad 20,000 Vokietijos nacių 
pereits sieną ir užims Klaipė
dos kraštą. Bet perversmas li
ko atidėtas tikslu palaukti tin
kamesnio momento.

Teisiamieji teisme laikėsi la
bai arogantiškai. Nors visi jie 
gerai mokėjo lietuviškai kal
bėti, bet atėję į teismą jie lie
tuviškai “užmiršdavo” ir kalbė
davo vien vokiškai. Tik vienas 
teisiamųjų buvo prie kaltės pri
sipažinęs, bet jis buvo paprastas 
narys slaptos nacių organizaci
jos.

Vokiečiai Klaipėdoje trukdo 
visomis priemonėmis Lietuvos 
veikimą. Delei to jau ilgas laiš
kas negalima sušaukti Klaipė^

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus; Šal
čiau.

Saule teka 5:43, leidžiasi 6:* 
08.

Vokiečiai dūksta dėl Lietuvos 
teismo nuosprendžio

BERLYNAS, kovo 26.— Vo
kiečiai stačiai duktė dūksta dėl 
Lietuvos kariuomenės nuospren
džio, kuris pasmerkė mirčiai 
keturius nacius žmogžudžius, 
nužudžiusius savo draugą, ku
rį įtarinėjo dėl neištikimumo.

O Vokietijos valdžios atsto
vas pareiškė, kad “kaip byla, 
taip ir nuosprendis buvo pa
diktuoti politiniais motyvais”.

Girdi, “tas nuosprendis tik 
iššauks pasipiktinimą Lietuvos 
teisingumo organais. Reikia tik 
tikėtis, kad» įsimaišys Klaipė
dos statutą pasirašiusios vals
tybės ir pasirūpins, kad butų 
įvykintas teisingumas”.

Taip kalba vokiečiai, nors 
byloje buvo aiškiai įrodyta, kad 
Klaipėdos naciai ruošėsi prie 
ginkluoto perversmo ir kad tą 
jie darė su žinia ir pritarimu 
Vokietijos valdžios.

žinia tuojaus tapo perduota 
Hitleriui, kai jis dar tęsė pa
sitarimus su Simon. Hitleris 
tuojaus pasitarimus nutraukė, 
perskaitė žinią ir visaip ėmė 
smerkti Lietuvą, įrodinėdamas, 
kad Vokietija buk negalinti su
sitaikinti su Lietuva.

Nepasisekė pravesti 
vaikų darbo pa

naikinimą
WASHINTON, kovo 26. — 

Jau prisipažystama, kad praves
ti ratifikavimą vaikų darbo pa
taisos prie federalinės konsti
tucijos, kuri vaikų darbą panai
kintų visoje šalyje, nepasisekė, 
nes trūksta dar 12 valstijų.

Reikia, kad pataisą ratifi
kuotų 36 valstijos. Ikišiol rati
fikavo tik 24 valstijos. Dauge
lis gi valstijų ratifikavimą at
metė.

Rasinės riaušės New Yorkc. Del melagingų gandų Lino 
Rivera (viduryj) buvo skaudžiai sumuštas. Jis buvo įtartas
apiplėšimu krautuvės.

Francija uždraus ek- 
sportuot reikalingus 

karui produktus >
PARYŽIUS, kovo 26. — Ka

binetas patvirtino bilių, kuris 
uždraudžia eksportuoti iš Fran
ci jos tuos produktus, kurie ga
li būti reikalingi karo medžia
goms.

Užsienio reikalų ministeris 
Lavai pranešė kabinetui, kad 
jis vyks į Maskvą deryboms su 
Rusija apie antrąją pusę balan
džio mėn.

Maskva daug nesiti
ki iš kapt. Eden 

apsilankymo
MASKVA, kovo 26. — At

einantį ketvirtadienį Maskvoj 
prasidės Rusijos pasitarimai 
su Anglijos užsienio reikalų 
ministerio pagelbininku kapt. 
Eden, kuris užbaigęs Simon pa
sitarimus su Hitleriu, kuriuose 
dalyvavo ir kapt. Eden, jau iš
vyko į Maskvą.

Kaip nieko neišėjo iš pasita
rimų Berlyne, taip nesitikima 
didelių pasekmių ir šių pasita- 
rmų Maskvoj. Veikiausia bus 
tik apsimainymas nuomonėmis. 
Tikrieji gi pasitarimai įvyks 
vėliau, kada suvažiuos dides
nės talkininkų grupės Italijoje.

Prezidentas išvyko poilsiui
WASHINGiTON, k. 26. — 

Prezidento Roosevelto vyriau
sias sekretorius Howe, kuris 
buvo sunkiai susirgęs, jau tiek 
pagerėjęs, jog prezidentas ga» 
lėo išvykti 10 dienų atstęgų 
Floridos pakraščiuose. Jis visą 
laiką praleis laive, žuvaudamas 
juroje.

12,000,000 chiniečiu 
badauja septynio

se provincijose
. z

SHANGHAI, kovo 26. —At
vykęs amerkietis John Baker, 
kuris tirinėjo bado paliestą sry 
tį, praneša, kad apie 12,000,000 
chiniečiu badauja sepytniose 
provincijose Yangtze klonyje. 
Badas kilo delei pereitų metų 
sausros, kuri sunaikino ryžius.

Tokio bado tame klonyje jau 
kelinta gentkartė nėra buvę. 
Tečiaus visgi jis yra mažesnis 
palyginus su badu, kuris kilo 
po 1931 m. potvynių.

Baker sako, kad badas didė- 
siąs iki vidurio balandžio mėn. 
Bet po to sumažėsiąs, nes atsi
ras naujų daržovių.

Prezidentas ragina 
sustabdyt NRA ko- 

< deksų laužymus
WASHINGTON, kovo 26. — 

Prezidentas Rooseveltas laiške 
NRA koordinatoriui Richberg 
ragina federalinius prokurorus 
pasiskubinti sustabdyti laužy
mą NRA kodeksų, taipgi sku
biai pravesti reikiamus įstaty
mus, kad pašalinti netikrumą 
dėl paties NRA ateities.

Automobiliai užmu
šė 2,070 žmonių į 

mėnesį laiko
CHICAGO. — Surinktomis ži

niomis, vasario mėnesy auto
mobiliai visoje šalyje užmušė 
2,070 žmonių. Bet visgi skai
čius užmuštų yra mažesnis, pa
lyginus su pereigų metų vasa 
rio mėn.

Belgija nupigins sa
vo pinigus, bet lai

kysis aukso
Naujoje Belgijos valdžioje da

lyvauja ir socialistai

PARYŽIUS, kovo 26. —Nau
joji Belgijos valdžia, kurią su
darė Van Zeeland, ketina pa
daryti Belgijoj “ekonominę re
voliuciją”. Ji ketina nupigin
ti Belgijos pinigus—belgą, bet 
uždrausti išgabenti auksą, kaip 
tą yra padariusi ir Amerika.

Todėl Belgijos pinigai užsie
ny puola, bet jie laikosi šalies 
viduje.

Visą laiką Belgiją valdė 
Franciui ir jo draugai iš 'So- 
ciete Generale trusto. Naują- 
jame kabinete tų žmonių nėra. 
Jis susideda iš konseravtorių, 
liberalų ir socialistų. Tai yra 
tikrai tautinis kabinetas, nes jis 
atstovauja visas didžiąsias Bel
gijos partijas.

Darbo ministeriu yra socia
listas Achille Delattre. Viešųjų 
darbų ministeris de Man ir 
teisingumo ministeris Soudan 
taipjau yrą socialistai. Jų daly
vavimas .^ministerijoje parodo, 
kad daugiau nebus algų deflia
cijos (mažinimo).

Suėmė daug munšai- 
no varytuvų

WASHINGTON, k. 26.— Fe
deralinė valdžia tęsdama kovą 
su maunšainieriais, per tris die
nas, kovo 14, 15 ir 16 d.d, su
ėmė 1,281 munšaino varytuvą, 
neskaitant daug medžiagos 
munšaino gaminimui.

Vajus prieš munšainierius 
varomas dėlto, kad jie nemo
ka valdžiai jokių taksų.

Hooveris nesiruošia kandi
datuoti

WASHINGTON, kovo 26. — 
Ex-prezidentas Hoover išsitaręs 
savo draugams, kad jis nesiruo
šia kandidatuoti į šalies prezi
dentus ateinančiais rinkimais.

ST. PAUL, Minn., k. 25. — 
Centralinių vakarų farmerių 
delegacija prašo federalinę val
džią paruošti programą kovai 
su piktžolėmis, kurios jau virs- 

■ ta tikru pavojum ūkininkams.

SAN JUAN, k. 25. — Gu
bernatorius Winship pasirašė 
įstatymus, kurie pirmą į kartą 
suteikia balsavimo teisę vi
siems Puerto Rico gyventojams 
—moterims ir vyrams.

WASHINGTON, kovo 26. — 
Atstovų buto jnilitarinių reika
lų komitetas užgyrė pašildymą 
pastatyti naujas šešias oro ba
zes Amerikos pasieniuose. Be 
to bus rengiamo^ naujos bazės 
šalies viduje ir didinamos jau 
esančios bazės.

yGENEVA, kovo 26. — Šian
die įėjo galion Japonijos pasi
traukimas iš tautų sąjungos, 
nes jau sukako du metai kaip 
■faponija oficialiai pranešė apie 
ąavo pasitraukimą iŠ tautų sų* 
iungos.

Anglijos-Vokietijos dery
bos nieko nedavė

Simon ir Hitlerio derybos užsibaigė be su
sitarimų. Vokietija atsisako gryšti tau

tų sąjungon. Eden išvyko Maskvon
BERLYNAS, kovo 26. — An- 

glijos ir Vokietijos derybos, ku
rias vedė Anglijos užsienio rei
kalų ministeris Simon su pačiu 
Hitleriu, užsibaigė šiandie nie-j 
ko teigiamo nedavusios ir ne- 
privedusios prie kokio nors su
sitarimo.

Apie ką buvo tariamąsi Si- 
mon-Hitlerio pasitarimuose, tik
rų žinių nėra ir veikiausia jų 
visai nebus.

Iš vokiškų šaltinių žinoma, 
kad Hitleris dagi atsisakė pa
sakyti iki kokio laipsnio Vo
kietija ketina didinti savo ar
miją ir pareiškęs, kad nusi
ginklavimas dabar priklausąs 
išimtinai nuo pačių talkinin 
kų.

“Mes palauksime Litų valsty
bių nusiginklavimo pasiūlymų, 
vieton patiems duoti tokius pa
siūlymus”, pareiškė Hitleris Si
monui. ' ’

Kaslink Vokietijos gryžimo 
tautų sąjungon, tai Hitleris 
pakartojęs nuolatos vokiečių 
tvirtinamą pasakėlę, kad visi 
Vokietiją liečiantys klausimai 
turi būti išspręsti pirmiau ne
gu Vokietija sutiks gryšti į tau
tų sąjungą.

Anglijos ambasadoje duota 
suprasti, kad prieš baigianties 
deryboms Hitleris pareiškęs, 
jog Vokietijos atsiginklavimas 
yra įvykęs faktas, Vokietija to 
negali atsižadėti, tad lieka tik 
kitoms valstybėms pasisakyti 
ką jos mano daryti delei Vokie
tijos atsiginklavimo.

Simon ir Hitleris šiandie ta
rėsi visą rytą, paskui pietavo 
Anglijos ambasadoje ir po pie
tų sugryžo atgal į kanclerio 
rumus.

Kelionėj j kanclerio rumus. 
Simon ir kapt. Eden išrodė la
bai rimti, gal susirūpinę ir jau 
nesišypso j o minioms, kaip kad 
jie darė vakar. Hitleris gi iš
rodė susirūpinęs ir pavargęs, 
nes po vakarykščios konferen
cijos jis visą naktį tarėsi su 
nusiginklavimo ekspertais.

Anglijos atstovai rūpestingai 
stengiasi priminti, kad čia ne
buvo derybos, o tik paprastas 
dviejų valstybių pasitarimas. 
Bet ir jame prie jokio svarbes 
nio susitarimo neprieita.

Kiek žinoma, Anglija užtik
rino, kad ji nereikalausianti sa 
vitarpinės pageltos klauzulės 
Rytų sutartyje, t. y. tokios 

Kiek dar trūksta? 
11 i 1

Transatlantinio skridimo fanansavimui užbaigti turi būti 
sukelta ............  -........................................................ $4,750.00

Kiek įplaukė:
■■ .........  II

Buvo paskelbta ................  ........................... $257.35
Jonas Yuraška, 252 We»t 47th st., Chicago .....  5.00
Lietuvių Politiškas Kliubas, Scranton, Pa., per

Wf A. Meškuną  .................................... 10.00
Kenoshia, Wisconsin, aukos surinktos p. Chas. K.

Braze ............ .................... ............................. 12.00
VISO .. .................................................. ir:.......................r.. $284.35
DAR TRŪKSTA ..............      $4,465.65

klauzules, kuri verstų kitas 
pasirašiusias valstybes eiti pa- 
gelbon užpultąja) valstybei.

Vokietija iš savo pusės pasi
žadėjo nepulti Rusijos. Taipgi 
Hitleris pasisakęs, kad Vokieti
ja sutinka daryti draugiškumo 
sutartį su Lietuva, jei toji pil
dys Klaipėdos statutą, kitaip 
sakant, jei paves Klaipėdą val
dyti naciams ir leis jiems tęsti 
visokiausias intrigas prieš Lie
tuvą, kaip jie darė ikišiol.

Baigiant Simon ir Hitlerio 
derybas buvo gauta žinia apie 
Lietuvos kariuomenės teismo 
nuosprendį Klaipėdos nacių by
loje ir po to Hitleris visą lai
ką praleido visaip smerkdamas 
Lietuvą.

Šiandie vakare Simon ir Hit
lerio derybos užsibaigė. Simon 
gryšta atgal į Londoną, o jo 
pagelbininkas, kapt. Eden iš
vyksta tiesiai : f* Maskvą vesti 
derybas su Rusija. Gryšdamas 
iš Maskvos jis apsilankys ir 
Varšavoje, kur pasitars su da
bar pasidavusia Vokietijai Len 
kijos valdžia.

Dės naujas pastan
gas paliuosuoti 

Tom Mooney
SAN FRANCISCO, Cal., kovo 

26.—Adv. Davis paskelbė, kad 
jis balandžio mėnesy kreipsis 
prie Marin pavieto Superior 
teismo, reikalaudamas paliuo
suoti Tom Mooney. Tame pa
viete randasi San Quentin ka
lėjimas, kuriame Mooney kanki
nasi jau 17 metų nors visi pri- 
pažysta, kad jis yra nuteistas 
nekaltai, pasiremiant melagin
gais liudijimais.

Kanados atstovų bu
tas priėmė 8 vai.

bilių
OTTAWA, Ont., kovo 26. — 

Atstovų butas priėmė 8 valan
dų darbo dienos bilių. Darbie- 
tis Heaps iš Winnipeg buvo pa
siūlęs įvesti 30 vai. darŲo sa
vaitę ,bet pamatęs, kad jo bi- 
lius nepraeis, savo pasiūlymą 
atsiėmė, kad galima butų pra
verti nors 8 vai. darbo dieną.
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Prokurorų Kalbos Nacių Byloje
Šešiems Jesučio žudikams

reikalaujama mirties bausmės
Drui Neirtnanui ir jo sčbraftis, kurie rengė 

sukilimą Klaipėdoje, 15 metą kalėjimo.
KALNAS. — Kovo 7 ir 8 d. 

Lietuvos kariuomenes teisme 
valstybės išdavimo byloje kal
tinamąsias kalbas pasakė adv. 
prokurorai-gen. Vimeris ir ope- 
liacinių rūmų prokuroras Mon
staviČius. Jų kalbos buvo jau 
seniai su gyvu susidomėjimu 
laukiamas. Tad nenuostabu, 
kad tomis dienomis ties teis
mo rūmais susirinko minios 
žmonių, o su prokurorų kalbo
mis išeinančius laikraščius vi
suomenė gaudyte gau‘dė. Be ki
tų, prokurorų kalbų klausėsi 
Lietuvos vyriausybės nariai, 
kariuomenės vadovybė, sveti
mų valstybių diplomatai. Teis
mo salėse spaudos ložėse buvo 
matyti gana daug žymiausių 
pašalio laikraščių ir telegramų 
agenturo atstovų. Po prokuro
rų kalbų, Teisingumo rūmuo
se įvestas telegrafas visą nak
tį davė pranešimas visam pa
sauliui.

Nacių vadai kalti

Prokuroras generolas Vime
ris vaizdžiai nupasakojo Zaso 
partijos išdavikiškus darbuš, 
savo tvirtinimus parėmė gau
siais ' ir neginčijamais doku
mentais. Prokuroras Monstavi
Čius kaltino dr. Neumanną ir 
jo bendrus. Savo kalboje pro
kuroras konstatavo, kad suki
limo momentas Klaipėdos kra
šte buvo jau visai "arti, 
darė kaltinamojo akto ir liu
dininkų parodymų 
pažymėdamas, kad 
abejojimo, jog dr. 
ir Zaso partijos, 
gražiais tikslais ir 
somis išgalėmis

žudikams: Prysui, Vanagatui, 
Evtaldui Boliui, Liepai ir Get- 
šalkui pareikalavo mirties bau
smės Sušaudant.

Prokuroras gem Vimeris, 
kaltinęs Zaso partijos narius, 
pafėikatlavo ZUsą, jo padėjėją 
B opą nubausti po 12 metų sun
kiųjų darbų. kalėjimo, o ki
tiems — nuo 6 ligi 8 metų. 
Be to, prokurorai pareikalavo 
visų nuteistųjų valstybės išda
vikų turtą konfiskuoti valsty
bės naudai.

Prokurorų pareikalautos bau
smės iš pradžių apsvaigino vi
sus kaltinamuosius, kuriems 
jos taikomos. Viši pasidarė 
paprastai nervingi, išbalę, 
siminę, nors ir stengėsi, 
nepajėgė savo jaudinimosi 
slėpti.

Toliau kaltinamąsias kalbas 
sako civiliniai ieškovai, o pas
kui pradės kalbėti teisiamųjų 
advokatai. Tsb.

n6- 
riu- 
bet 
pa-

Ką sako adv.Skipe- 
tis apie savo kelionę 

i Ameriką

• •- - —

pradėjo adv. Skipetis,

santrauką; 
nėra jokio 
Neumanno 
prisidengę 

Šukiais, vi-
stengčsi su

rengti sukilimą Klaipėdos kra
šte, išžudyti tenai gyvenančius 
lietuviško nusistatymo žmones 
ir kraštą, po šio sunkiai bau
stino teroro, perduoti Vokieti
jai. Zaso ir Neumanno parti
jos visą Klaipėdos kraštą bu
vo pavertosios ištisu, prieš 
valstybę nukreiptu, mitingu. 
Daug čia kalti tų abiejų par
tijų vadai. Bet nemažiau kal
ti ir priešvalstybinio darbo 
įkvėpėjai bei palaikytojai. 
Daug čia kaltas ir buvęs Klai
pėdos krašto seimelio pirminin
kas Dresleris. Teisme liudyto 
jai iš įvairią Klaipėdos kraštd 
vietų, įvairių visuomenės sluok
snių žmonės sako vieną ir tą 
patį: kol nepolitikavo dr. Neu- 
mannas, krašte buvo ramu, b 
Neumannui tapus kra'sto vadu, 
prasidėjo visur ekscesai, kariš
kas jaunimo mokymas, lietu
viams pasidarė nebeįmanomas 
gyvenimas. Prasidėjo grasini
mai paskiriems gyventojams, 
lietuviškųjų organizacijų na
riams net valdžios atsto 
vams.
Mirties bausmė ir kalėjimus

Prokuroras MonstaviČius, dr. 
Neumanną, jo padėjėją Bertu- 
laitj ir visiems Savogo apskri
čių vadams pareikalavo po 15 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Kitiems iluo 8 ligi 12 rtietų sun
kiųjų darbą kalėjimo. Jesūčio

Tiek Lietuvoje, tiek ir išei
vijoje jau dabar labai domisi 
rengiamu pasauliniu lietuviu 
kongresu, šio kongreso reika
lais netruku‘3 į Ameriką vyk
sta „ draugijos užsienio lietu
viams remti įsteigėjas, jos pir
mininkas ir uolus užsienio lie
tuvių organizatorius advokatas 
Rapolas Skipetis. “Talkos” 
Spaudos Biuro bendradarbis 
turėjo pasikalbėjimą su adv. 
Bap. Skipečiu jo kelionės klau
simais. DULR pirmininkas vi
sados buvo ir yra artimas 
spaudos draugas, todėl Tsb. 
bendradarbį priėmė labai nuo
širdžiai ir savo kelionės pasi
ruošimus bei tikslus plačiau iš
dėstė.

— Kaip Tamstai žinoma, —

- aš į 
Ameriką išvažiuoju šio mėh. 
22 d. Pakeliui kuriam laikiii 
man teks sustoti Prancūzijoje, 
čia yra didesne lietuvių kolo
nija, kurios negalima aplenk
ti. Drauge aplankysiu Belgijos 
ir Liuksenburgo lietuvius, ku
rie paskutiniuoju laiku* rodo 
daug gyvumo, palaiko glaud
žius santykius su mario vado
vaujama draugija ir rOdo di
delio susidomėjimo musų tė
vynės gyvenimo reiškiniais. 
Kovo -27 d. Šerburgo uoste sė
siu į laivą “Olimpiją” ir tie
siog drošiu į “aukso šalį”, į 
tuos didžiulius lietuvių gyvena
mus plotus, pas tuos musų už
jūrių brOlitis, kurie tiek daug 
aukų sudėjo ant atsistatančio 
Lietuvos aukuro.

— Nuvažiavęs į Ameriką, 
turiu tikslo aplankyti kelias- 
dešimts musų tautiečių , kolo
nijų. Jose teks kalbėti ir tar
tis dėl viso pasaulio lietuvių 
kongreso, kuris numatomas 
sušaukti Kaune šių metų rug
pjūčio mėnesį. Greta to, Ame
rikoje teks išspręsti klausimą 
ir dėl Amerikos lietuvių atsto
vavimo pasauliniame kongrese. 
Be to, reikės nustatyti kaip 
šis atstovavimas turės būti su
organizuotas ir sutvarkytas.

— Busimo pasaulinio lietu
vių kongreso programą dabar 
svarsto draugijos užsienio lie
tuviams remti centro valdyba. 
Netrukus jos projektas bus jau 
galutinai paruoštas. Sulig da
bartiniu projektu, kongreso 
programoj numatoma sporto 
olimpijada, spaudos meno pa
rodos, paskaitos, įvairiais klau
simais referatai ir t.t. Todėl 
Amerikoj teks aiškintis, kiek 
ir kuriuo budu kongrese galės 
dalyvauti užsienio lietuvių spor
tininkai, o gal ii* Thteftiftinkai 
su jų menu bei kūryba;

■— Kaip Jtišų draugija^ ^ci
ne Pirmininke, jau tūri ko
kias kongreso organizavimo 
gaires? — paklausė Tsb. ben
dradarbis.

— Pirmiausia, atitinkamu at- 
sišaukihiu bus kreiptasi į viso 
pasaulio lietuvius, 
atsišadkimas jau

užsienio 'lietuviams rėmti šudfe-? 
ryti tam tikri komitetai atski- 
rbriis kohg?tėso dalimš (sporto 
oiimpijadai, parodoms, gražes
nių Lietuvos vietų lankymui ir 
t.t.) or^ahizrioti. Tie komite
tai jau netrukus užmegs san- 

rtykitis šu u’žsiė’hio lietuviais ir 
ptadės kongresui paruošamąiį 
dkrbą.

— kaip dkbar numatbhiaš 
užsienio lietuvių atštdvtivinias 
busimame kongrese?

— Kaip jau minėjau, šį klau
simą bus galima galutinai iš
spręsti tik Amėrikojė, kiti’ yra 
didžiausios mtiSų išeivių kolo
nijos. Bet, mano many iriu, UŽ- 
sieiiio lietuviai galėtų bifti at

au
dais. Juos galėtų deleguoti Or
ganizacijos, atškirų asmenų 
grupės, įvairios įstaigos, įmo
nes ir t.t. Draugija tižsiėnib 
lietuviams fetrtfi - Vagėidiiiija, 
kad kongrese, be Oficialių už
sienio lietuvių atstovą, kuo 
daugiausia dalyvautų ir UŽsfe-‘ 
niečių lietuvių svečių, šis kon
gresas — tai pirniia proga Su- 
važitfdti lietuviams iš tiso že
mės rutulio į savo sėhają, gal 
prieš daugeli mėtą Urba ir vi
sai nematytą, tėvynę.

— Ko norima pasiekti pa
sauliniu lietuvių kongresu?

— Šiuo kongresu pirmiausia 
norima pasiekti viso pasaulio 
lietuvių vieningos organizaci
jos. Be to, kongreso dalyviams 
norima duoti progos Susipa
žinti" su Lietuva, jos gyveni
mu ir visų sričių laimėj linais. 
Norima, kad ir Lietuvos lie
tuviai, šio kOngrėšO proga ftf- 
Čiau pažibtų savo* Užjūrio bro
lius, susipažintų jų gyveni
mu ir vieni- Su kitais užinėg- 
stų kuo glaudžiausius santy
kius. Ir šie santykiai bei glau
desnis bendradarbiavimas vie
nų sū kitais po kongreso tu
rės plačiai ir nėriuteukiamai' 
išsivystyti. "

stovaujami įvairiausiais

—O ar Šiėmėt bus organi- 
zudjatna Užsienio lietuvių die- 
na?

— Taip. Tokia diena ir šie
met numatoma. Kaip Tamstai 
žindtna, pėrriai užsienio lietu
vių diena buvo minima liepos 
17 d., musų tautos didvyrių 
Dariaus ir Girėno tragingo žu
vimo mėtinėmis sukaktuvėmis. 
Bet VidnYvasUrio laikas yra la
bai nepatogus, nes visame kra
šte tada yra didžiausia dttrby- 
triėtė. šiemet užsienio liėttiVių 
dienos data dar nenustatyta. 
Ateity jai datą nustatys bllsi-į 
masis pasaulinis lietuvių kon
gresas.

— Dar vienas klausimas. 
Koki dabar yra DULR santy- 
kihi su užsienio lietuviais?

— Ktio geriausi. Su užsie
nio iielitViais draugija veda 
sgShh plačią korespondenciją ir 
kultūrinį bendradarbiavimą. 
Mes Užsienio lietuviams Siun
čiame gana dau"g lietuviškų 
laikraščių, knygų, ypatingai į 
tolimesnį užsienį. Mes kidk lė
šos leidžia, padedame šiaurės 
ir Pietų Amerikos lietuvių mo
kykloms. žodžiu palaikome kuo 
gražiausią kontaktą su visų 
piehkių žemės dalių lietuviais. 
Užsienio lietuviai į Draugijos 
užsienio lietuviams remti pa
stangas labai gyvai reaguoja. 
Nuošaliau stovintieji žmonės 
negali suptasti, kaip užsienio 
lietuviai džiaugiasi, matydami, 
kad Senoji tėvyne jais rūpi
nasi, — baigė pasikalbėjimą 
adv. Rapolas Skipetis.

Tsb.

baigė pasikalbėjimą

AKUŠERES
Mtfš. Anelta K. Jarusz

>. .. .„c ... PhysicalTherapj
and MidwifeM| ' S S 6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mept ir inagne- 
tiy hlankets it tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Didelė NORTH
LlOYD

EKSKURSIJA

lUiiRB 
■ ■ŪBI

■ ■ n n *

Del Informacijų krolpklUt 
tdSMOPOLITAN TRXVa

SERVICE 
>rop. J. AMBRAZIEJUS 
168 Gf«nd SI., Brooklyn. N. Y.

X. S. TREČIOKAS
(97 Aditoi SI., Now.rk, N. J.

3ohn SEKYS
433 Parlt SI., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEl BUREAU 
193 Grand Sf.. Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Varnon Sf., Worcatfar, Mau.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K.,SIDABRAS, Prdp.
308 W. B'way, So.Bo»fon, Mait.,

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 N. Main Sf.. Montallo, Mau.

PAUL MOLIS 
1730—24tfi SU. Detrolf, Mieli.

LITHUANIAN NEWS PuB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Haltted Sf., Chicago, IR.

OHIO LITHUATIfAN ’PUBLiŠH-
• ING CO. DIRVA

>. S. KARPIUS
6820 Superior Ava., 

Claveland, Ohio
Č. J. vfoŠHNER 

2013 Carion St., Pithburgh, Pa.
'A,yXRA|iUs

i06 Ali Nation, Bank Building 
1200 Carion St., Pitttburgh, Pa.

Rengia Ir prltiurl 
Lleltfvlų LdIVakorėtą Atfenfą 

Sąjunga Arherikojė

Populiariu Kabinlniu Garlaiviu

“STUTTGART”
liplauks Ii New Yorko

BIRŽELIO 5 B., 19^5
tiesiai be persėdimo j Klaipėdą

Trečios klėsos kainos:
I $ NEW Y O R K 6

$97*50

KLAIPĖDĄ IR ATGAL
’167°°

Pridedant Jung. VoliL Taktus

KMIkURt-MIEIIItM ŪKE . MtTH tCHIUIIUM 

tiriilhiūiii Kitidl^

..............Liliu, ; ' • ' i f f J... ....

akiniŲ išPardaVimas

DIDELIS B •^5*-****^
PASIRINKIMAS

Įvairių Stylių Rėmų, Tikri Toric Šlifuoti Stiklai . 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

Dr. G. SERNER
. - -LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th Street Telefttias Yards 1829
___________________ r.---—ž3-t

Laidotuvių

AtfiJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
Tėvas

Laidotuvių Sąlygos 
engvais Išmoksimais

5340 So. Kedzie Avenue

Dabar šis 
baigiamas 

ruošti. Aš tikiuosi, kad jį jau 
vešiuosi į Ameriką ir ten pa- 
šklėišiū inušų tautiečių kolo
nijose. Toliau, prie draugijos

Dt. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

„. Ofisas. ir Reaidenčjja:^.
2519 Wfcst 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 8 po piet, nuo 6 iki '8:30 vak. 
kasdiSh. Nedaliomis huo 11 iki 1 p.p.

Tel. LAFAYETTE 3051. .

AKIŲ SPECIALISTAI

Direktoriai

Narižii ČhicagOs, CiCeros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ.
.. Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

LACHAWICZ it SŪNUS
2f314 West 23rd rtaCe Phones Ganai 2515—Cicero 5927

• . -___________________________________ >_______________________ • ■ , - . ...___________________ _________— 

j. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572 J

s. P. MAŽEIKA A
8319 Lituanica AvėriUė Phonė Yards 1138
. ...... .. .............. ......... ....................... ..................—;—

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

m VAITUSH, OPI.
UĖTtiVIS

Optometrically Aklų Specialistas.
Palengvins akių jtempįn^. kuris 

ėsti priežastimi -galvos skaud§jimo, 
svaigimo, akių aptemimo, .nervuortu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
'thimparegyšte ir toliregystę. Priren
gia teishigoi akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elėktra, parodančią mažiausias Jcrah 
dar. SpeęialS atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 40 iki 12.
Daugely atsltikiihų akys atiijaiho- 

Mbs tie feHriią. fcrihbs Wau 
kaip t>irrKiaii.

4712 South Ashląnd A v.
•Phone RdUlėvard 75Š9

A. PEtKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109
- ............................... ... ...r.;,,.,, > .... 4 .■ j. .-4. w -.i, ■.Į.;*.;. ■

H

J* F. RADžIUS
668 West 18th Street t>hdiie Cnnal 6174 1
— — ■■I    ■■ I. III           III -

S. M. SKUDAS
718 West 18th Streėt Phone MOttrOfe 3877

L*_______________________ ' f . ... , * . , . - ■

CHAS. SYRE5VICZE ' j
1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294 J 
■į,_    ................................................. ; ■■ i , : ;  —i..,.,..,' ■ >

i. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phohes BbuMard 5208-8413

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hėrthitage Averiue Phones Yards 1741-1742

-C*-w-t—K swr. \ L AiL įhiLUt ,11« >

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

DR. G> SERNER
Li^uvis

Tėl. Yards 1829
Bfek Pritaiko Akirihis
BgBl KreiTv^8:^ki3* IŠtaišd.

GYDYTOJA! IR DENTISTAi
--- -■■■*■« r ' ■____________ ,-------į,............ .... V t....-............... —-.... ......... .. —. .......    ■ ..............-——-.. —■.-j.'-.., 

■4iittiMi4nrfiirda<ia
I —
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LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Bduletard 5918
Rez. Tel.. Victory 2343

Dr.Bertash
756 W68t 35th St

’ČM; of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

Phdne Cftnal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd\ Street 
Valandos: nuo i—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedšl. pagal sutarti* 
Rė"z. 6631 So. Califobnia Aiėhile

Telefonas Republic 7868
■ / s ■ L ^1 H , t i y. f 9 A .--j.- . _ ■ J

A.L.DhVidori8, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

u Tel. KfenWo6d 5107 
VALANDOS: J

hUo '9 Iki 11 valandai ryte 
ąiuo 6 Iki 8 valaridaį Vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio;

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL Prospect 1930

Tel. Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted Št.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
ižškyrus seredomia.

Dr. V. E. Šiedlinskiš
GAS . DENTISTAS^ X-RAY 
4143 Archer av.» kamp. Francifcco av.

Ofiso Tol. Lafayette 3650 
Rez. TeL Virginia 0669

*■1
OfSs ir Akirilų^Dirbmv« 
756 W«st 35th St 

kampas Halsted Št.
Valandos uo 10—4, ;nuo 6 iki‘8 , 

Nedėliortils ftub 10 iki'12 diėiių.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS, IĘ CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valtinads iiub 2-4 ir nuo 
6-8 v, v. Nedilioj pagal sutarti *.... ,

AKIŲ
Pritaiką .akinius džl vlsokm akių

BU. C. K. SUAUGA 
Dentistais 

Vttiatrdoh nuo 9-9
2420 W. Marqttette Rd.
aHi Wėštern Avė. Hemlohk 7828

Phohe Doulėvatd 7042
Dt. C. Z; Vezėfis

Dentistas
4645 ,Šo. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.
...... .y ............... j; r —

OPTb^ETglfeTAS 
taJU 0523

Valandos nuo Al* W0 i :80
iki 8:00 va. vakaro.“edeliotnsnuo

10:00 iki 12:00 Kalbame Uetuvilkai

A. Montvid, M D.
West Town State Bank Bldg.

2400 Wėšt Madfson Strefet 
vai. 1 iki 8 ho piėtiL 8 iki 8 vak.

ftamh telefonas
■■■ž;‘X.1 -..jtrr?.

Dr. V.A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7
Vai.. Nedaliomis huo 10 iki

3848 South Halsted St, 
Tek Boulevard 1401

inswick 0597

iki 9 
12

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso .Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12n.tu.

Dr. S. Naikelis 
ČYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
8335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.
įia.i iii ib4į^^mifaM4ihaa

KITATAUČIAI “
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 8C 

įlietus kaipo patyręs Rodytojas chi- 
furgas ir Akušeris. .

Sdo staigias ir chroniškas ligas. 
, moterų ir vaikų pagal nau- 
us metodus X-Ray ir kitokias 
elektros prietaisus. t

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th Stų netoli Morgan Sk 

Valandos nuo 10—12 pietą ir 
hito 6 iki 7:80 iki. Vakare.

Tel. CanaU 8110 
Rezidencijos telefonai:

ttyde Purk 6755 ai Cetatral 7464 
———

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ašhlaftd AVfe.
2 lubos

• n i r, i j.n,

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 fld 4 
vai. pD pifetų lr nito 7 iki 8:30 vat 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Res. 6600 South Aftesian Avenue.
Phone Prespect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

Dr. P. Z. Žalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halated Stfėėt 
CHICAGO, ILL.

>• ................... —■ n , L • ‘ —-

kiti Lietuviai Daktarai.

Telefonas Yards 0994
Dr. Mauncė Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 Iki 12 dieną. 2 iki 3 po p’fetų 
7 iki 8 vaL Ned81. nuo 10 iki 12 

Rez. TėlephoUe Plaza 2400

Ofisą Tėl. Calumet 6893

Dr. Margeriš
3325 So. Halsted ŠL 

Vulati^os: nUq .‘10 r. iki 2 po pietų 
fr hub 6 Iki Š vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų. Vyrtškų, Vaikų lt Msi 

chroniškų ligų.
Ofisas 8102 So. Halsted St. 

arti Rišt Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne* 

diliomis ir Šventadieniais 10—12
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Marga Čikaga

buvo

jve3

$5,000.00 apdraustas.

20 pėdų Opposite Pavis Store, 2<1 Floor

IR SIUTAI

NAUJIENŲ EKSKURSIJASiurprizas

LIETUVON

Ver-

GRIPSHOLM$3.00

1837 metais. Pirm

Tel CANAL 8500

aukštis Chicagoje 
virš juros pavir-

2 Balcar B. Joe
4 Barceni Mary
6 Csapo Peter

15 Prospolevskienei Ale.
19 Shilakas Mrs. Minne

yra supa- 
publiką su 

kulturiniu

Tai bus didžiausia Ekskursija Lie
tuvon kokia kada yra buvus, nes 
Chicagos ir visos Amerikos lietuviai 
važiuos su šia Ekskursija.

Kas pirmas užsiregistruos, 
gaus geresnę vietą ant laivo.

Kas tik esate pasirengę aplankyti 
Lietuvą, tuojaus kreipkitės j Naujie
nas dėl informacijų apie dokumen
tus ir užsisakykite sau vietą iškal-

vieša mokykla
1844 metais.
telefonas bh'vo 

melais.

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos.

♦Naujausių 
Materijolų. 
♦Gražaus 
Pasiuvimo. 
♦Pilnu Pa
mušalu.
♦Naujausių 

Spalvų.
♦Tūkstan

čiai Pasi
rinkimui

Kiti
Spėriais

MOTERŲ Bovel 
ninės Pirštines— 
pora

Elektrikinės

LEDAUNES

virs juros pavir

Saugumas jūsų invest. 
mentų apdraustas per U. 
S. Government ištaigą— 
Federal Savings and Loan 
Insurance Corpora t i o n, 
VVashington, D. G

♦Pumps ♦Ties ♦Cut-out ♦Augš- 
tom arba žemom kulnim ♦Didžio 
2% iki 8

RADIKALIAI-— 
Didelis, naujas 
perviršio stakas. 
Vertės iki $1.00, 
— Tiktai

Istoriniai Faktai
Chicagos miestas buvo įkor 

poruotas
to per keturis metus buvo kai 
mu. Tuo laiku gyventojų bu 
vo 4,175, o miestas užėmė 10.

Šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausi j j paštą 
(Canal ir Va n Buren streetsj 
langelio, kur padėta iškaba at
siimti. Keikia klausti prie “Ad- 
vertised Window”.

1 Abramovic Sam

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojamės padaryme 

Platės, Gold Crowns, X-Ray. 
Prieinamos Kainos.

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v.
Tel. HARRISON 0751

Išleido lietuvių dai
nų studi ją-antologi ją 

anglų kalboje

♦Hemp braids ♦Tuscons ♦Naujų 
Spalvų ♦“Taupykit Dolerį”.

Nuo Peršalimo
, naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

Įdomus faktai apie 
Čikagą

ir aukščiau
DIDELIS PASIRINKIMAS 
APEX, NORGE, 
LEONARD, 
WESTINGHOUSE 
OROSLEY.

Lengvi išmokėjimai.

Ekskursijos Palydovas 
KASTANTAS AUGUST 
“Naujienų” Redakcijos 

Narys,

ADVOKATAI 
JOSEPH J. GRISK 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. RodnveR SU 

Tel. RepubUe 0728

The Daina, An Anthology of 
Lithuanian and Latvian Folk- 
songs”; Autorius Uriah Kat- 
zenelenbogenas.

Radio pro
1 iki 1:1 
' r—

Ketvergals nuo’ 8 vai. vakaro—

Pirma dainų studija anglų 
kalboje”.

Jos.F.Budrik,i"c
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO, ILL.

Žemiausios Kainos 
Chicagoje 

NUO

Kabeliniai gatviakariai — 
Elektros gatviakarin 

1890 me 
1892 me

kalbų profesorius Columbia 
universitete, kuris parašė įva
dą veikalui, tarp kito ko sa-

‘‘Mr. Katzenelbogen deserves 
the gratitude of American and 
English-speaking scholars for 
bringing out this volume on the 
folk poetry of these two „couni- 
ries and for making available 
to us the oiAstandirig charter- 
isties cf the daina and a largo 
number of examples. He has 
done an excellent piece of work 
in collecting and arranging the 
material and we can only hope 
that this, the first study of 
the daina in English, will at- 
tract the attention of the think- 
ing public and will have the 
favorable reception which it 
deserves. It is certainly a tri- 
bute to' the devotion of Mr. 
Katzenelenbogen that he has 
brought this work to so success- 
ful a fruition and he should 
be able to rely upon the i n 
terest of these two people in 
his task of making their cul- 
ture known to the American 
people exactly as he deserves 
the gratitude of thai audience 
for which he has written.”

Pasimatykit su Mr. Lustig, musų Foreign Exchange Dept.

HALSTED EKHAHGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted Street

Kas nauja Art In 
stitute

Chicagoje, greičiau negu 
kitur, perduodami gaisro 
nalai.

Chicago turi didžiausių 
šaulyje policijos radio sistemą.

Chicagoje randasi didžiau
sias pasaulyje municipialis vie
šas knygynas.

Chicago yra sveikiausias did
miestis pasaulyje.

Chicagoje daugiau trafiko 
šviesų, negu kuriam kitam mie-

Trumpiausias bliokas—Iloyne 
avenue, tarp Van Buren ir Til- 
den gatvių

Ilgiausia gatvė—Western avė 
— 23.5 mylios.

Trumpiausia gatvė—82 pėdų
Siauriausia gatvė — 

strong Place — 10 pėdų
Michigan ežero kranto ilgis 

Chicagoje—25.5 mylios.
Aukščiausia vieta Chicagoje 

—prie 95-tos ir Western avė. 
—672 pėdų 
siaus.

Vidutinis
—600 pėdų 
šiauš.

: Miesto centras— Halsted ir 
Polk gatvių kampas.

Tirščiausiai apgyventa vieta 
—bliokas tarp Ashland, West- 
ern avenue, North avenue ir 
Chicago avenue.

“Didžiausia.. 2’
Chicago, kaipo miestas pasi

žymi sekamais dalykais:
Užlaiko didžiausią municipia- 

lią šviesų sistemą pasaulyje.
Turi didžiausią pasaulio van

dentiekio sistemą.
Turi didžiausią pasaulio ka

nalizacijos sistemą.
Chicagoje daugiau parkų, ne

gu kuriam kitam mieste, visam 
pasaulyje.

Turi daugiau apartamentinių 
namų, negu kuris kitas mies-

1,079.
ilgis—26 mylios, 
plotis—15.5 mylių.
vardų—1,991.
susikirtimų—16,000. 
darbininkų—25,000.
upės Chicagos mie

Valandos kasdien nuo 8 iki 6 — Ketverge ir Subatoj vak. iki 8:30

MIKE DZIMIDAS
PRISTATO VISIEMS
BISMARK BEER
DIENĄ IK NAKTĮ. PASAUKITE TELEFONU

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS m

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <jg
arti St. Louis Av. Tel. Kedzle 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

awimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis <

Moterims seredomis iki 7 v. v.______  '"m™

DYKAI
Puiki pora juodų 
mesh pirštinių arba 
gražus šilkinis šalikas 
su kiekviepu ■ pirkinių 
Kauto arba Siuto už 
$4.98 arba viršaus.

Tvirtos skuros. Vi-

*1.49
*1.35

98 c

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS > 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

Naujos Pavasarinės 
SKRYBĖLĖS

Gražus pasirinkimas už kainas 
kurias jus noriai užmokėsite.'

IŠPARDAVIMAS KURIO JUS LAUKIATE. 
Niekuomet pirmiau savo istorijoj mes nesiūlėme 
tokias žemas kainas ant šios rūšies prekių. Jus 
galite gražiai apsirengti už kainas kurias jus 
gaunate čionai TIKTAI todėl, kad mes parduo
dame Mail Ordel Perviršio Staką už išparda
vimo kainas.

PUIKUS PAVASARINIAI 
KAUTAI

ŠILKINES Kel- 
naitės — Gryno 
Išliko — Ruža- 
vos arba baltos

Asfaltuotų ielų
Miesto
Miesto
Gatvių
Gatvių
Miesto
Ežerai, 

ste užima 3,935 akrus. \
Ilgiausias bliokas randasi 

Winston gatvėje, tarp 95-tos ir 
99-tos gatvės

Tarptautinė akvarelės paroda;
Am. indi jonų dailės darbai.
Art Instituto galerijose da

bar tęsiasi tarptautinė akvare
lės' paroda. Paroda labai įvairi 
ir įdomi. Parodą atstovauja 24 
tautos. Tarp kita ko yra spe
cialiai paskirta viena galerija 
švedų dailininko Grunevald. 
akvarelės parodai. Kita gateri-1 
ia — Amerikos indijo’nų dailės 
darbų parodai.

Reikia pasakyti, kad indijo- 
nų dailės gražumas ir jos sa
vybės, gal būt, viršija baltųjų 
žmonių meno stylių ir grožį. 
Tačiau, indijonai savo dailėje 
veik visai nevartoja realizmo. 
Pas juos idealizmas ir simbi- 
lizmas statoma pirmon vieton, 
kas iš jų kurinių aiškiai ma
tosi. Jų (indijonų) geometrinė 
grafika nepaprastai graži ir 
įvairi; jų “šiltosios” spalvos 
irgi atitinka tautinei spalvai.

Paroda užsidarys apie vidu
rį balandžio mėnesio. Įžanga į 
muziejų: šeštadieniais, sekma
dieniais ir trečiadieniais — dy
kai. Muziejus randasi ant 
Adams st. ir Michigan avė.

Synikom.

185 ketvirtainių mylių žemes 
plotą.

Fort Dearbornas, ties Chica
gos upės žiotimis ir Michigan 
ežeru buvo pirma baltveidžių 
sodyba.

1853 metais pradėjo operuo
ti pirma susisiekimo sistema, 
Parmelee Omnibus.

Arklių vežami gatviakariai 
(“Konkės”) pasirodė 1859 me
tais. 
1882 
pradėjo operuoti 
tais. Eleveiteriai 
tais.

Pirma 
atidaryta

Pirmas 
tas 1877

šiomis dienomis iš spaudos 
išėjo įdomi knyga — lietuvių 
dainų studija ir antologija an
glų kalba: “THE DAINA”. 
Knygos autorius yra žydų po
etas, buvęs kaunietis p. Uriah 
Katzenelbogen, dabar gyvenąs 
Kanadoje.

Veikalas yra moksliškas ana- 
lizas, kurio tikslas 
žindinti angliškąją 
gražiausiu 
turtu

Be straipsnių, pašvęstų dai
nos kilmės apibudinimui, dai
nos ypatybių nušvietimui, etc., 
yra paduota plati dainų anto
logija. Visos dainos yra išver
stos anglų kalbon.

Knygoje taipgi yra skyrius 
pašvęstas latvių dainoms.

Clarence A. Manning, Slavų

Miesto
virtainių

Gatvių
Ielų ilgis—1,992.85 mylių.
Bulvarai—227.71 mylių.
Gyventojų skaičius—3,258

528.
Vandentiekio dūdų ilgis—3 

733.62 mylių.
Kanalizacijos dūdų ilgis—3

281.42 mylių.
Parkų skaičius—208.
Gatvių lempų yra—112,300.
Asfaltuotų gatvių yra - 3

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 

5 iki 20 metų
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ 
t Mes mokam už kiekvieną dolerį divi

dendus, pagal uždarbio. Praeityje 
išmokėjome 4%.

Musų draugija yra viena iš tvirčiau
sių finansinių Įstaigų po Eederal Val
džios Priežiūra.

Mums depresija visai nepakenkė. 
Reikalaudami visada galite gauti savo 
sutaupytus pinigus. įstojimo mokėti 
nereikia.

Kiekvieno žmogaus depositas iki

STOROM MOTERIM 
KAUTAI 

Stebuklingos vertybes. 
Didžio iki 53. Pasiu
vimas kuris padarys 
ius išrodant plonute, 
spęda- $4>98

Dėl platesnių informacijų kreipkitės

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET
——................................................ ... .. i'............................................. .

Lietuviški
(Kįįt, Konfitūrai
ISK (jam) 

Slyvų, pineapple, 
aviečių ir apri- 
kotų konfitūrai 

(Prune, Pineapple, Raspberry 
and Apricot Jams)

Lietuvių duonkepiam 
VISOJ AMERIKOJ

Pristatom žemomis kainomis. Po
nai duonkepiai, vartokit šiuos ge
resnius konfitūrus. Pavyzdžius at

siųsim dykai. Tik parašykite 
mums karir šiandien.

KORINEK BAKERS 
Supply Company 

4830 W. 25th St., Cicero, III.
Induose nuo 15 iki 650 svarų, 

čia gausite miltų ir visko, kas 
tik reikalinga duonos kepimui.

VYRAI!! DIDELI SPECIALS!! 
VELYKOMS

VYRAMS PAVASARINIAI TOPKAUTAI — Ne
girdėtos vertybės dėl Velykų. $"7 QQ
Tik pavalgokit — Tiktai .......... ................ ■
VYRAMS VIENLINKIO IR DVIGUBO UŽSEGI- 

RTC “.........................................*14«5
JAUNIEMS VYRAMS SIUTAI — Tiktai 56 siu
tai kurie parsidavė 2 syk arba 3 syk 
brangiau šios žemos kainos ...................
PAGARSĖJĘ DARBINIAI MARŠKINIAI — Mė
lyno ir pilko chambray. Visų 
didžių ...... .............................
BERNTUKĄMS ČEBATAI 
sų didžių. Vertės 
iki $2.00 .............................
VYRAMS DARBINIAI ČEBATAI 
Vertės iki $1.75 .................... ...........
OVERALLS — Mėlynos 
denim........... .......... ............... ,.......... ....

(IŠsikirpkit ir pasilaikykit 
atminčiai)
plotas—212.824 ket 

mylių.
ilgis—3,622.06 myliu

Be jokio Persėdimo
X i

Tiesiog

1 KLAIPĖDĄ
Motorlaiviu

Chicago Mail Order Bargenų Outleto 
STEBUKLINGU BARGENŲ 

Išpardavimas

lEDERALdAVINGS
AND LOAN ASSOCIAT1ON

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

TĖMYKJT! $1.00 
ar daugiau de
pozitas ir savai
tiniai išmokėji
mai po to, palai
kys jusyj Kautą 
arba siutą iki 
Velykų.________

Nauji Pavasariniai
ČEBATUKAI

Grynos skuros. Kiekviena pora 
yra bargenas kokybėj ir kainoj.

imai Nedaliomis nuo 
po pietų iš stoties 

WCFL, 970 kil. .

WHFC

\\WESl)ENT4i

5 i i South Paulina Street

C H I C A G O
B AR GAIN OUTLEff

Marshfield “L” Street Gar to Door

•; >• ' ,t - i:', -
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NAUJIENOS
The Llthuanlaii Daily Ne#i * 

Published Daily Except Sunday by 
Iba Lithuanian Newa Pub., Co.» Inč.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Edltor P. GRIGAITIS

$8.00 
4.00 
2.00
1.50

.75

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Ciass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 187$.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
11L Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kkfnkt
Chicagoje — paštu:

Metams___ —-i.-;--------
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui... ........

Chicago] per Unešiotojus:
Viena kopija ..........   3c
Savaitei 18c
Mėnesiui____ __________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
phitui

Metams-----------------------------17.00
Pusei metų _________   3.50
Trims mėnesiams -------  1.75
Dviem mėnesiams  1.25 
Vienam mėnesiui —75c 

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams —. 18.00
Pusei metų----- ------- ----------  4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

straipsnių. Svarbiausias jų tai 
— K? Kautskio rašinys apie 
“proletariato diktatūrą“.

Be to, tame “The New 
Leader“ numeryje rašo buvęs 
Berlyno “Vorwaerts’o” redak
torius, Fr. Stampfer apie atgy
jantį darbininkų judėjimą Vo
kietijoje. Laikraštis paduoda 
daug žinių iš viso pasaulio dar
bininkų judėjimo — Norvegi
jos, 
jos,

Belgijos, Vokietijos, Angli- 
Pietinės Amerikos ir t. t.

MIRS EMMA ADLER

SPRENDIMAS PRIEŠ KLAIPĖDOS “NACIUS”

Karo teismas Kaune pasmerkė keturis Klaipėdos 
“nacių” sąmokslininkus mirčiai ir 87 kitus įvairiems 
kalėjimo terminams. Viso buvo teisiami 126 asmens. 
Jei vyriausybė neįsikiš, tai ne vėliau, kaip per tris die
nas, tie keturi pasmerktieji bus sušaudyti.

Byla buvo svarstoma viešai ir ilgai. Buvo iššaukta 
daugybė liudininkų. Teisiamieji turėjo būrį advokatų 
ir vartojo visas apsigynimo priemones. Todėl vargiai 
gali būti abejonė, kad nuteistųjų kaltė buvo įrodyta. 
ProkuUatura daugumą jų kaltino dėl valstybės išdavi
mo, o kai kuriuos dar taip pat ir dėl žmogžudystės.

Paprastose sąlygose toks teismo sprendimas var
giai butų galėjęs ką nors nustebinti, bet jisai įgijo tarp
tautinę reikšmę dėl tų aplinkybių, kurios dabar yra su- 
sidėjusios Europoje. Žinia apie keturių Klaipėdos “na
cių” pasmerkimą pasklido pasaulyje kaip tik tame mo
mente, kada Anglijos užsienių reikalų ministeris Simon 
kalbėjosi Berlyne su Vokietijos diktatorium apie pro- 
ponuojamą “Rytų Locarno” sutartį.

Šitos sutarties sumanyme Klaipėdos kraštas vaidina 
svarbią rolę. Jos tikslas yra užtikrinti sienų neliečia
mybę tarpe valstybių Europos rytuose. Vokietija neno
ri tokio užtikrinimo duoti, kadangi ji dar Bėra atsiža
dėjusi vilties atgauti Klaipėdą, “leilkų koridorių” Pru
snose ir kitas teritorijas, kurių ji neteko po pasaulio 
karo. i

Ir štai, kada Simon diskusavo šitą klausimą su Hit
leriu, Berlyną pasiekė pranešimas apie 91 Klaipėdos 
“nacio” nuteisimą Kaune! Vienas Amerikos korespon
dentas sako, kad šita žinia buvo, kaip bomba, mesta į 
angltį- vok iečių konferenciją. Ji, be abejonės, labai su
stiprino Hitlerio pasipriešinimą “Rytų Locarno” sutar
čiai ir labai apsunkino, jei nepadarė visiškai negalimą, 
ministerio Simono uždavinį.

Sunku įsivaizduoti, kad tokiame svarbiame dalyke 
Lietuva veikė, nepasitarusi su didžiomsiomis valstybė
mis, nes ji žino gerai, kad ji viena neturi pajėgų atsi
ginti nuo Vokietijos. Anglai vargiai galėjo patarti Lie
tuvai, kad ji nepaisytų, kaip Berlyne atsilieps teismo 
sprendimas Kaune. Bet franeuzai galėjo. Jie nenori 
taikos su Hitleriu ir jie buvo priešingi ministerio Si
mono kelionei į Berlyną. Maskva irgi buvo priešinga.

Tačiau, nežiūrint, ar Lietuvos teismas padarė tą 
sprendimą, vadovaudamasis vien tik baudžiamojo įsta
tymo raide, ar padrąsintas svetimų valstybių, vištiek 
butų geriau, kad mirties bausmės tiems “nacių” są
mokslininkams nebūtų vykinamos. Už bausmės sušvel
ninimą kalba ne tik žmoniškumo jausmas, bet ir tarp
tautinės politikos sumetimai. SUšaudydama tuos ketu
ris “nacius”, Lietuva duotų puikiausios agitacinės me
džiagos Hitleriui.

Hitleriui negaila žmonių gyvasčių. Bet jisai tų ke
turių piktadarių mirtį pavartotų propagandai prieš 
Lietuvą. Butų neišmintinga duoti .jam tokį triupą į ran
kas — šiame momente, kada Europos nervai jau ir 
taip yra be galo ištempti. Kalėjimas iki gyvos galvos 
yra pakankama bausme net ir didžiausiam nusikaltėliui.

Vienoje mirė senelė Viktoro, 
Adlerio našlė ir Friedricho Ad-: 
erio motina. Friedrich Adler 
yra Socialistinio Darbininkų In-; 
;ernacionalo sekretorius, kurio 
raštinė randasi Zuėriche, Švei
carijoje.

Viktor Adler buvo socialde
mokratų . partijos steigėjas 
Austrijoje ir jos vadas iki pat 
savo mirties. Jisai mirė už dve
jeto dienų po to, kai buvo pa
skelbta Austrijoje respublika, 
jisai pats pasakė Austrijos- 
Vengrijos kaizeriui Karoliui, 
kad monarchijai atėjo galas.

Viktoro Adlerio žmona buVo 
gabi rašytoja. Ji bendradarbia
vo įvairiuose * socialistų laikraš
čiuose ir per eilę metų pati re
dagavo “Darbininkių Laikraš-

KĄ MARKSAS VADINO “PRO
LETARIATO DIKTATŪRA“’?

Rusijos bolševikai savo žiau
rų despotizmą teisina (tuo, kad 
garsiausias socialižmo teorėti- 
<as Karolis Marksas kitąsyk 
rašo, jogei darbininkai turį įs
teigti “proletariato diktatūrą”. 
Anot mirusiojo bolševikų vado 
Leriino ir jo mokinių, Rusijoje 
<aip tik ir yra įsteigta “prble- 
tariato diktatūra“, kuri sunai
kino kapitalizmą ir dabar Vy
kina “socializmą“.

Ta diktatūra, kaip visi žino, 
panaikino darbininkų., ir kitų 
Rusijos gyventojų politines ir 
pilietines teises, įvedė mirties 
jausmę ir kruviną terorą val
džios priešams naikihti, įsteigė 
baisiąją politinę policiją (Ge- 
Pe-U) ir didžiausią visame pa
saulyje armiją. Ji atėmė ūki
ninkams jų žemę ir pavertė val
stiečius valdiškų dvarų kume
čiais. Ji paėmė į savo rankūs 
pramonę, prekybą ir susisieki
mą, (taip kad šiandie Rusijoje 
visi žmonės turi tarnauti val- 

nežiurint/ ar jie dirba

Apžvalga
ARTINASI RINKIMAI JtJGO- 

SLAVIJbJE

Nežiūrint to, kad JugoslavL 
joje veikia diktatūra, vistiek 
dar valdžia nedrįsta panaikinti 
Visas žmonių teises. Ji ketina 
paskelbti naujUb seimo rinki
mus, tikėdamasi juose pravesti 
daugumą savo pritarėjų, kad 
atrodytų, jogei 
valdžią.

Prisiartinant 
marns, Matibore
tAs didelis darbininkų mitingas, 
kuris vienbalsiai nutarė, kad 
butų atdeiras socia-

Iis>tų kandidatų sąrašas. Taip 
pat buvo priimta rinkimų plat
forma, kuri reikalauja, kad bu
tų vedama energinga kova 
prieš fašizmą visokiose jo for- 
niošė. Susirinkimas pasisakė už 
įsteigimą demokratinės san
tvarkos Jugoslavijoje, už na
cionalizavimą didžiųjų kredite 
įstaigų ir monopolinių pramo
nių ir už 40 valandų darbo sa
vaitę dirbtuvėse.
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PADIDINTAS “THE NEW 
LEADER“

kraštas remia

tiems tinki- 
buvo sušauk*

Nėw Yofkd sdčittlistų sAvaib* 
rastis “The New Leader“ pra
dėjo eiti didelio laikraščio for
matu 8 puslapių. Pimio-padi
dinto numerio turinys labai 
įdomus. Jame įdėta ir kėtėtUš 
žymių Europos įsoMislų

čiasi į antrąją. Tai atatinka j MaVksūs 
politinį pereinamąjį laiko- 
tarpj, kuriame valstybė ne
gali būti niekas kita, kaip 
įtik revoliucine proletariato 
diktatūra.”
Ką Marksas šitais žodžiais 

norėjo pasakyti, jisai ^avo laiš
ke nepaaiškino. Bet negali būti 
jokios abejones, kad jisai tais 
žodžiais nenorėjo atmesti de
mokratiją arba pasisakyti už 
neribotą valstybės galią, ka
dangi tame pačiame savo laiš
ke Marksas pareiškia, jogei 
demokratinė respublika yra ta 
valstybės forma, kurioje M<kla- 
sių kova turės būt

Yra ir daugiau 
Markso 
griežtai 
žmonių 
smerkia 
panašius dalykus, kuriuos prak
tikuoja Rusijos bolševikai.

Tačiau reikia pripažinti, kad

džiai 
kokioje valdžios įstaigoje, af 
fabrike, krautuvėje arba ūky
je.

Ar Marksas, iš tiesų, šitokią 
diktatūrą rekomendavo darbi
ninkams, kaipo kelią j pasiliuo- 
savimą nuo kapitalifcmo jiingo? 
Nieko panašaus. Kas yra stu
dijavęs to mokslininko raštus, 
tas žinb gerai, kad jisai visą 
savo gyvenimą skelbė laisvės, 
o nė dėšpbtTžmO, idėjas. Jišai 
buvo griežtas biurokratijos ir 
militarižmo priešas ir sakė, 
kad patogiausia darbo žmbnėmš 
savo reikalus ginti valstybės 
forma yra demokratinė respub
lika. Tą patį daug kartų yra 
pareiškęs ir jo draugas* Fr. 
Eiigėte, kuris dagi judėjo kai 
kurioms Eūfopbs sėčiaiištų par
tijoms suformūhmti savo pro
gramą.

Tačiau Mafksas tf Engelsas 
vartoj žodžius “įlMlėtariato 
diktatūra”. Ką įi jte ftSiškia? 
Didis šių. dienų socializmo te
oretikas, kuris asmeniškai ge- 
rtf įažfttojo Marksu it Engelsą, 
nurodo, kad po tais žodžiais 
juodu suprato darbininkų val
džią demokratinėje respubliko
je. Aiškiausias įrodymas yra 
štai kokš.

Žb'džluš “pFdfetaritfto diktftr 
turą” K. Marksas pavartojo sa
vo'laiške į Eisenacho (vokiečių1 
sėčlalistų) partijos vykdomąjį 
komitetą, kritikuodamas prilo
tą Gothos mieste programą. 
Tenai jisai rašė:

“Tarp kapitalistinės ir kb- 
ffltthistihis VlBuotefiės guli 

. Ičūdūiėti įlfflOjl kėi;

>■

atlikta“.
pareiškimų
kur jisai 

už laisvą, 
valdžių ir

raštuose, 
pasisako 
renkamą
despotizmą, terorą ir

i tą žodį “diktatūra“ 
pavartojo -nevykusiai. Jisai, ma
tyt, turėjo galvdje tos rų'šieš 
diktatūras, kurias kartais (ka
ro metu) įsteigdavo senovės 
romėnai, laikinai suteikdami 
nepaprastą galią armijos vadui, 
kad jisai galėtų sėkmingiau 
ginti kraštą nuo priešų. Tuos 
diktatorius paskirdavo apribo
tam laikui (šešiems mėnesiams) 
Romos senatas; praėjus nusta
tytam terminui, diktatoriaus 
galia pasibaigdavo. Tokiu budu 
jų anaiptol negalima lyginti su 
šių dienų diktatoriais, kurie pa
tys pasigrobia smurto keliu 
valdžią į savo rankas ir sunai
kina visas žmonių teises.

Bet diktatūra gali būti tik
tai vieno žmogaus arba labai 
mažo būrelio žmonių. Diktato
riais negali būti miliohai žmo
nių. Todėl “proletariato dikta
tūra“ yra nelogiškas išsireiški
mas.

NAUJOJI DALYBA

laikinai suteikdami

Apie Įvairius Dalykus i
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ŽMOGUS, KURIS 
NEMIEGOJO 16 

METŲ
Paul Kern nemiegojo 

16 metų; 
bausmė.
mų “stebuklai.” -i-
Kaip Kern buvo su
žeistas kare. — Nar- 
kotiški vaistai.—Kern 
visai nesijautė nelai
mingas.

— Senovės
- Tibeto la-

jiš £$širihk6 kitokios ’rųšies 
poilsį: įleisdavo naktis Bu
dapešto . kavinėse, klubuose ir 
kitokiose 
tose.

Nuo 9 
po pietų 
Baskui Skaitydavo ligi 6 vai. 
vakaro. Na, o likusį laiką (ligi 
7 vai. ryto) praleisdavo kavi
nėse ir klubuose.

Prie tokio gyveninio jis tiek 
priprato, jog niekūbihet nesi
skųsdavo dėl nemigos. Viena
tinis neparankumas, kurį jis 
jausdavo, buvo tas, kad jam 
pragyvenimas kainavo bran
giau ntei kitiems.

Apie netekimą įhiegū jis Štai 
ką papasakojo ’ 
pondentui:

“Mes kariavome sū rusais. 
Laimėjome mtfšį ir Suėmėme 
būrį initinią, kuriuos turėjome 
pristatyti į stovyklą. Visai ne
tikėtai SUŽVėmbe kulka. Aš pa- 
kritaū ant žemės, bėt sąmonės 
nepfaradAii. Jaučiau, kai£ krau
jas bėga, iš gaivūs* Pd to aš 
praradau sąmonę. Per tris sa
vaitės pasilikau nei gyvias, nei 
miręs. Daktarai negalėjo susi
taikyti dėl operacijos. Vieni1 
stojo už tkii kad ėP'erA'ėija yrk 
būtinai reikhlinga, o kiti prie
šinosi tani. PAgalibs, nutarė 
nedaryti ūperacijos* Tai grei
čiausiai ir išgelbėjo nihhb gy
vastį, lies operacijos tikrai ne
būčiau* atlaikęs; Aš gerai atsi
menu, kaip po triją savaičii| 
‘išbudau’ ir atgavau sąmonlį 
LvbVb ligdftiftėjė. Tai buVo ma
no paskutinis miegas. Niekuo
met po 'to daugiau nebėfa&mi- 
gau“.

Papasakojo jis ūpte tai, 
kaip daktarai baudė visokiais 
narkotiškate vAtstiais jį Užmig
dyti. Jie duodavo jam labai di
delės migdailžįų Vaistą dožas. 
Bet jis visvien nČužmigdhVo, 
o tik gaudavo galvos skaudi 
j imą . ProL Frey per ilgą lai
ką jį stūdijaVo, bandydama^ 
surasti nemigos priežastį* Ant 
galo, paddrė išvadą* kad kuf- 
ka sunaikino smegenyse mifegd 
ceiitrą.

Kern buvo tiek pripratę^ 
prie nėmigoS, jbg jis ViSai nė
ši jausdavo nelaimingas; 
skųsdavo jis tik dėliai to, kad

pasiliiikšhiihimo viė

vai. ryto ligi 2 vai. 
jis dirbdavo biure.

Savo laiku daug dėmesio at
kreipė Paul Kėm, Vengrijos 
valdininkas.” Tas žmogus per 
šešioliką metų vi’siškūi nemie
gojo. Nemiegojo jis nuo to lai
ko, kai 1915 m| tėpo sužeis
tas pasūūlihiūmė kare.

šešiblika metą* be miego!
Tai tikrai rekoydw. itiėk ži

noma, jokis kitaą žmogŪS taip 
ilgai be miego negalėjo pasi
likti. Ndrmališkajjn, žmogui iš
būti vieną naktį‘ybe miego ir 
tai y Va didelis sunkumas. Se
novėje skaitydavoši didele bau- 
sniė1 laikyti žmogų pe!r kelias 
diėnhs bė miego. Tos rąšies 
3aūsmė buvo praktikuojama 
Franci joje. Vienam markizui 
5er septynias (jiėūaš nėbUVo 
leidžiama miegoti. Ilgiau jis 
ūebeatlaike ir mirti.

Daugeliš tad buvo tos nuo-j 
moiies, kad žmbgus be maišto 
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ir vandens gali ilgiau gyventi 
nei be miego. Tačiau Kern’o 
patyrimas roęlo, jog nevisito- 
met taip yra. Tięša, tai išim
tis. Labai galima, kad kitd to
kio žmogaus pasaulyje nebu
vo. Iš kitos pusės, hera žmo
nas nei Viėhas atsitikimas, 
cad žmogūš fclūtą galėjęs išgy
venti,, sakysime* be vandens ne 
kelioliką mėtų* bet kėlias sa
vaites. * ,

Beje, kalbama,; jog Tibete 
įvyksta tikrų “stebuklų“. Bū
tent, kad tėh yra lamų (dva
siškių), kurie peribdiskai “pri
sikelia \_ĮŠ humifūSią“* Tačiau 
mokslininkai į tai Židri skep
tiškai. Jie sako, jdg Viši tie 
pašūkbjimai aųie žibėto lamų 
štebuklingūs daigus yra tik 
fantazijos vaisius •

Visai kitoks reikalas yrą su JŪm brangiau kaimūbja pragy- 
kėrtVū* kuris mii^ pHfeŠ porą 
metų, jį studijavd Žyniiąs pro
fesoriai ik sapie jį dftūg buvo 
tašyta įvairiuose mokslo žūr- 
nAlbošė.

Nežiūrint to, kad Kern nie
kuomet nemiegojo, jis šavb pa
reigas atlikdavo kuo geriausiai, 
btrbo jis karo veteranų biure. 
Nuolat jam tekdavo susidurti 
Su žuvusiųjų kareivių žmono
mis, motinomis ir giminėmis. 
Visiems jis rūdydavo kuo di- 
džiūūfcj nūbširdumą ir, jei ga
lėdavo, stengdavosi pagelbėti.

Iš ūrdd^ią Kern bandydavo

Ką laimėjo darbininkai 
iš Naujosios dalybos? 
— Darbdaviai inoka 
lengvai apeiti patvar
kymus. — Nors su
trumpino darbo va
landas* bet verčia pa
daryti tiek pat darbo, 
kaip ir pirma.

WATĖRBURY, conn. — 
Laikraščiuose dažnai rašoma, 
jog darbdaviai turi laikytis 
“naujosios dalybos” patvarky
mą, o jeigb ne, tai jiė praran
da “mėlynąjį arą”. Kažkoks 
juokdarys yra pasakęs, jog 
įstatymai yr*a leidžiami tam, 
kad juos būtą galima apeiti. 
Ir teikia pripažinti, jog tame 
dėūg tiesūs yra.

Aš dirbu didžiausioje žalva
rio išdirbyštėjė (Ahftc’onda). 
Ta kompanija mažai dėmesio 
tekreipia į visokius patvarky
mus. Grūmojimai atimti “mė
lynąjį arą“ jos nenugąsdina. 
Ji moka savo reikalus tvarky
ti taip, kad prie jos sunku ir 
prikibti.

Pavyzdžiui, kodeksai nusako 
mokėti minimirm algą. Jie nu
sako taip pat darbo savaitės 
ilgumą. Kompanija tuos reika
lavimus išpildė. Rodosi* pats 
savaime aišku, jog darbo va
landas sumažinus reikėjo dau
giau darbininką. Bet nieko pa
našaus neatsitiko.

Kompanija darbo valandas 
sumažino* bet už tai pradėjo 
neįmanomai spausti darbinin
kus. Dirbame 40 valandą per 
savaitę, o turime padaryti tiek 
darbo, kiek pirma padarydavo
me per 55 valandas. Dirbti ten
ka išsišiepus. O kai pritruk-

viėrtam darb0; t^LeUt namč 
kad nereikėtų mokėti.

venti. Kadangi jis Vlšį laiką 
budėdavo, tai sunešiodavo du 
kartu daugiau drabužių ir b& 
tų nei kiti piliečiai. Be to, jam 
reikėdavo ir daugiau valgyti.

tr k:

jį labai nuvargindavo, Todėl

tainai, kurte apsupa mus iš vi
jų pusių, daro mums įtakos? 
Aiek, taip sakant, esame apsau
goti nuo visokių vietrų ir ura
ganų ir todėl ramiai sau mie
game.

Visgi keista, kad žmonės ga- 
i taip apsileisti, žinau tokių 
ponų, kurie yra lankę moky
klas ir dagi gimnazijose po 
vienus kitus metus sėdėję, o 
laikraštį visai į rankas nepa 
ima. Nežiūrint to, kad laiko 
jie turi pakankamai.

DvAsiškU atžvilgiu jie visiš
kai Sustingo ir nieko nenori 
žinoti. Nesvarbu jiems, kas de
dasi pasaulyje.

Kaip juos butų galima išju
dinti ir įtraukti j darbą, tai 
klausimas. —- J. R.

IŠ LIETUVOS
Lietuvoje rengiamas 

Dainų propagan
dos mėnuo

rūpintis lietuviškos

Pastaruoju laiku ne tik nau
ji darbininkai nepriimama, bet 
dar atleidžiama senieji. Reiš
kia, kėinpanija susitvarkė taip, 
kad ji su mažiau darbininkų 
gali padaryti daugiau darbo.

D'arbinlhkAš $fer Vfe’ą laiką 
turi dirbti taip smarkiai, kiek 
tik jd jėgos išneša. Jei, gftik 
bifeVfe, dūfbihinkas padarė ko
kią kldidą, tai jis tudj gaūha 
“atostogų“ kokiai savaitei ar
ba net dviem.

žddžiū* dabar tenka dirbti, 
kAfp frusų katorgoje. Visas 
skirtuinhs tilt tas, kad rtūi* 
kbįjos rierA' retežiais suVėkiū- 
tdš. Bet jeigu kojbs ir nėta 
prirakintos, tai pilvas mūš be 
j ūkio pašigailėjinio pririša prie 
dhtbo. — J. ft.

LiteluVoje yra keli šimtai 
mužikų ir chorvedžių. Vieni 
jų yra vargonininkai, kiti mu
zikos zir dailių mokytojai įvai
riose mokyklose, kiti muzikos 
ir dainų mokytojai įvairiose 
mokyklose, kiti įvairių organi
zacijų chorų vedėjai ir tt. šie 
visi Lietuvės muzikai ir chor
vedžiai nuė 1932 metų turi 
savo atskdrą draugiją, kurios 
tikslas,
dainos bei muzikos ugdymu.

Neseniai Kaune buvo šios 
draugijos metinis suvažia
vimas. Jame pageidauta, 
kad visi muzikai ir chor
vedžiai dar labiau sisirupin- 
tų lietuvių liaudies dainų rin
kimu, kad dar gyvos, sodžiuo
se dainuojamos retesnės lie
tuviškos dainos butų apsau
gotos nuo išnykimo. Pagei
dauta, kad visoje Lietuvoje 
butų dar sparčiau plečiami ir 
naujai organizuojami chorai, 
kuriuose dalyvautų visi dai
nuojantieji lietuviai. Be to, 
suvažiavime dar plačiai kal
bėta apie 1938 metais Lietu
voje rengiamą didžiulę dainų 
šventę. Muzikai ir chorved
žiai nutarė šių metų birželio 
mėnesį visoje Lietuvoje su- 
retiįfli pirmąjį lietuviškos dai
nos propagarid'oS mėnesį.

Tsb.

“Nieko naujo musą

JIENAS” flflt Uite fa? 
po* kur parduodami lai 
krupiai. Pardavę lai 
kraščių btitf gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma*- 
gurnui, bet Jūsų pato
gumo delei. v

Matomi, hfital 
įtakos, -r- Lietuvių 
daug, bet teiktino 
mažai. — Jie nesido
mi tuo, kals dedasi pa
saulyje.

Vt'ATEftfcl'hYN, CONN. - 
Iš kitą koloniją < niah dažnai 
tenka pastebėti įvairią žinią. 
Rai kurios kolonijos turi net 
feavo skyrii^; Mah tad dažnai 
ateina mintis į galvą, kodėl 
taip yra? Gal kitų koloniją lie
tuviai yra labiau apsišvietę, 
(daugiau domisi Vlšokiaiš klau
simais, dėūgidū šKūitd? Č gal 
kitose kolonijose ir liėtUVią yfa 
jaugiau?

Kai dėl ’ lietuvių kolonijoj 
Skaitlingumo; tai turiu pasa
kyti, jog iiieB panašaus nėra1, 
Musų lietuvią kblbnija yra ga- 
Ma stambi. Jei neklystu, čid 
Ųriskaitbma apie 16*t)00 liėtiU

TAi birelis, fjfel
nok iš tokio skaičiaus nesirąiU 
įda paštdrių kb^ešbbnttentų. Tat 
tai ihah tikfAš galvostū 
kis.

Iš tiesų, kodėl musų koloni*- 
ya yra taip apsileidusi? Nejauk 
gi čia gAfntA yH tokia, ka4
Sdsus migdo? Gal. tie dideli

Pabaltijos studentų 
kongresas Kaune

Lietuvos, Latvijos, Estijos 
it Submijos studentai nuo 1923 
metų tūri savo bendrą organi
zaciją, vadinamą SELL Kas
met šios ėrgahižaCijos kongre
sai vyksta iš eilės kiekvienoje 
valstybėje. šiemet eilinė 
SĖLL kohferencija bus Kau
ne. Lietuvės studentai laukia 
daug svečių iš trijų draugingų 
Pabaltijos valstybių. Tsb.
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VAŽIUOKIT LIETUVON I

CANAD1AN PACIFIC 
GARLAIVIAIS!

21 valandą traukiniu iki Montreal. 
Neturėsite Jokią neuatorumų ke
liauti pėr Kanadą. Dideli. Švelni at
plaukianti moderniški laix-ai. did- 
žiaųfiaa jų 42.S00 Grosą Tonų 
EMPRKS9 OR BRITAIN. Dviejų 
dienų kellonŽ rratlu St. Lawrence J
Seaway pakrosniu: tiktai keturtM 
dienaš atviroj juroj. Sustokite t‘a- 
šaulio Čitrodd}, tirtitaefr Ir pa-
matykite Lietuvos Tautos Gaminius. Del 
rezervacijų ir Aprašymų ' kreipkitės į

daVlv Nkws
1'730 S. Halsted St., Chicago, III. 

MAKt^vich,
.’Ūlb Iktain Si.. K. Chicago, Irid. a¥ba 
K. *A. cbOk* Kteamsiilp General Agent, 
71 E. iJckkoii Kirti., ClticAtro, t ii.

Tel, iVAllksh lb01.

(Pacific
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RADIO
Šiandien dainuos 
Nora' Gugienė

Ketvirtadienį mitin 
gas dėl ALTASS 

bazaro

Šiandien vakare visų mylima 
dainininkė Nora Gugienė vėl 
suteiks visiems smagumo dai
nuodama Naujienų radio pro- 
grame iš stoties WSBC. Ji ke
tina padainuoti visą eilę naujų 
klasiškų dainų, o taipgi ir ke
letą mėgiamiausių lietuviškų.

'tolimesnė Gabalų šeimynos 
gyvenimo eiga taipgi bus vaiz
duojama šios dienos Naujienų 
radio programe.

Kaip visuomet seredos vaka
re Naujienų radio programas 
prasidės 9 vai. iŠ stoties W. S. 
B. C., 1210 kilocycles.

Pasiklausykit.

BRIDGEPORT — Rytoj Va
kare Universal Kliubo svetainė
je, 812. West 33rd strėet, įvyks 
ALTASS darbuotojų mitingas. 
Jį šaukia Bridgeporto ALTASS 
veikėjos, kurios sumanė baza- 
rą rengti it darbą pusėtinai pa
varė priekin. 4

Į susirinkimą yra kviečiami 
visi ALTASS skyrių atstovai, 
paskirti rūpintis bazaro reika
lu ir visi darbuotojai, kurie no
ri padirbėti Šiam sumanymui. 
Susirinkime taipgi dalyvaus 
ALTASS centro valdyba.

Susirinkimo pradžia 8 vai. 
vakare.

resu, 3758 So. Parnell avenue. 
Jis buvb bedarbiu per daugelį 
metų.

Velionis gimė ir augo Kė
dainių miestelyje.

Kūnas randasi pašarvotas 
A. Masalskio koplyčioje, 3307 
S. Lituanica avė. Laidotuvės 
įvyks Šiandien 8 vai. ryto. Po 
apeigų vielinėje bažnyčioje, 
kūnas bus palaidotas šv. Ka
zimiero kapinėše.

Senas Petras.

Stasys Balchunas ir 
B. Bukauskaitč-mo- 

terystės stonan 
■A.uuiii.i'.lt. įtViii.

Jaunasis Roselandietis, jaunoji 
iš Bridgeporto

Pakastos Kelly pa
pročiai dar daugiau 
padidino jo misterija

Šįmet žada taisyti 
Archer avenue, nuo 

35-tos iki State
Apskritis pakele mokesti kelių 
ir tiltų užlaikymui iki 8 centų.

Spėja, kad buvęs įveltas antroj 
žmogžudystėj; tris kartus 
savaitėj važiuodavęs j St. 
Louis.

Bandymai prasiskverbti pro 
turtingojo pabastos Kelly mis
terijos maršką, jos ne tik kad 
neišaiškina, bet dar pagilina.

Apytikriai jau nustatyta, kad 
jis sukrovęs $160,000 turtą iš 
apiplėšimų grobių, kuriais 
sidailndavęs su gauja, prie 
rios priklausęs. Nustatyta, 
jis naudojęs narkotikus.

Dienraštis “Daily NėWs”, pla
čiai rašąs apie Kelly reikalą, 
spėlioja, kad jis vienaip ar ki
taip buvęs įveltas į žmogžu
dystę. Už 'vieną žmogžudystę 
Kelly atsėdėjo Joliete kelioliką 
metų.

Antroji žmogžudystė įvyko 
1931 metais. Tame pačiame na
me, kur gyveno Kelly, 312 
Aberdeen Street, buvo Užmuš
tas butlegeris. Kai buvo pa
šaukta policija, tai Kelly pa
sislėpė, užsirakino savo kam
baryje. UŽ tą žmogžudystę bu
vo suimtas kitas žmbguš, ir nu
baustas kalėjimam Dabar kyla 
klausimas, ko Kelly slapstėsi.

keisti Kelly papročiai
Kelly turėjo kelis nepapras

tai keistus įpročius. Lucien 
Forty, savininkas namo ant 
Aberdeen gatves, kur Kelly 
gyveno, pasakė, kad kiekvie
nais metais apie Kalėdas Kelly 
nueidavęs į kepyklą. Kepyklo
je pasipirkddvęs kelis sulūžu
sios “pajus”. Sveikų pajų ne- 
pirkdavęs, nes jie perbrangiai 
kainuodavę. Pasiėmęs sulužu- 
sius pajus Kelly pareikšdavęs, 
kad tai jo dovana kokiai ten 
vaikų prieglaudai. Jis tuos pa
jus ir nunešdavęs.

Toliau, Kelly nelabai mėgda
vęs muilą ir neperdažniausiai 
jis muilą naudodavęs. Nemėg
davęs nei vandens.

Kelly turėjęs Šiaudinę skry
bėlę. Jis labai prisilaikydavęs 
taisyklių apie šiaudines kepu
res ir nešiodavęs jas tik per 
oficialį šiaudinių kepurių sėžo- 
ną. Žiemai kepurę įteikdavęs 
savininkui “palaikymui”. Kai 
ateidavo pirmutine • šiaudinių 
kepurių sežono dieiia, Kelly ke
purę pasiimdavęs ir nuo to lai
ko ją dėvėdavęs. Forty pareiš
kė, kad “šiaudinių Skrybėlių” 
diena buvo vienintėlė šventė, 
kurios Kelly prisilaikydavęs.

Jis gyvenęs pas apie 
70 savaičių, nuo 1080 iki 1934 
metų. Per tą laiką Kelly kas 
savaitę apie tris sykius nuva
žiuodavęs į Si, Louis. Ko ‘va
žiuodavo — irgi tegalima tik 
$pėti. Taipgi Forty pareiškė, 
kad Kelly gaudavęs daug ko
respondencijos iš bankų.

pa- 
ku- 
kad

Cook apskričio kelių depar
tamentas paskelbė, kad šįmet 
planuoja pataisyti Archer ave- 
nue gatvę, nuo 35-tos kampo 
iki State gatvės. Taipgi pla
nuoja pataisyti ir 67-tą gatvę, 
nuo Kedzie avenue iki Central 
Park avenue.

Tuos, ir kitus darbus finan
suoti ir, bendrai, kelių prižiū
rėjimui apskričio mokesčių ta
ryba pakėlė kelių ir tiltų mo
kestį iki 8 centų. Tokiu budu,’ 
namų savininkai turės mokėti 
nuo kiekvieno šimto dolerių po 
8-ius centus. Tie pinigai busią 
naudojami ir tiltų užlaiky
mui.

1933 metais mokestis tam 
tikslui tebuvo 17/8 centų.

ROSELAND — Stasys , Bal- 
chunas ir Bronisė Bukauskaitė 
rengiasi j stoną moterystės.

Kovo 17 d. Balchuno-Bauzos 
svetainėj įvyko jųjų susižieda- 
vimo baliukas, kuriame daly
vavo svečių arti šimto. Tai bu
vo šaunąs susiėjimas, kuriame 
dalyvavo daug Roselando, Brid
geporto ir kitų Chicagos miesto 
dalių lietuvių biznierių.

Stasys Balchunas yra baigęs 
aptiekoriaus mokslą. Jis yra 
sūnūs Antano Balchuno, pla
čiai žinomo vietos biznieriaus, 
laikančio aludę ir gražią sve
tainę adresu 158 E. 107 St.

Fanelė Bronisė Bukauskaite 
yra Pridgeportiete. Taigi dvie
jų didelių lietuvių kblibnijų 
jaunuoliai neužilgo šileiš į porą 
ir pradės šeimynišką gyvenimą.

Ateikite šiandien į 
Jaunų Lietuvių 

Bunco Tarty

Banditas Chase nu 
baustas į kalėjimą 

visam amžiui
Federalio teismo džiurė va

kar rado kaltą banditą John 
Paul Chase už federalio agen
to Samuel Cowley nužudymą. 
Teisėjas Sullivan, Chicagos fe
deralio teismo rūmuose, pasky
rė piktadariui kalėjimą visam 
amžiui, kai džiurė rekomenda
vo pasigailėjimą. Chase advo
katas pareiškė kovos prieš nuo
sprendį.

Chase nušovė agentą Šam-į 
uel Cowley lapkričio 27 d., pe
reitais metais. Jis taipgi nu
šovė ar dalyvavo nušovime ki-i 
to agento, Herman Hollis. Hll- 
sišaudymas įvyko prie kelio 
No. 27, netoli Barringtdn, kai 
agentai bandė suimti ^ttelby 
Face” Nelson ir jo gaują. Ten 
Nelsonas buvo mirtinai pašau
tas.

“Pištalietų” neberei
kia, tik įkišk rankų 

į kišenių! I

PRANEŠIMAI
Motery Piliečiu Lygos susirinki

mas ivyks trečiadieni kovo 27 d. 
Fellowship House, 831 W. 33rd Pi. 
7:00 vai. vak. Visos narės malo
nėkite pribūti, daug dalyku turime 
dėl apsvarstymo, ir narės katros 
turėjote tikietus dėl vakaro kuris 
ivyko kovo 3 d. malonėkite sugrą
žinti neparduotus tikietus arba pi
nigus. Sekr.

fcttncb Party. Jaunu Lietuvių 
Pulkas No. 1 rengia Bunco Party, 
trečiadiehj kovo 27 d. Woodman

svet., prie 83 gat. ir Lime gat. Pra
džia 8 v. v. yra kviečiami atsilan
kyti visi tlvąi ir motinos, kurią 
vaikučiai priklauso prie mingtbs Vai
kučių organizacijos, o taipgi ir tie 
kurie nori leisti savo vaikučius mo
kintis lietuviu dainos.

Kviečia Komitetas.

Lietuvių Namų Savininką Susi
vienijimas nuo ToV/n of Lake (Lith- 
uanian Improvement Ašs’n) laikys 
mėnesini susirinkimą ketvirtadieni 
kovo 28 1935 parapijos svetainėje 
8ta valandą vakare. Prot. Rašt.

Pirmus MorgiČius 
ant Real Estate
DėfdMed ir Vnd.efau.lted 
Pėrka!*ne už Cash bu Neperdi- 
deliu A t rėkavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapmanand Co., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

PAMOKOS
Ahglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 
Stenografijos
(Gregg Shorthand)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vai. vakarė.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, 111.

į ...... ...
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LENDAX
WASH

Rūbų Skalbimui
Didžiausias Z

MOTERŲ 
PRIETELIUS

Nereikia nei trinti nei virti.
Nereikia lazurko.
Išbaltiną rubus i 25 minutes 
skalbykloj.
Naujausias stebėtinas išradimas. 
Išmėginkite tuojau. Parsiduoda 
kvortomis grosernėse. Jeigu jūsų 
groseris ineturi, tai tegul pašau
kia

Pullman 8011

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musą skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų Be
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų biis galima gauti.

Muz. Instrumentai 
MUSICAL INSTRUMENTS

KAILIAI 
FURS
KAILIO

Palerinas, Jakets, Skarfos, čokeriai 
VELYKOMS 

$5.00 ir Aukš.
Mes pertaisysime jūsų senus kailius 
dėl jus ir turėsite naujai styliuotą 
peleriną (cape).

DAVID -----------------
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St.
ADLERBLUM

Normai 5150

ir

............
-•-j -f ii

Vienatinis Lietuvių '■ 
DEGTINES 
SANDELIS

liir-nf! tiriiĮi' iii

Ow.

r ■ -1 -------- ‘ 1 -r - , . r

Siutai ir Topkautai
DEL VELYKŲ « ai A ■■ PADAROM ant M Rll 
UŽSAKYMO I ViVU 

ir virš.
Atdara vak. iki 9 v. v. Nedėlioj 

nuo 9 v. r. iki 12 pietų
L & F TAILORS

3516 SO. HALSTED STREET

ANT
PIRMŲ 
MORGICIU 
1-2-3-JU 
PAGYVB-
NlMfr

PASKOLOS
ANT 

PATAISYMO 
IR 

MODERNI- 
ZACIJO8 

NAMU.

VYTAUTO 
Building and Loan As-s’n. 

V. P. I’IERZYNSKI, Seeretaty 

4559 So. Paulina St 
Phone TARPS 0140

Čia t

susirasit
ko
tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

Tikrai geros anglys
' $5.60
$5.35
$5.25

iš šiaiir. Illinois
Fumace Lump ................. -
Nut
Mine Run -----------------

perkant nemažiau 4 tonų.

De Koker Coal Co.
Sandėlis 5842 S. Damen Avė.

Telefonas Republic 5900 
taipgi 

3721 E. 100 St. 
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu Smarkumu 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
Galite Nusipirkti, Parduoti, Pataisyti 
arba Išmainyti savo Instrumentus. Bū
gnus, Būgnų reikmenas, Smuikas, Kon
certinas, Trumpėta, Klarnetus. Sak- 
safonus. Gitaras, Akordijonus ir 1000 
kitų instrumentų. 914 W. Maxwell 
St. arti Sangamon St. CANal 6114.

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaitč-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunsvfick ,9181.

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

Šaukite K. Cepukas Tel. Branswick 
9131 arba Lafayette 5277.

NUO PARALYŽIAUS
FROM PARALYSIS

Šiandien vakare Jaunų' Lie
tuvių Pulko tėvų ir motinų 
“Bunęo Party” įvyksta Wod- 
manų svetainėje, kampas 33 ir 
Lime gatvių. Pradžia 7 vai. 
vak. Visi, kam tik rupi musų 
vaikučių gerbūvis, kviečiami 
atsilankyti. Ateikite, pasilinks
minkite, laimėkite dovanų. Mu
sų moterys sunešė daug labai 
gražių dovanų, taip kad tur 
būt kiekvienahi teks po dovaną. 
Laukiame. ^-Komisija.

Politika

B
U 
■

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

I ■ 
■

WGES
1360 kilocycles

Specialė kainą RELIEF pirkėjams
$5.17 už toną

Plūs 2% Illinois taksų
No. 1. Nut Illinois anglis, orindžio 
saizo. geriausia virimui šildimui ir tt. 

Nėra dulkių.

REINER COAL CO.
Augštos rūšies anglis per 25 metus. 

1804 W. 59th St. 
Grovehill 1000.

Paralyžius arba Nuvytimas. Para
lyžius užgauna visokias dalis kūno 
visokiais budais, padaro bejiegėmis 
rankas, kojas, nugarą; atima kalbą 
ir t. t. DAR-ME-LA laužo ir tru
pina paralyžiaus veikimą ir atneša 
palengvinimą. Butelis $2.00, gali
ma nusipirkti

DAR-ME-LA LABORATORY, 
1715 N.,Hermitage AveM Chicago Iii.

— PIENINE
DAIRY

I
BOHLEDFOR

IHTERNATKJNALWINLe.LIQUORCO
I^uHICAGO

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE

LEMONT D AIRY CO.
840 W. 31 St

Olselio ir retail pardavimas.
Telefono orderius pristatome.
Tel. Victory 1143-1144

Bourbon Degtine, 3 mėnesių^se- 
numo, 90 prof. 

kClStiS • u ' '1 ' — — _
MV Old Pai. ‘8 minėsiu • - 

senumo, 90 pr. f ~ “ 
keisas ................. . ..............

Trys gu'drųs vagiliai North- 
sidėje štai kaip apsidirbo du; 
trim krautuvininkais. Įkišę ran
kas į kišenius, lyg laikydami 
revolverius, jie mirtinai nugąs
dino ir apiplėšė, darbininkę 
Dutch Mill saldainių kraiitu*i 
vėj, 1937 Lawrence avė.; tnė- 
sininką James Lindahl, 2680 
Florence avė. ir Fannie May 
saldainių krautuvę, 4812 Brdad- 
way. Pelnė $26.80.

Pasirodė, kad jie revolvėtių 
visai neturėjo.

Mirė bedarbis MykO* 
las Zaborskis; šiaft* 

dien laidojamas ,

Majoras Ed. J. Kelly 
neturi opozicijos

Kaip Chicaga yra Chicaga, 
dar niekad nebuvo tokios ra
mios -rinkimų kainpanijos kaip, 
šiafe metais.

MsijOfas Ed. J. Kėlly tiesiog 
kaip ir neturėtų Oponentų. Re- 
publikdhai neparodė jokio veik- 
iurtio. Net rėpuBllkoniški laik
raščiai Apie juos hieko nerašo. 
Daugelis žmohių net nežino 
kas yta rėptiblikOnų kandida
tas į mnjotus.

Kone kasdien vienok tie pa
tys laikraščiai rašo apie majo
ru Ėd. J. Kelly. Ypatingai daug 
■buvo rašyita afrie majoro nau
jus sumanymus — įsteigti nuo
latinę Chicagos parodą vietoje 
Pasaulinės Parodos, įsteigti mo
tinoms ligoninę, nutiesti virš- 
vieškėiius ir t. t. šitais viešais 
'darbais majoras tikisi suteikti 
datbo Šimtui tūkstančių darbi- 
Mlfltių. j : |

Denidkfatų o+įfahizacijos žmo- 
•nės ttet '#itenkinti, kad 
jie neturi jokio *hfaito”. Kad 
butų 4!fnitaš”, ^ttių daug links- 
miau, jie sako.

Rinkimai bttš Sekamą antra
dienį, balandžio 2 d., ir šiuo 
sykiu nerėkia .pranašu, 
kad atsieti, W Ms išrinktas.

Žiūrovas.

M 0,75
? 13.50

Kenttidky Colt, 1 metų
SeriUThO, 100 i)>. $U*7

Parduodam visokią degtine, ko
kia tik randasi ant marketo ir 
ko jūsų širdelė pageidaujd.

INTMATIONAI
WHOLESALE

WINES & LKJUORS
4611 S. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470

y

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, banfeietartis ir 

pagrabams. . . ...
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicaco. III.

A

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią i

dabar eina Naujienų 
rytih’iai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chibagos ir viso pa
saulio. •

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną sefėdą 
NAUJIENŲ 
MUZtKALIS 
PROGRAMAS.

,,Z’ ’i .■ ■>.

........ . '

..................ftntt
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BRIDGEPORT. — : 
d., Cook apskričio ligoninėje 
mirė Mykolas Zaborskis, 58 
metų lietuvis, kuris gyveno ad-

Kovo 2<i Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

yra naudingos. ___

KALEMBA
Archer ir Kedzie Avės.

Tel. LAFayette 3391
EXTRA SPECIALI

BILE KARAS!. . . Ekspertai išteps 
ratus ir pakeis alyvą. Viskas už
6 kvortas arba
1% galiono vvv
Vartojame išskirtinai 100% Sinclair 

Produktus.
ATDARA VISĄ NAKTĮ 
“Darykit bizni pas muę. 

Jūsų kaimynai daro“

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Westem Avė. 

Detalia rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25. 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPA1RING

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
.. 1462 S. Wabash Avė.
Telefonas dieną Calumet 6884

« , naktį Lakview 5490______

BUD. Kontraktoriai 
Building contractors

ŽELVIS BUILDING CO. 
KONTRAKTORIAI

Statom naujus ir taisom senus na
mus. Muro. Cemento, Medžio ir Stog- 
dengystė. Lengvi išmokesčiai ar
ba cash. Gaisro apkainavimas 
(statementai) ant namų ir rakandų.

8358 So.7 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 6327.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos

Lengvi išmokėjimai nuo 12 Iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet J 

LEVINTHAL PLOMBINĖ 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

A..........
THE BRIDGEPORT ROOFING CO.

Ar jūsų stogas reikalauja patai
symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorystls 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

JU

Mfcaaįu

Chicago* III. m.

H

GERB. Naujienų .kaityto-' 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Gerkit ir Reikalaukit
GENERAL RADIO STORE 

Lietuvių Elektros Krautuvė. Pigiau 
parduodam lengvais išmokėjimais ir 
geriau pataisom elektros ledaunes- 
šaldytuvus, skalbimui mašinas, mo
torus. Ramos. Atvažiuokite pasitarti 
— arba pašaukit Lafayette 6195, M. 
Shills atvažiuos pas jus. 8856 Archer 
Avenue, M. Shills, biznio vedėjas 
ir elektros inžinierius.

Mutual LiguorCo.

Visose Alinis 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Keritucky 
Dourbbn 

fr 
Lietuviškus 

Degtinis

Gyduoles
MEDICINE

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

4707 S. Halsted St
Tel. YARDS 0803

PAGELBA INKSTAMS
Tai vaistas, kurs numalšina skausmą 
pečiuose, pagelbsti inkstams, geras 
nuo pūslės uždegimo, nuo skausmo 
strėnose, nuo skaudaus ar perdažno 
šlapinimos.

Padarytas iš švariausiu dalią.
Viena pils prieš kiekvieną valgi, 

dvi vandens stikle prieš gulsiant.
Kaina 60c., per paštą 65c.

Režultatai garantuoti arba graži
name pinigus.

.. , WALDEN DRUG CO.
336 E. 43rd St.

KNYGOS
BOOKS

Senu ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago. UI



Mes nekalti”
__ ___________ NAUJIENOS, Chicago, III.
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tvirtina įkalintieji dėl Kelly turto
“N.” reporterio interviu su 7 

suimtais lietuviais
Labai nusiminę, klausia, “kur musų drau

gai?” — “Kalėjime tikras velnias”
Rašo F. Bulaw

Vakar rytą “Naujienų” re
porteris nuvyko j Cook apskri
čio Bridewell kalėjimą pasikal
bėti su septyniais lietuviais į- 
kalintais metams ryšy su “pa- 
bastos-elgetos” $160,000 James 
Kelly palikimu.

Reporterj prie geležinių ka
lėjimo durų pasitiko sargas ir, 
pasiteiravęs kokiam tikslui no
ri matyti kalinius, įleido į ka
lėjimą. čia jį pasitiko kitas 
sargas ir nuvedė pas kalėjimo 
viršininką, kuris patikrino re
porterio dokumentus ir įsakė 
kalėjimo užveizdai leisti repor
teriui pasikalbėti su visais įka
lintais lietuviais.

“Dramatis personae”
Kaip žinio, ten jų yra sep

tyni. Ten sėdi Bella-Barbara 
Butmanienė, kurios namuose 
Kelly mirė ir kuri skaitoma 
suokalbio pasisavinti velionio 
turto “lyderka”; adv. Julius 
Waitches, kuris kaltinamas pa
rašymu Kelly testamento, po to 
kai Kelly jau buvo miręs; gra- 
borius J. J. Bagdonas, kuris 
Kelly palaidojo ir kurio koply
čioje buvęs parašytas testa
mentas; Nikodemas Radis, 
Bagdono asistentas, kuris su
ieškojo liudininkus pasirašyti 
“testamentą”; nezaležnikų “pra-

at-

apie 
parašę; 
už pa-

lotas” Povilas Zalink, kuris 
laikė pamaldas laike laidotuvių 
ir pasirašė testamentą kaipo 
liudininkas; roselandietis Jonas 
Dailydė—kuris panašiai pada
rė, ir Butmanienės sūnūs, Tho- 
mas Rutman, neva išgavęs iš 
Kelly parašą ant tuščios testa
mento blankos, kurią vėliau 
“elgetai” jau mirus, adv. Wait- 
ches išpildęs.

Pinigais, anot testamento, bu
tų pasidalinta sekančiai: Dai- 
lydei žadėta užmokėti 
$100.00 už liudininko 
kun. Zalinkui—$1,000 
maldas ir liudininko parašą; 
Nikodemui Radžiui—4% turto 
už “patarnavimą ir gerus dar
aus”; advokatui Waitches—6% 
turto už testamento parašymą 
ir vykinimą, o Butmanienei — 
visą likusį turtą.

Bagdonui iš tų pinigų turėję 
tekti $4,500—už palaidojimą ve
lionio Kelly “sidabriniam gra
be”. Visi dabar sėdi kalėjime 
nubausti metams užr paniekini
mą palikimų teismo,, kuriam 
aęlv. Waitches bandė įteikti 
“testamentą”. Jie taipgi lau
kia nagrinėjimo bylos, balan
džio 22 d., už suokalbį pasisa
vinti svetimą turtą, ir suklas- 
tavimą testamento.

Reporterj krato
Didelis užveizda su dideliu 

šautuvu rankoj priveda repor

terį prie kitų geležinių durų, 
kur stovi du niA) kojų iki gal
vos apsiginklavę policijantai. 
Vienas policijantų įsako repor
teriui nusivilkti apsiaustą, 
kitas liepia iškelti rankas 
pradeda kratyti kišenius, 
tikrinimui, ar jis neturi su
vim revolverio ar šiaip kokio 
ginklo.

Nieko panašaus neradę ati
daro duris, ir, reporteris su 
dideliu sargu Arthur Coyle į- 
eina į celių karidorių, o 
ruotojas užrakina

Ant kiekvienos 
pažymėta parašas 
—“Guard E-2” ir 

O 
ir 

pa
ša’

dižu-

celių
D-I”

duris, 
eilės

“Gu'ard 
taip panašiai

suskirstytos ir visos kalėjimo 
kajutės, kur kaliniai randasi 
užrakinti.

Pasikėlus elevatorių į antrą 
aukšti}, reporterio palydovas 
Coyle trenkia į vieno skyriaus 
duris, kur pažymėta parašas, 
“G.uard C-l”. Tuojaus atsidaro 
mažas langiukas ir už grotų 
pasirodė maža plika kito sargo 
galva. Tuomet Coyle paprašo 
duris atidaryti. Jos atsidaro ir 
reporteris su sargu* lėtai įeina 
į vidų.

Interviu su Ząlinku
čia, už grotų, prie mažo lan

giuko prieina kunigas Povilas 
Zalink.

Jis apsirengęs mėlynais marš
kiniais, apsiprausęs, gerai at
rodo. Pamatęs pažystamą re
porterj sušunka, “štai ko mes 
neteisėtai užsitarnavome. Ir 
toks kalėjimas, iš kurio, nei pats 
liucipieritfs negalėtų pabėgti. 
Man čia būti ne vieta, bet iš
eit negalima”.

“Aš esu nekaltas”, jis pasa
kojo. “Mane Nikodemas Ra
dis prašė, kad pasirašyčiau ant 
testamento ir sakė, kad adv. 
Julius Waitches jį parašė, ir 

pasirašytum ant 
pastebėjo repor-

atsake klebonas

kad viskas tvarkoj. Radis pa
žadėjo man duot $1000.00 ne 
už pasirašymą testamento, bet 
už tai, kad aš pasakyčiau pa
mokslą ir pasimelsčiau už mi
rusio Kelly sielą. Aš pasira
šiau, meldžiausi, atlikau darbą 
ir už tai, mat ko susilaukiau*!”

“O ką-gi aš žinojau?”
“Ar tamsta nežinojai, kad 

Kelly jau buvo negyvas, kai 
adv. Julius Waitches rašė tes
tamentą ir Radis prašė, kad jus 
paliudytumėt jį savo prašau”.

“Taip aš žinojau, kad Kelly 
buvo numiręs, bet aš maniau, 
kad advokatas žino tiesas ir 
žino kada ir kur reikia pasi
rašyt ant testamento.”

“Bet adv. Waitches neprašė, 
kad Tamsta 
testamento?” 
teris.

“Nu ne”, 
“Bet Radis mane prašė pasira
šyt ir sakė, kad su* testamentu 
viskas tvarkoj. O kągi aš žino
jau?”

“Tai Tamtas sakaisi esąs ne
kaltas”, paklaušė reporteris.

“Taip”, atsakė nusiminęs Za
link. “Visi žino, kad aš čia 
pakliuvau nekaltai, tik vienas 
teisėjas < negalėjo suprasti ma
no aiškinimosi ir mane pasmer
ki •

Iš jo žodžių pasirodė, kad Za
link neturi vilties išeiti iš ka
lėjimo ir yra pasirengęs metus 
laiko kalėti.

Nusiminė Zalink kaip reikė
jo skirtis, žiurėjo liūdnom aki
mis. Atsisveikinus, sarga Coy
le nuvedė reporterį pas rose- 
landitj Joną Dailydę, kuris bu
vo užrakintas celei, “E-l’.

“Ar negalėtum išgelbėti 
iš bėdos?”

Dailydė, pamatęs reporterį, 
linksmai sušuko, “Labas, labas,

...... i, —..... .

metams laiko”.

blogai būti”.

prieteliau4... argi tu manęs ne
galėtum išgelbėti iš bėdos, čia 
aš užrakintas

“Vargu ką galėčiau padary
ti, ne mano rankose kalėjimo 
raktai”, atsake reporteris. “Bet, 
kaip ir kodėl čia pakliuvai?”-

“Visai nekaltai”’, aškino Dai
lydė. “Papuoliau j šią bėdą 
tik už tai, kati pasirašįau ant 
testamento, kai man Radis pa
žadėjo duot 100.00, Bet, kad 
tas testamentas buvo negeras 
—aš nieko apie tai nežinojau 
Ot, tik pakišo, aš ir pasirašiau”. 
“Tai ką, ar manai, kad čia tu
rėsi sėdėti metus laiko?” pa
klausė reporteris. “Taip, bro
leli. Aš neturiu tiek pinigų, 
kad galėčiau* užsistatyti $10,- 
000.00 kauciją. Ir šiaip, rodos, 
kad musų jau nebepaleis.

“Ar čia taip
“Juk blogiau ir būti negali” 

—atsakė Dailydė. “čia neduoda 
užtektinai valgyti. Nieko ir 
dirbt neduoda. Taip pabosta, 
kad dienos virsta metais”.

Tą pasakęs Dailydė pamažu 
nuėjo nuo langelio į tamsų kam
barį. Reporteris atsigįžęs, pa
matė, kad jo palydovas dar vis 
j j “lydi”. Paprašė, kad jam 
leistų pasikalbėti su Nikodemu 
Radžiu, kurį ir Dailydė, ir kun. 
Zalink kaltino už, prikalbinimą 
pasirašyti ant testamento.

Pasikalbėjimas su N. Radis
Palydovas Coyle su reporte

riu išėjo j koridorių ir numar- 
šavo prie Radis celės. Jis 
klausia reporterio “Nu kaip, 
jie sako tau teisybę?

Paklaustas atsakė, jog tie 
du, su kuriais jis kalbėjęs, pa
reiškė, kad jie visai nekalti ir 
“nori kad xjus juos paliuosuo- 
tumėt iš kalėjimo”’.
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“O no, no!” nusijuokė paly
dovas, “jei mes juos paliuosuo- 
tumėm tai mus pačius Čia už
darytų”.

Priėjus prie celes “D-l” jis 
Įleido reporterj i privatišką 
kambarėlį, kur Radis jau lau
kė, nes jam buvo pranešta, kad 
sulaukė “svečio”.

Radis buvo ką tik nusimau
dęs ir ką tik po pietų. Gerai 
atrodė ir neperdaug liūdnai 
pradėjo pasakoti reporteriui 
apie savo naujį gyvenimą.

“Čia gyventi prasikaltusiam 
žmogui”, pradėjo Radis — “gal 
ir nebūtų taip blogai. Bet 
nekaltam žmogui papuolus 
—ištikrųjų velnias.

(Bus daugiau)

jau
tai

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

CIASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendau ninku reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
namai oriRinalio ir vienintelio na
mų savininku biuro ChicaRoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

LOUIS MEITUS ROOFING 
COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGU SULOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdangiai 

Mes esame inšurave savo darbininkus 
visokiais budais.

Pašaukit, norėdami gauti veltui 
apskaičiavimų 

LAFAYETTE 5900 
3802 So. Campbell Avė. 

LENGVI IšMOKESčIAI.
.i ’ -   ~-į -—. — —

Trečiadienis, kovo 27, 1935

CIASSIFIEDADS ]
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Visokios lazdos. žemos kainos. 
Darome apskaitliavimus.

STAR WIND0W SHADE CO.
I. H. HfcUBY, Prop. 

2111 So. Crawford Avė.
Tel. LAWndale 6139, Chicago. III. 
Langams Uždangalus (Shades) pa
darome ant užsakymo. Taipgi va

lome ir pataisome uždangalus.

MOVING
Prieš persikraustant pašaukite 

LAFAYETTE 8980 ir aS atvažiuo
siu jums padaryti “estimation” 
kiek jums kainuos kraustymas. 
Ag Raliu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano Žemo
mis kainomis ir geru patarnavimu.

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 43 St.

—-- ------- - - --- ------ - • - - - ■ - .

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musų 
Specialybč.

Pristatome visur. Apskaitliavi 
mus duodame dykai, 

įsteigta 1920
NEW CITY SHADE W0RKS 

8408 Archer Av. Tel. Lafayette 8743

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PAVASARINIAI BARGENAI
Baru fikčeriai — Soda Fountains 

— Shovvkfsni — Cash Registeriai — 
Lunch Kaunteriai — Kėdės — šal
dytuvai — Barbeųue Roasteriai — 
Pečiai — štymo Stalai — Bar Stik
lai* — Indai — Nauji arba vartoti 
už bArgenu kainas. Mes perkame 
vartotus krautuvių fikčerius ir 
staka. Musų salvgos prieina- 
miausios. Pabandykite GREEK 
AMERICAN planų ir taupykite. 
Aprupinam ir toliaus už miesto gy
venančius biznius.
THE GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO.,
14 N. Franklin Street 

Tel. CENtral 4561 
Chicago. III.

Tšparduodame Baru Fikčerius. viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storu fikčerius dėl byle ku
rio Ipiznio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

BILLTGHEIM COMPANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

Nauji ir Perbudavoti Barams, 
Lunchruimiatns. Bučernėm, Kepyk
lom, Delicatėssen įtaisai, ir t t 
Specialus įtaisai ant Užsakymo. Per
kam Senus arba Priimam f Mainus' 

1607-11 So. State St
VICtory 8370

~Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGI .2 vyrai dirbti ant 
farmos. Drabužiai ir užlaikimas, 
o su mokesčiu susitaikysime. Turi 
būt lietusiai. Rašykit Miss Kotrina 
Lukauskas, R. D. No. 1. Box 243, 
Latfobe. Pa. 1

r Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

'.-M************'**********'*************
» MERGAITĖ reikalinga lengvam 
namų darbui, nereikia virti nei 
skalbti. Būti ant vietos. Telefo- 
nuokit Spaulding 5890.

Help Wanted—Male-Female 
• - Darbininkų Reikia

VYRAI IR MOTERIS rinkti orde- 
rius pataisymui namu. Gera mo
kestis sulig Federal Housing aktu 

2445 W. 47 St .
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Moksliškos metodos ir lengvi ...
nunokę tabakai padaro Chesterfield 
lengvesnį geresnio skonio cigarctą

LlGGETT & MYERS TOBACCO CO Business Chances 
Pardavimui Bizniai

CEVĖRIKU TAISYMO ŠAPA 
pardavimui, pilnai įrengta, pigiai.

4456 So. Washtenaw Avė.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

KRIAUČIŲ ŠAPA PARDAVI- 
mul, 2115 W. Roosevelt Road.

PARSIDUODA bučernč ir groser- 
nč. Kam yra reikalinga gera vie
ta pamatykite. Parduosiu pigiai su 
5 kambariais pagyvenimu, 1308 So. 
49 Avė. Cicero.

TAVERN parsiduoda, savininkas 
turi du biznius, renda pigi, prie 
dviejų gatvėkarių linijų.

5915 So. Wentworth Avė.

GROSERNĖ ir marketas pardavi
mui. Parsiduoda dėl ligos labai 
pigiai. 801 W. 115 St.

r (ilrau
—iš vienos pusės Chesterfields yra lengvesni 
-iš kitos puses Chesterfields yra geresnio skonio

80 AKERIU FARMA — 60 my
liu nuę Chicagos, stakas ir įrankiai. 
Norime 2 flatu murini namų.

200 akęrių — 12 kambarių na
mas, gasolino stotis, pasirenduoja už 
$1000 i metus. Prieina prie Lin
coln Highway. Parduosiu už mor- 
gičių.

N. DUDIAK 
7401 S. Union Aut.. *

Keal Estate For Sale
___Namai-žem* Pardavimui
5 FLATAI ir i krautuvė, mūri

nis kampinis namas. Kaina $3500 
cash.

6 kambariu medinis cottage, 60x 
125 ftdnUs. $1700 * cash. -

Tavern ir rfestaurantaę. Storas ir 
2 flatai. Kampinis namas. $10,000 
— $5,000 cash.

. N. DUDIAK
7401 S. Union Aev.
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