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Jurgis V Mirė, Sostą
Užims Edvardas VIII
Anglijos karalius pasihiirė po trumpos li

gos pereitų naktį. Sostą užims jo 
sūnūs, Vali jos princas

I. I Į ' ' ■' -IM

SANDRINGHAM, Anglijoj, sausio 20. — Anglijos karalius 
Jurgis V, 70 metų amžiaus, pasihiirė šiąnakt 11:55 valandą ka
raliaus žiemos rūmuose.

Karalius mirė po trumpos ligos, kuri pasidarė pavojinga tik 
prieš trejetą dienų, kada dėl bronchito pasunkėjo kvėpavimas ir 
labai susilpnėjo širdis.

Prie mirties patalo buvo ir visa jo šeimyna, taipjau ir vy
riausias jo sūnūs, Valijos princas, Edvardas Windsor, kuris da
bar užims savo tėvo sostą.

Naujasis karalius bus žinbmhs kaipo Edward VIII.
Kad karalius neužilgo mirs, buvo numatyta už kelių valan

dų. Dar vakarinis biuletenas skelbė, kad karaliaus jėgos tik 
silpnėja, bet jau 9:35 vaE vak.. biuletenas paskelbė, kad kara
lius ramiai merdėja ir kad daugiau jokių biuletenų nebus lei- 
džima iki po karaliaus mirties.

Tuojaus visos radio stotys paskelbė, kad jos sustabdo savo 
programus ir paliauja veikusios induos tik gydytojų biidetenus.

Vakar Valijos princas buvo nuvykęs į Londoną pasitarti su 
premieru Baldwin,^ karąįiui pradėjus merdėti, premjerui buvo 
skubiai apie Ui pranešta telefonu. •

Tikimąši, kad prieš’auštant Valijos prinėas sudės priesaiką 
ir užims Anglijos sostą, kaipo Edvardas VIII. Jis bus 60-tas 
Anglijos impeirjos karaliuos.' Jis tebėra dar; nevedęs, o nevedu- 
sio karaliaus Anglija neturėjo jau per 200 metus.

SANDRINGHAM, Anglijoje, 
sausio 20.—5:30 vai. vakare iš
leistas daktarų biuletenas sako, 
kad sergantis karalius Jurgiš 
“parodė jėgų susilpnėjimą”.

Ankščiau karalius pasirašė 
dekretą, kuriuo tapo paskirta 
valstybės taryba eiti karaliaus 
pareigoms laike jo ligos.

Oficialiai paskelbta, kad tary 
ba susidės iš karalienės Marės 
ir keturių jų sūnų— Valijoš 
princo, ir York, Gloucester b 
Kent kunigaikščiu.

Pirmiau, kada karalius du

Nacių Gestapo poli
cija puola opozi

cijos kunigus
BERLYNAS/s. 20. — Vokie

tijos slaptoji policija (Gestapo'* 
vėl ir ši šeštadienį įsimaišė į 
Vokietijos religinius ginčus ii 
darė kratas pas protestonų 
opozicijos kunigas. .Spėjama 
kad ypač buvo ieškoma kun. 
Miemoeller brošiūros - bažnyčios 
klausimais.

Tasis kunigas savo btošiu* 
roję, taipjau ir per pamokslų 
dar sykį pasmerkė nacių baž
nytinę politikų. Jis sako, kad 
partija yra dvasiniai susidėjusi 
su pagonizmu ir bažnyčią nori 
naudoti tik kaipo įnagį. Tuo 
tikslu naciai konfiskavo bažny-

Chicagai ir apielinkei federri- 
lio oro biuras šiai dienai pa
našauja: >

Apsiniaukę, galbūt sniegas į 
vakarą; biskį šilčiau.

Vakar temperatūra Chicagoj 
12 vai. dieną buvo 10°.

sykius buvb ^sunkiai susirgęs, 
tarybon buvo paskirti karalie
nė ir kabineto nariai, šį kartą 
gi tarybą sudaro išimtinai ka
rališkoji šeimyna.

Bu'vo sušaukta ir karališkoji 
taryba, kuri ir sutarė paskirti 
atskirą tarybą eiti karaliaus 
pareigoms ir paruošė dekretą 
karaliui pasirašyti. ’

Naktį 70 m. amžiaus karaj 
liūs praleidęs ramiai, bet ir ryte 
abelna padėtis nebuvo pagerė
jusi, kas skaitoma blogu ženk 
lu. Didžiausias karaliui pavo
jus yra jo silpna širdis.- 

čių turtus ir įvedė bažnyčiose 
savo diktatūrą.
Derybos su katalikų bažnyčia K

-Bet katalikų ktfnigų slaptoji 
policija neliečia. Religijų mi- 
nisteris Kerrl dabar veda 
derybas su keturiais katalikų 
vyskupais. ^Derybos eina apįo 
išašikinimą ir pritaikymą kori 
kordato. Išrodo,, kad katalikai 
yra linkę nusileisti naciams ir 
sutinka panaikinti katalikų jau
nimo organizacijas, jei katalikų 
kunigams bus leista duoti reli 
ginęs pamokas katalikų jauni
mui nacių jaunimo organizaci
jose.

Ethiopai esą apsupę 
Makale ir Aksum 

miestus
ADDIS ABABA, s. 20. —Iš 

augštų valdžios, šaltinių patir
ta, kad du svarbus šiaurinės 
Ethiopijos miestai, Makale ii 
Aksum, kurie yra užimti italų, 
dabar esą .veik visai apsupti 
tūkstančių Ethiopijos kareivių.

Nepatvirtintos žinios sako, 
kad ethiopai jau buk atsiėmę 
dalį “šventojo miesto” Aksum, 
kurį italai užėmė pradžioje sa
vo kampanijos prieš Ethiopiją.

Anglijos karalius George V, kuris trumpai pasirgęs šiandien 
mirė nuo bronchito. Prie mirties daug prisidėjo silpna karaliaus 
širdis. Jis buvo 70 m. amžiaus. (Dail. W., B. Forkes piešinys).
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Mussolini prižada 18 žmonių žuvo vie- 
paliauti bombar sulose pietinėse 

duoti ligonines valstijose.
GENE VA, s. 20. — Mussolini 

nusilenkė pasaulio viešą jai opi
nijai.1

Kad pastoti kelią Ethiopijos 
atsišaukimui į tautų Sąjungos 
tarybą pasiųsti komisiją ištirti 
Italijos lėktuvų ' bombardavi 
riius Raudonojo Kryžiaus ligo 
ninių, Mussolini pasiuntė Iri 
ternacionaliniam Raudoną j am 
Kryžiui atsiprašymą už bom* 
bardavimus ligoninių ir nors 
teisinosi, kad tie bombardavi
mai buvo netyčiomis atlikti, jis 
užtikrino, kad ateityje panašių 
bombardavimų riebus, nežiūrint 
kaip elgtųsi ethiopai.

Bet iš kitos pusės jis prašė 
pasiųstu komisiją ištirti nuož
mų ethiopų elgimąsi su suim
tais italais—bealsvių kastravi
mą, kopijmą galvų lakūnams ii 
tankų įguloms ir kittfs nuož
mumus.

Moterys išleidžia mi- 
lioną dol. i dieną 

grožiui
CHICAGO.—Apskaitoma, kad 

Amerikos moterys kiekvieną 
dieną išleidžia po milioną do
lerių kosmetikams ir grožio sa 
lionuose.

CHIPLEY; Fla., sausio 20.- 
Per pietines valstijas vakar ir 
užvakar perėjo audros ir vie
šnios, kuriose žuvo mažiausia 
18 žmonių. Audros taipjau iš- 
šaukė nemažus potvynius, ku
rie ypač pavojingi pasidarė dą- 
ly Alabamos, Floridos ir Ten- 
nessee valst. Visur oras nepa
prastai atšalo. Nesmagumą pa
didino ir sniegas. Floridoj la
biausia nukentėjo šis miestelis, 
per kurį perėjo ne tik audra', 
bet ir viėšula. Astuoni žmo
nės liko užmušti ii* 25 sužeis
ti. Nuostoliai^ siekia $50,000.

Edison, Ga., beveik tuo pa
čiu laiku viesuloj liko užmušti 
penki nsjrai. ,

Kiti žuvusieji yra šiaurinėj 
Ąlabamoj.

Rudyard Kipling bus 
palaidotas West- 
minster Abbey

• , 1 / j  , ' 'ir . ' j i’, . -

LONDONAS, k 20. —Prieš 
kelias dienas pasimiręs garsus 
Anglijos rašytojas ir poetas 
Rudyard Kipling bus palaido
tas Westminster Abbey, kur 
yra palaidoti ir kiti šalies žy
miausieji žmonės. Jis palaido
tas ketvirtadieny, poetų kertėj.

FRANCUOS PRE
MJERAS LAVAL 
REZIGNUOSIĄS

PARYŽIUS, s. 20. — Kadan
gi ministeris be portfelio Her- 
riot ir kiti radikalai ministeriai 
nubarė pasitraukti iš Lavai ka
bineto ir kadangi jų pasitrau
kimą patvirtino radikalų frak
cija atstovų bute, kuri savo 
pirmininku išrinko Ęaladier, tai 
Lavai kabinetas nebegalės lai
kytis ir šiandie tapo paskelbta, 
kad rytoj Lavai gryš iš Gene- 
vos įteilęti kabineto rezignaci
ją.

Spėjama, kad jis bus išnau- 
ja pakviestas sudaryti naują 
kabinetą.

Prasidėjo nereikš
mingas tautų są
jungos tar. posėdis
\ /A. :’i4~--------

r&ENE.VA,Įą^20.. — šiandįe 
ttiri prasidėti nepaprastas tautų 
sąjungos tarybos posėdis. Tu
rėjo jis būti labai svarbus, nes 
jame turėjo būti svarstomas pa
skelbimas Italijai aliejaus sank
cijų.

Bet tas klausimas veikiausia1 
nebus nė keliamas, nes nė vie
na valstybė nenori jį kelti, taip 
kad šis tarybos posėdis netu
rės jokios reikšmės ir neturės 
ką svarstyti. Vienintelis klau
simas, kuris lieka tarybai svars- 
ttyi ,tai Rusijos skundas prieš 
Uruguay dėl pastarojo nutrau
kimo diplomatinių ryšių su Ru 
sija. Uruguay buvo vieninte
le Pietų Amerikos šališ, pri
pažinusi sovietų Rusiją, bet kad 
toji savo diplomatines įstaigas 
naudojo vedinusi komunistinės 
propagandos ir kurstymui su
kilimų, tai Uruguay staiga nu 
traukė ryšius ir Rusijos atstovą 
išvarė.

Taryba šį kartą negali nieko 
svarstyti ir delei netikrumo An
glijos ir Franci jos valdžių. An 
glijos karalius gali mirti ir ta
da Anglija laikinai liks be val
džios, o kapt. Eden turės gryš- 
ti j Londoną. Lavai gi likimas 
yra tiek netikras, kad jis bile 
dieną gali griūti. Kalbama, kad 
jis rytoj gryš į Paryžių 
ir pats įteiks savo rezignaciją, 
nes iš jo kabineto traukiasi ra
dikalai, o be radikalų paramos 
jis negali išsilaikyti.

Delei tokio netikrumo pade- 
ties, pritaikymas Italijai toli
mesnių sankcijų turės būti ati
dėtas neaprybotam laikui.

NEWBURGH, N. Y.—Mirtis I 
elektros kėdėje buvo paskirta 
27 metų motinai, Dorothy 
Šhėrwood,; kuri prigirdė savo 2 
metą kūdikį,- aiškindama, 'jog 
“tai padarž, kad jis neturėtų 
kentėti badą”.

IND1ĄNAPOLIS, Ind., s. 20. 
—Milicija pasiųsta į Clarke ir 
Floyd kauntes prieš streikuo
jančius Fine & Sons marškinių 
siuvėjus. i

Senatas Priėmė
Bonusus

Senatas 75 balsais prieš 16 priėmė ex-ka- 
reivių bonusų attnokėjimą bonais 

pilna jų verte birželio 15 dieną
WASHINGTON, sausio 20. —< Senatas šiandie 74 balsais 

prieš 16 priėmė bilių apie atmokėjimą ex-kareivių bonusų smul
kiais bonais, kurių išmokėjifnas prasidėtų birželio 15 d.

Dabar bilius bus sugrąžintas atstovų butui patvirtinti pa
taisą apie bonusų,atmokėjimą bonais, nes atstovų butas yra tik 
n Karęs bonusus atmokėti, bet nenustatęs Jcokiu budu jie turi 
būti atmokėti.

Manoma, kad atstovų butas senato pataisą priims trečiadie
ny, taip kad dar'šią savaitę bilius bus paduotas prezidentui pa 
sirašyti.

Dar nežino, ar prezidentas vetuos

Ką darys prezidentas, dar niekas nežino. Jis yra priešingas 
bonusų atmokėjimui dabar ir jau kartą yra bilių vetavęs. Nieku- 
rie spėja, kacį jis ir dabar jį vetuos. Bet kiti mano, kad pre
zidentas nusileis ir sutiks bilių pasirašyti, nes jis vistiek pereis 
kongrese ir virš prezidento veto.

šis bilius kainuos šaliai $2,237,0(^000, nes tiek pinigų ex- 
kąreiviams dabar teks atmokėti bonpsais.

Kaip senatas nutarė, bonusai -bu's atmokėti pilna jų verte, 
nes pataisri, kad bonusų cėrtifikatus butų riiokama tik tiek, kiek 
jie dabar yra verti, tapo senato atmesta.

Jei kuris veteranų nenorės dabar savo bonus keisti į pini
gus, jis gaus už savo bonus 3 nuoš. palūkanų.

Surado lakūnų 
revolverį

MEMPHIS, Tenn., s. 20. - 
Susidaužiusio lėktuvo “South- 
erner” lakūnų revolveris, kurio 
buvo pasigendama, jau tapo 
surastas. Taipjau surastą ii 
užrašų knygelė lakūno pagelbu 
niriko Freeland.s

Tyrimas katastrofos priešas* 
ties tebesitęsia. Buvo įtari
mas, kad lėktuvas susidaužė nė 
motorams sugedus, bet gal dėl 
ištikusio susikirtimo tarp pd- 
sažierių ir lakūnų. Tam davė 
pagrindo prapuolimas lakūnų re
volverių. Bet tai nesutinka su 
mačiusiųjų nelaimę liudijimais. 
Jie liudijo, kad prieš pačią ne
laimę lėktuvas skrido gana že
mai ir kad jo motorai “spiriu- 
dė”. Taipgi ir vienas pasažie-* 
rių, kuris išlipo Memphis, liu
dija, kad lėktuvui pasikėlus 
vienas motorų jau neveikė taip 
lygiai ir švelniai, kaip jis veP 
kė lėktuvui skrendant iš Nash- 
ville į Memphis.

NaujienųRadioProgramai
- 1 ■ ■ ,

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD; stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

Šią stotį ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J J. D. ir W. C. F. L. stočių.

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

• Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

' 1 v • ‘

*

Meksika nekreipia 
domės Į kunigų 

grūmojimus
MEXICO CITY, s. 20. —Nors 

katalikų kunigai bažnyčiose 
perskaitė “ganitojišką laišką”, 
kuriame katalikams uždraudžia 
ma vaikus leisti į valstybines 
mokyklas, niekas iš valdžios na
rių nė nebandys į katalikų grū
mojimus atsakyti.

Tik švietimo ministeris gen. 
Vėla paskelbė jau seniau pa
ruoštą savo raportą, kad šie
met Meksikoj bus pastatyta 
dar 2,000 naujų mokyklų, nes 
norima mokyklą padaryti pa
siekiamą ir tolimesniems kai
mams.

MARRAKECH, Francijos Mo- 
rokko, s. 20. —Karo metu bu
vęs Anglijos premieras David 
Lloyd George nutraukė savo 
atostogas ir, delei karaliaus 
mirties, skubiai gryšta atgal į 
Londoną. ' . ' * .
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Ęapprtaą Komisijos
— pranešė, komisijos pirminin
kas j: Kaulinas, kad SSMK

Sokol Hali. Vakaras busiąs įdo
mus. Pirmyn choras pildysiąs ... ..A'.'

IČĮŲS, prezidentas 

s. sekretorių, Kr
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGĮS, Dr-jos Advokatas. J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.
Draugijos konkurso ofisas atdaras tris dienas savaitėje—panedėliais ir ketvergąis nuo 9 yal. ryto iki 8:30. va
karo, nedėldieniais nuo 9 Iki’į vai. po piet. Nariąi Draugijos reikaląiš arba nčiįWš įstoti ęhicagbs Lietuvių 
Draugijom malonėkite atvykti i Draugijos ofisą &a pažymėtu ląjku. Draugikiinkursas baigsis, balandžio; 30; X Gėguiės 3 d., tudj konkursui pasibaigus,-fvyks garšu^lNICUClJo^ IR LAIMĖJIMŲ VAKARAS 1 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 0FlSASt U39 SOimi. HjffsTKU STKEET ^ Tėlefonąfe CĄNĄL 0117, 
.............. ..................................... * .. '' ........... ..r^ iTi .. ■ . ..... . . imi. « I' J.1”. į.'Ą -V'M .;. ) i

K FUIP A f1 AC ITUTIT I Praeitų metų’ išlaidos butą tnltAųUo MIM U* nemažos/ įpiiję 19 narių, sirgo sų 
VIII RD 4TTPTIAC i64 nafiai, konkurse įrašyta viVIv DRAUGIJOS 
METINIO SUSI- 

RINKIMO
‘Suąirįnkimąą įvyko antra

dienį, sąųsip 14 et, MasppiįV 
Temple svetainę j e, 1,54,7 Sp. $ 
Leavitt St. Prasidėjo 8 yąį vą 
karo. .

praeitą metą 957 nariai, reng- 
tas
viskas1 atsiėjo, didele’ suma pi- 

. -Mt |$8įS ;visas
ištakias, dar. Draugiją) liko gra
žius uždarbio. Tai pAikus reiš
kinys 4 Chicagos Lietuvių Drau-

Draugijos prezidęptas J<- 
Mickevičius atidaręs susirinki- 
mą paskyrė šio susirinkimo 
balsų skaitytojais: F. Bulaw, 
St. Viešį ir H. Puidą. Maršal
kos: Cepuką ir Gumaųską. Su
sirinkimas pagerbė ątsistojiiųu 
mirusius šiuos Draugijos na
rius 1935 m.: Stefaniją 
kūnas, Joną Valentiną, Gustą 
Kėvišą, Joną Šimkų, Praną Nav. 
nį, Joną Žemek, Raymondą. I£a- 
Žukauską, Justiną Simpnąiti. 
Andrių Bęndoravi^ių, ' 
Zalagėną, Kazimierą Orintą, 
Walter Mitkų, Kazimierą trac 
nauską, Jurgį Gu^b/ną, Ignacą 
Blinstrupą, Vincą Samiiolį, 
Charles Slauterį, Norbertą 
Smalejį ir Oną Kinder.

IL
Balsų Skaitymo Komisijos 

pirmininkas A. Valskis išdavė 
sekamą raportą: narių balsa
vime dalyvayo 1302, kandida
tai balsų gavo:

1. Julius Mickęyičius
2. Kastas Kairis J......
3. Vincas V. MankUs

Paul. Mjller L.......... 
John Degutis .... .....
Peter Galslas .......
PauĮ Mjlaševičiųs ... 
Stasys Viešįs ..........
Kazys čepųkas ......

Valdybon 
v * MI % ", *1 ’

* M * U ■ > 4-/, » • • *t‘ 4 *' >, • ' i

ir p^vi.eųiai nariai. J,eigu mu- 
«« SSH&4M jf.' 
visi Draugijos nariai nuosird-i 
žiai darbuosis iki konkurso už-; 
baigos, tai šiekiąmą skaičių na
rių 4 tikrai prisiįrsimę’ Kadan
gi Draugijos ' konkursas ’ baig
sis galutinai balandžio 30 į., 
tai dar turim laiko savo sėk 
mingam darbui tris mėnesius 
ir pus£ Kiekvienas Draugijos 
narys yrar kviečiamas darbuo
tis, kad savo darbo šapeliu pri- 
sidėtumėt iki konkurso užbai
gos — įrašyme naujų narių.. 

’ Visi nariai, kurie įrašo nau
ją narį, gauną Inicijacijps ir 
Laimėjimų vakaro tikiejbą dy
kai. Vakaras įvyks tuoj pasi

■’ yigiĮ if B^iįžeto, Koirii$a 
^pirmininkas $ P. Varkalą pi;ą- 
ne^ė, kad algos valdybai ir fe 
misijoj pasilieka tokios pat, 
®p wl
tais. Y

vi.
... s-

)

Draugijos komisijos 1936 m. 
išrinkęs P 
Komiją — 'A- Valskis; K. ’ęę;-, 
puleyi^s. i£?’ St}?! %įę^ys' '2): 
Biz$p, komisija — J. 
nas, y. fe iK

pulęyi^įųį ir Sį

,Tekp nugirsti, kad, ku 

O buv£;MW Au‘ ditorijai priešingi; vien tuo su
metimu, kacl nežino dar, kas 
tikrai paims Auditoriją. Bijo, 
kad įkartais pęrslkėlus Audito- 

!rijon,’ o jų p^mtų svetimtau
čiai, gal vėl reikėtų krausty
tis kitur. 1
P Kag’ A^riįog, 
jbus ifemsto, t^ Gto 
įagos. Draugiu W
B -

Sva^^ni,^ klausių Wp. % 
nebu^.' ^us^inįę,
Ipuvb |ąpą draugiška, vięn Li^ 
tuvių Auditorijos klausimu bu
vo kiek aštresnis išsireiškimas, 
bęt kitais kląųšipiais visi drau 
giškai susitaikė. Valdybai kai 
kųrįųpą naijių pąkląusimųs pa- 
^^iiių^., 9:^5 v.

— Petras Bedalis.

* 4 vAntradienis,- saus. 21, 1936 
................     |W—III <įl ■ M W |l I ■!■■■■■■ ■   ..................................................................................................................................... ■ 

k r**• • { ’’ ** ’ • *’’* ‘ •» • - . . <............. * »

Buvo. įteikti garbes ženklai 
64 nariams; nesirgusiemą P0T 
10-tį k 20-tj metų. A^įnj^ 
žiedai bu,vQ godami tfeips, kfr 
rie nesirgo 10 ųi^tų, o (Jębnąn- 
tinės ągrafos nesirgusiemą pęr. 
20 mętų. Pabalus dalyti gar
bė/ žęi)į:lų^ nuimti paveikslai 
visų garbės narių ir valdybos. 
Fotografas J>ųyo i

Dabar potą'žod 
tainę. Chicago Sokol lį^ yra 
patogi vieta vakarų rengimui, 
?et- mus» Dra1"^r'pp.r

r*-

. Stankūnas, 
ių apie syę-

patogi vieta vakarų rengimui, 
?et> WČmuss DrajM^’‘^Pr 
ankšta, Šitoje svetainėje gali- 

1 ’lįiti iki septyniolikos 
oš. šiame Vakare 
o arti aštuonpjikos

buvo ankšta. ■ Draugija turės 
ĄtjOityj^ Ieškotis didesnės vie
toj ^ad bųtų daugiau erdvės. 
Sępiąu Draugija rengdavo vą- 
Uąrus Wicker Park arba Lietu
vių Auditorijoje,'- bet abi šios 
vietos Draugijai ankštos — kė
lės į. Chicago Sokol svetainę, 
kuri yra daug erdvesnė, bet ir 
čia augant Drąųgijaj Chicago

• ATasa nv*L 3-ėiąi»>

1016, 
970, 

1037 
1010, 

. 974 
1016, 

. 894 
■ Wi 
. t 522.

Valdybon išrinkti, sepjtypjį 
««yę ’W
rys valdybos sąstatą šay^ pir
mame susirinkirije. Iš grižp^ijį, 
balotų 54 btivo sugadinti i£ 3^ 
balotai grįžo vėliau nustatyto 
laiko, 86, balsai nebuvo kredi- 
tupti kandidatams dėl. čia pa
žymėtų priežasčių. Po rąBp^tR, 
pasirašė šie Balsavimų Komi
sijos nariai,: Valskis, Ąmb^aze- 
vičiiis, čepuleyičius. RappĮįiąs, 
vienbalsiąi priimtas.

III.
Skaitė metinį raportą audi

torius J. P. Varkala. Jo, rapor-^ 
1 
gų atskaitų

4.

6.

S
9

B.
' Draugijos prezidentas J. Mic- 
keyičiu‘3 raportavo maždaug 
taip: 1935 m. mirė 19 narių, 
Ęųmirtinės išlygintos, ręikalin 
gąs patarnavimas mirusioms 
sdteiktaš.' Šifgdr 164 nąriąi -• . ........
visiems ligos pašalpa išmokė- baigus konkursui, būtent, ' ge
tą, Naujų narių įrašyta 957, jų gūžės 3 d. Ne tiktai nariai gaus 
skaičiuje 258 čiagimiai lietu- dykąį įžangos tikietą į čia pa- 
viai, jaunuoliai. Iš praeitų, me- žyrųėįtą; vakarą, bęiį ga,us: ir 
•tų įplaukų padengus visas iš- naujai įsirašę nariai. Įrasyda- 
-lajdas liko gryno pelno $1,773.- 
13/ Draugija laike praeitų me
tų turėjo kiekvieną antradienį 
“Naujienose’-*- skyrių, pašvęsti! 
Draugijos konkurso reikalaftiš. 
^Draugija yra dėkinga “Nau- 
jienoms’*' už suteiktą vietą; tu
rėjome progos ši.‘pažindinti pla
čias miriiaš lietuvių su musų 
organizacija. Iki 1935 m. vien 
“Naujienos“ rėmė Chicagos 
Lietuvių Draugiją ir mums pa
dėjo sėkmingai augti, bet 1935, 
m. “Naujoji Gadynė’’ gana pa
lankiai daug kartų atsiliepė 
apie mus. Chicagos dienraštis 
“Vilnis“, kuris laike dešimkes 
metų buvo nepalankus Drau
gijai (daug nepalankių minčių 
ir neapykantos’ jis'vpaskleidė), 
praeitais metais pradėjo palan
kiai apie šią Draugiją atsiliep
ti. Visiems laikrhsčiams ir; dar
buotojams, kurie buvo palan
kus šiai Draugijai. — Draugi
ja yra dėkinga. Praeitais me
tais konkurse; daiyvRVo 33 kon
kursai) tai, 'jięmtš prigelbėjo ga
ną didelis skaičius pavienių na
trių? Kaip konkursantamš, taip 
ir pavieniams nariams už jų 
nuoširdų darbavimosi Draugi
ją. taria, nuųširdų ačiū.
- ; Draugija turi, narių pilnai 
užsimokėjusių 2581. Iki kon- 
kulias. Užsibaigs, manome pa
siekti narių Skaičių, 3500. Tas 
.žihoma priklautsyš nuo to kiek 
darbuosis musų, ' konkursantai

sis > > Barauskas ;
šiai - A- G,u-
niauskas, J, 'Jangus; J, MilfY. 
ševičiUS, J. Ascilla, P. Miląše- 
vlči®‘ A- ■ B. ’ XW-
nas) y- 1

’ ■ YU. ;
-A • - . . •

Gyv°S klausi-

SV<WH® i ' AslSM;.

mi, ųauja narį prašopię pąąiš- 
kinti: ' "

Pi-aeita^. mętais p^aųgija 
pasiuntė savo atstovą į Lietu
vių Pasaulinį 4 Kongresą p-nią 
Julią Augustienę; pasiuhfėm 
protesto rezoliuciją Tautų Sąr 
jungai prieš Vokietijos kęsi- 
nįmąsi, pasiglemžti Klaipėdos 
kraštą; pasiuntėm protesto re 
zoliuciją, Illinois legislaturai 
prieš kęsinimąsi varžyti atel 
vįų teisęs, taįpgj J; V. kongre
sui rezoliucija už įvedima 30 
valandų darbo sayajtęs.

Draugijos finansų sekrete) 
rius P.' Miilęr pranešę, kad pra
eitai^ įpėįąiš mirė 19 narių — 
17 vyrų ir 2 motęrys; sirgo 
164 nariai — 104 vyra) ir 60 
moterų. Pilnų narių yra 2581, 
Šiąnie skaičiuje 722 tiOai iį$. 
3p rp...ahjžziaųs. 7

Draugijos iždininkas J. Dę? 
girtis raportavo, kad ižde yla 
grynų pinigų ' ‘‘cash’’ / pašalpų 
škyi-iųję, $10,193.28 ir ppmirfįr 
^iiį š^yriųję, $4,625.8Q — vi,- 
‘so. $14,819.08. (Apie Draugijos 
investmęntus į pamuš — mort 
gičius, bondsuš, notas ir Drąu 
gijos nuosavus namus, rapor 
tavo auditorius). Vadinasi, 
Draugijos turtas susidaro jš 
$1Š,000.00 grynų pinigų ir $20j- 
000.00 turto nuosavose Drau
gijos’ ' nąmu'ose, ' taipgi namų 
mortgiČiuose ir paškdlose na
riams. Čia turiu pasakyti, kad, 

j' >?-■;' m ; >■ -
........ ...  •■* 11,1..........* -L~ '-1' 11 -l - -J- K 1

'-W,

tuvių, oąjgąi,.
Da,?« W

Par§», W ws
štai
simų/galjipąs (jąijktą^r^^hi/ 
eagoį Lietuvių Draugija Lietu 
ylų Au'dįtoriją atsipirks, o ta- 

tiiįtt

«$>.’>

•k ’<"

Chicagos Wffll

■jna

svečiams vieta

ADVOKATAI ”
K. P. G ŪG IS

x ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. ’Dearbom St. 
KaUfb. 1,431-1434—Tel. Central 4411-2 
Naftų ofisas—3323 So. Halsted St. 
“Vhjandos, vakaraia nup 6 iki 8:80.

~ ' Tel. Boulevard 1310. '
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

zV.L.Dayidonis, M.l). 4910 f SžftsAve- 
VALANDOS: 7 ™ w ‘

* riuo 9 iki 11 valandai ryto, 
nuo 6 iki 8 valanddi vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
4. */<; 4- - t "M* ,i 1 K. V»V ■ 4. « . f i VC“ * *n*» :   —f — :    '—-- |C_.A-   ' ' . X

Dr. V. A. Sunkus
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 

Valandos nuu 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
■‘• vak, Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St* 
■ TeU Boulevard 1401

. ■ m- j .i r  ji ■■ i ■■■P.ou..,,—linu, i ■■■■■.„ .n ■■ 

t Phone. CanaI 6122

I

tas susidėjo iš dvejų sĮkirtįin-, 
gų atskaitų — pęmii-tinės ąky- 
fiaus, antra atskaita — pašal
pų skyriaus ir kitų įvairia 
Draugijos atskaitų. Raportas 
bus įdėtas* ’ ^jamę Draugjjps. 
skyriuje, kada auditorius p,*J. 
P. vokalą, VK8“8?
formoj tmkamą raportą specia
liai prirengs. Vien galiu pasa
kyti; kad, 1935 m. įplaukos vir
šija išlaidas grynais pįųigąis 
$1,77^.13, tai tikrasis praeitų 
metų pelnas. Visos praeitų me
tų sąskaitos — mirusių narių, 
ligoninis, taipgi visos kitos iš
laidus Už 19^5 m. iki ųęntui, 
buvo f išlygintos, jokios skolos 
nepalikta iš praeitų metų.

į SęJ^ą$ęųį, sąųąię 19, d., 
'ęi^či^p; Sokol, Ifflk ^etinis 
vaka^-kbii^tas^ pro- 
^įamas prasidėjo 4^:30, pąsjbai- 
gę. — *4:45V.; v. Ęrogramąs" bu- 
įvo, trumpas, bęt geras. Pirmyn 
idiorąs, yadpyąująpt K. &po- 
:nayi^iui?; ' ’tipjcapi^; sudąįųąvo.

p-ią S.teĮjppavi^ienė, 
Pažaistas, ędmanasį Škęvęriu- 
tė -- d^tpayp ti^aį, gražiai. 
;®ųųta^ —t ^i^obiiito i)A Ske- 
*$$$?- ' isi?udi-
Pirmyn choras ^inųę^ąmas iš- 

’i$aųį$į4 iš; <^ęi;ęą * “ęd^ąlieria 
iBųstięapą’”, pįitariąnt- ’’ Čhica- 
igpš% įiętųyįų. Simįoųjijps or- 
ęhest-rui — publiką, žavėtą ža- 
^vejof ^asibąjgus dainų, i^ mu
zikos programui sefefotpgra-

JOHNĘ.RQRM?N
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W» 22 SQ 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5* 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9, 

Telefonas/ Canal 1175.
Namai t .6459, S. Rockwell Styeet 
r /Telefonas Republk 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 ŠbŪTb ASHLAND XvWE 
Res. 6515 Sb. Rockwėll St. 
Telephona: Reoublic 9723

,/<r '~' • ; ~ Physical Therapy

y

P'

UI

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

'■'■ "’' 'M®

,■ .. ......
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

t 2201 West 22nd Street 
Valandos!: nuo 1—8 ir 7—8 

Sęredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California. Avenuf

TętefOUM RįePublfc 7^

Tel Office Wentworth 6330 
‘ Rez. Hvde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
. Moterų ir vaiku ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 pę pietų. 7—8 v. vak 
išskyrus sęredomis ir subatpmis,

į

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

1645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street ' ' 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgepprto ofisas.

3421 S. Halsted St. "Tel. Yards 2534
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Miesto ofisas. 
No. Clark St. 11 floras

TeJ. Deąrborn 3984 
Rezidenciją

3407 Lowe Ate. Tėl» Yards 2510

i 10

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SQ. ASHLAND AVK 
Ofiso vai,: Nuo 2 iki 4 ir nbo 6 iki 8 

vak. Nedėliųj pagal sutarimą 
Ofiso Tel,: Boulevard 7820. 
Namu Tėl.: ’Prospect 1930‘

; ?" and Midyzife 
6630 S. Western 
AvA, '2nd floor 
Hėmlpck 9252 

v Patarnauju prie 
; gimdomu - namuo 

se ar, ligoninėse.' 
duodu maksage 
ęlectric, tįrjfe Afe. 
ment ir magne- 
tic. blanketa ir'tL 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Wllli.Hl.By.il ■>■!«!!! j IĮ ,1 1,1

■ ' i <: . ' >*» i . VV/V, A- t 1
; ADVOKATAS

įįl V- Washjngton St
Ropių 737-

Vai. 9 ryte, iki 5 vai. vakare.
• ' Ofiso Tėl. Central 4490 •

Gyv. vietą: 6733 Crandpn, Ave. 
namu >Tek': -4- įlydė Bark 3395.

AKIU SPECIALSTAI

Dr. T. Dundulis
i. GYDYTOJAS. lį CHIRURGAS 

v 4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia - 0jJ36

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak: Nedėlioj Vagai sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai.

Ofiso valandos:
• Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
Tel,: Hemlock 5524. dieną ir nakti. 
Dr.Constance Ą.O’Britis 

‘ GYDYTOJA IR CHIĖURGĄŠ‘ 'x *" ’ ' Ofisas
2408 W. 63rd St.

į Res.
6000 So. Campbell Ave. ‘ f * - -r t ■ - . • - *

u

/ ■ r '.', (fi j ' ?' ’ ‘

l>aį4Qtuvi« DireMgriąj

f,

fonuokit arba atsilankykit. Re: 
ALSANS LABORATORY, 

Kambarys 833 V *! M *'

—su ALSANS, aukštos rų§ies nebrangus nąmįnis gydymas. Be 
narkotų. Saugus ii' vėiklus fr ilgaflaikąš. BE SKONIES, BE4 KVA
PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GERfiJC/’ŽINIOS. Rašykit itele- 

t. musu, knygelės—DYKAI. 
.-State SU ęhicąEq'' * 

Telefonas CENtral. 7170.

r. ■. )

;•r

a. Masalskis;
8307 Lituąnięa Aveįiuė * ’ ’ '' Phone Bdulevard 4139

■ I ■■•‘■i tgi f.ihifįi Į .iirnG. ......t.............H 111^ ■ ‘...... .. m.■■f.■ii? m

A. PETKUS
1410. South 49th. Court ę^ro Phgną ęiceff?. 2109:

S. M. SKUBĄS
718 West 18th Street ’ ' Phone Monroe 8377

anai* icagos, Ciceros Lietuvių 
Laidptuyių Pfrektorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS; DIENĄ IR NAKTĮ. 
: Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

West lęth Street,

PavęilisliĮOti KalOi po W
Dar ISIaųjienpsę gąĮitę, gauti paveiksluotu 
KaJeijtdppų, po pavieniais: arba dides
niais užsakymais. Tinkami našiustisavo 
draugams r 
< * ■ į‘ . i r i 1 '

Tinkami: ’
1 if ,i.

1739 S. Raiste. 
‘' CANal8500

ęifiero

Ęhpnę Canal 6174

L J. ZQLĘ
1646 West 46th, Street Phones Boųlęyard 5gPĮMj413

EUDEIK^
4605-07 S. Hermitage Avenue Phopęs, Yardą, 1741-1W.

■ I ■■ ■■■ u ■ ■ II I ■■   į.—■■ .1—II , m

■ LACHAVVięZ ir SUNŪS.
2314 West 23rd Plaėe 1 ■Hopęs’Canaj 2515-^-Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ 
42-44 Ęa^.ti IpjHh, St. Telį Ptįllman 1270 arba CanaI 2515 

' ' įjj. JįįįiŽfečIUR
8^72

T

3319 Litųįnięą Ąyęw •■m phonę Yards 1138

AMBULANCE

DR. VAITUSH, OPf.'
• ■ ' LIETUVIS

Optomętrically Akių Specialistas.
Palenyvips akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi’ galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nęrvuptU- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taispftios. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12, 
' . ,. ■ iJįr v"1’ r* ’
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

mos be akiniu. Kaihos pigiau ‘ 
kąip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
i' Phbne Boulevbrd'7589

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i 1 Ofisas ir Rezidęnčija

3335 So. Halsted St
CHICAGO. im

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Jei, XaF4».
Pritaiko Akinius 
‘Šleivas Akis

Ištaiso. '
Ofidšs ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nub 10 iki 12 vai. diena.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai 

■j'.v try ■:> *<;*

Amerikos Lietuviu Daktaru. XT,_ • , *

; Ą.. Montyįd. M. D.
Węst Town State Bank Bldg, 

2400 West Madison Street
Vą|, 1JifcLS; po. pietų, 6 ikį; 8, vak.

Tel. Seelęy 7330/ , >
I Namu telefoną* urnnavriėk 0S*7

ūtiso Tel. Boulevard 5918
Rėz. Tel. Viėtpry 2343į'

Dr. Bertąsh
: 756: West 35th St

Cor, of 35th and Halsted Sts.
Ofišb* valandos nuo41-8 nuo 6:30-8:30

NediUomia vagai sutarti

KITATAUČIAI
•n^^^^^^^^Z**^**********^*** ^******^****^**^****^^****^**

Dr. Herzipan
JlO Jlv U k.41 J v/O 

" f! % *■“ t* /

Gerai lietuviams žinomas per 8S 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas, ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga*, 
vyru, moterų ir vaikų pagąl uatj- 
jausiiis metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prjetaisus. * v M '* *s

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W.* 18th St., nėtoli Morgan Si.

Valandos nuo' 10—12 pietų Ir " 
nuo. 6 iki 7:3p vai. vakaro,

< Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:.

Cypė Bark, 6755 ar Ceųtral 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

1729 So. Ashland Ave.
• ' 2,-ros lubos'

CHtCAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir huo 7 Ūki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nup 10 iki 12 
valandai diena. ‘

Phone MIDWAY. 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOima ASHLAND AVĖL 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po piieti 

7 iki 8 vaL Nedėk nuo 10 iki 12
Rez, Telephone PLAZA 24Q0 L k . d -'*)«■ ii- i ."ii * • i> r * f"’/ į ( r *• Iiitiilli miiyn
Ofiso Tel. Dorchester <5194

Rez. Tek Drexel 919Į <

Dr. A... Ą. Roth
Rusas Gvdytpjas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Vaikų Ir tisų 
chronišku ligų.

Ofisas 6850: StoncgrIsland Ave.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir Ivėntadienials 10—12 
diena.

.

J

i

li I
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LIETUVOS PASIUNTINYBE ATITAISO
ŽURNALO KLAIDAS

Pastabos Dėl “Review Of Reviews” Straipsnio

Kilnus pavyzdys

Neužmirškime,

bo mėnesiai

Darbui einant

i

Joseph Triner Company, Chicago

PETER PEN

visados / vo- 
Taip nebuvo 
Pirma negu

prieinamas, 
kiek ralite laike gydymo.

narių, ku- 
labas labai 
Gurin gra- 
kiekvienas

Tie- 
rin- 
ele- 
dėl 

pri-

rios visiškai atatiks objcklin- 
giems faktahis.”

Lietuvos Pasiuntinybės 
Inforrnacijų Skyrius, 

W^ashinyton, D. C.

tebėra 
iš skur— 

miesto

Su pasigerėjimu 
‘Naujienų” skiltyse

Draugi j 6s konkurse: . dirbant 
gimsta veikimo rezultatai. Dar 
niekuomet Chicagos Lietuvių 
Draugijos 
tiek daug būtino darbo,

(Tasa iš pusi. 2-ro
Sokol svetainė pasidarė perma- 
ža. Reikės vėl ieškotis naujos
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P. žadeikis, Lietuvos Pa
siuntinys, dėl p. Roger Shaw 
straipsnio “Behind the Foreign 
News”, tilpusio š. m. sausio 
mėn. žurnale “Review of Re- 
views”, New York, pasiuntė p. 
Shaw laišką, kuriame atitaiso
ma keletas netikslių, posakių 
apie Lietuvą štai tos pasta
bos lietuviškame vertime:
“Gerbiamas p. Shaw:

Aš skaičiau su indomumtf Jū
sų straipsnį “Behind the Fo
reign News”, tilpusi žurnale 
“Revie^v of Reviews” š. m. sau
sio mėn. laidoje. Ryšy su tuo 
leiskite man padaryti keletą 
faktinų pastabų:

1. Tamsta vadini Lietuvą 
“atsilikusia ir slavų šalimi? 
Nejaugi Tamstai nežinoma, kad 
lietuviai nėra slavai? Yra jau 
universaliai žinomas faktas, 
kad lietuviai bėra nei slavai, 
nei teutonai, bet sudaro atski
rą Indo-Europiečių grupę ir 
kad jų kalba skaitoma viena 
iš seniausių gyvųjų kalbų su 
dideliu panašumu lotynų ir gre- 
kų kalboms, taipgi sanskritui.

Aš gerai suprantu, kad Tam
sta, kaipo amerikietis, gali sau 
pavelyti vadinti Lietuvą 
silikusia šalimi.
budinimas

melbcrg “buvo 
kiškai kalbąs.” 
ir nėra dabar.
teutonų riteriai pastatė Nemu
no žiotyse burgą, ten buvo 
lietuviškas kaimas, Klaipėda 
vadinamas. Menlelbergas, vo
kiečių tvirtovė, buyo daugelį 
kartų lietuvių nugriautas. Da
bar, nors pačio Klaipėdos 
miesto gyventoji) didžiuma 
yra vokiečiai, o apie 35 nuoš. 
lietuviai, bet, imant visą 
Klaipėdos Kraštą, didžiuma 
gyventojų buvo ir yra lietu
viai. Kai 1919 metais Klaipė
dos Kraštas buvo atskirtas 
nuo Vokietijos, tai taip buvo 

kad ir ./ii rėmėsi
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VIEŠAS AČIŪ 
GRAZDŽIŲ 
GRINORIUI

yietęs Draugij os vakarams. , } 
Vakare publikos nuotaika bu

vo gera. Visi linksminosi, srtia- 
giai laiką leido iki vėlybos riak-i 
ties. Vakaras, taip sakant, bu
vo tikrai sėkmingas.

Petras Bedalis. ?

at- 
Toks api- 

galėjo tikti kada 
Lietuva buvo dalis Rusų Im
perijos. Bet per 16 metų Lie
tuvos nepriklausomybės lie
tuviai padarė stebėtiną pažan
gą: jie pastatė daug mokyk
lų, Įvedė visuotiną ir privers
tiną mokinimą, Įsteigė univer
sitetą, Žemės Ūkio Akademi
ją, komercijos, pedagogijos ir 
dailės mokyklas, muzikos 
konservatoriją ir nuolatinę 
operą, kuri prilygsta kitų •'Eu
ropos šalių operoms, Lietuva 
perorganizavo žemės ūkį ir 
eksportuoja žemės ūkio pro
duktus, kurie pasekmingai 
lenktyniuoja su kitų kultūrin
gų kraštų produktais. Lietu
viai savo laikinąją sostinę 
Kauną (nes Vilnius 
lenkų okupacijoje) 
daus rusu tvirtovės
paverto Į modernišką miestą, 
kuris savo švarumu pralenkia 
daugelį kultūringų miestų Eu
ropoje ir Amerikoje. Lietu
viai pastatė daugelį plentų ir 
kelių ir dar tam reikalui te
beskiria didesnes sumas savo 
valstybiniame biudžete; lietu
viai taipgi Klaipėdos portą iš 
apleisto vokiško tik malkoms 
tinkamo uosto pavertė į vieną 
geriausių Baltijos uostų, kuris 
progresuoja, kaip galite ma
tyti iš čia jungiamos 19.34 m. 
uosto apyskaitos. Tat vargu 
pritinka vadinti Lietuvą “atsi
likusia šalimi,” kuri į trumpą 
laiką gali padaryti tokį žymų 
progresą.

2. Tamsta sakai, kad Me-

padaryta tik dėl to, 
Aliantų akyse, kurie 
ne lietuviška, bet vokišką sta
tistika, Klaipėdos Kraštas yra 
lietuviškas kraštas, čia prisi
mintinas Aliantų pareiškimas 
iš 1919 m. birželio men. 16 d.:

’ “kalbamoji šalis yra visa
dos buvusi lietuviška; did
žiuma gyventojų savo kilme 
ir kalba yra lietuviai; fak
tas, kad pats miestas didžia 
dailini yra vokiškas, nepatei
sina šios šalies palikimo vo
kiečių suverenume, ypač aki
vaizdoje fakto, kad Klaipė
dos uostas yra vienintelis į 
jūres išėjimas Lietuvai....”

3. Tamstos pasakymas, kad 
“Lietuva buvo pagadinta Bal
tijos Balkanais dėl jos vidaus 
ir užsienio santykių nepasto-- 
vumo” reikalauja pataisymo, 
ypač kiek tai liečia vidaus 
santykius: prezidento Antano 
Smetonos vyriausybė palygi
namai nėra silpnesnė, negu 
vyriausybės Lietuvos kaimy
nų: vokiečių, lenkų ir latvių; 
gi “Lietuviško Dovido” . pajė
gos yra keleriopai skaitlinges- 
nės, negu 20,000 kareivitj. 
sa, paskutinius Klaipėdos 
kimus laimėjo vokiškas 
mentas ir' tai labiausiai 
to, kad vietos lietuviai, iš
gimties nebūdami agresyvus, 
pasidavė tarptautiniuose san
tykiuose dar negirdėtai sveti
mai propagandai ir grąsini- 
mams.

4. Reikalingas pataisos dar
ir šis Tamstos pasakymas: 
“Yra įdomu pastebėti, kad le- 
tonai (lietuviai ir latviai) yra 
ilgai buvę svarbiausia ramsti- 
mi pasibaisėtinos G. P. U., 
arba Sovietų slaptosios polici
jos”. Yra universaliai žinoma, 
kad letonai yra latviai, bet ne 
lietuviai. Taip kad visai klai- 
dingai Tamsta teiki G. P. U. 
dalyvavime “g a r b ę” lietu
viams. Man nėra žinoma, kad 
latviai komunistai buvo skait- 
lingesni tarpe G. P. U. narių, 
negu kitų tautybių komunis
tai, bet yra man žinomh, kad 
lietuviai toje organizacijoje 
nebuvo žinomi. , .

^Baigiant, leiskite Tamstai 
padėkoti už Tamstos, susido
mėjimą visomis Lietuvos pro
blemomis ir pareikšti vilties, 
kad Tamsta prie kitos progos 
teiksitės* suteikti “Review of 
Reviews” skaitytojams dau
giau žinių apie Lietuvą, ku-

skaičiau 
Gruzdžių 

grinoriaus logišką straipsnelį 
“Parapijų klubų\ klausimu Chi- 
cagoje”. Tiek daug buvo rašy
ta, aiškinta, maldauta, kad mes 
amerikiečiai būtinai turime 
ateiti Lietuvos piliečiams .tal
kon jų kovoje su kunigais ir 
ponais, kuriems kaimiečio ge
rovė nerupi, ir kurie su visu 
atkaklumu palaiko prietarus ir 
tamsybės miglas kaimiečių stu- 
belėse, kad tik galėtų ilgiau 
viešpatauti Lietuvoje.

Laisvamanių Etinės-Kulturos 
Draugija su pagalba savo sky
rių veda kovą, kad galutinai 
išlaisvinti kaimietį iš dvasios 
vergovės, bet kova nelygi, — 
jiems trūksta lėšų. Todėl tu'o 
tikslu pradėta tverti klubai, 
kurie ateina pagalbon savo pa
rapijos Laisv. Etinės-Kulturos 
Draugijos skyriui. Ir kaip ma
tot, Kruopiečiai, žagariečiai, 
Kražiečiai, Kupiškėnai nors ne 
su didele .pinigine auka prisi
dėjo ir atėjo Lietuvos pilie
čiams i pagalbą. Tas jiems 
pridavė entuziazmo ir noro 
dirbti švietimo-kiil£uros dirvo
je. Tos, nors mažos paramos 
atgarsiai, praskambėjo1 Lietuvoj

Tad ačiū tau Gruzdžių gri- 
noriau, kad turėjai drąsos vie
šai pareikšti ką girdėjai Lie
tuvoj! Gal būti, kad tavo bal
są išgirs Amerikos lietuviai ir 
ateis Su pinigiška parama sa
vo parapijos Etinės-Kulturos 
draugijos skyriui, ir užsiprė 
numeruos jos organą “Laisvo 
ji Mintis”, iš kurio galės pa 
matyti Etinės-Kulturos Drau 
gijos ii* jos skyrių veiklą.

— Dr. A. L. Graičunas.

istorijoje nebuvo 
kiek 

kad jo yra dabar. Be abejo, 
svarbiausias darbas yra įrašy
mas’ naujų narių. Kitas svar
bus darbas — platinimas Drau
gijos tikietų j Draugijos Ini- 
eijacijos ir > Laimėjimo vakarą.( 

Gegužės 3 d. j'vyksta Inicija- 
cijos ir Laimėjimo vakaras. Do
vanoms skiriama Pontiac auto+ 
mobilis, radio, parlor setas, 
dining setas, kitehen setas, 

___ i___ . 
!ika piniginių dovanų ir t. t. 
šio vakaro programas ir dova
nos Draugijai atsieis stambi

P-nia Sophie Gurin, brigh- 
tonparkięlė, sirgo per mėnesį 
laiką, — už tiek jai priklauso 
gauti ligos pašalpą. Bet ji nuo 
pašalpos atsisakė, pareikšdama:. 
“Aš sirgau, bet pašalpos neirtK skalbimui masina, lempa, kelio 
siu vien ’ todėl, kad’ aš galiu ap
sieiti be pašalpos. Yra daug 
sergančių narių, kuriems pašal
pa būtinai reikalinga, — tuos 
Draugija turi ir šelpti.” Tas pa
rodo, kad Chicagos Lietuvių 
Draugija turi daug 
riems organizacijos 
rupi. P-nios Sophie 
žų pavyzdį sveikins 
nuoširdus Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys.

suma pinigų. Vien dovanos at
sieina $1,500, na o kur vakaro 
programas, svetainė Įr kitos iš
laidos. Be abejų, jeigu vakaras 
pasiseks, tai Draugijai apsimo
kės, bet tas priklausys nuo mu
sų visų bendro darbo. Visiems 
būtinas reikalas nors maža da
limi savo aktyviu darbu prisi
dėti; vieni gali Įrašyti naujus 
narius, kiti pardavinėti vakaro 
tikietus. Kiekvienas iš mus tu
rim savo draugų, giminių, pa
žįstamų, kuriuos galime Įrašyti. 
Draugijon, galima parduoti 
jiems tikietų. |

Žinoma, tiems, kurie . įsirašo 
Draugijon, tikietą pirkti nerei
kia, — gaus dykai. Taipgi ne
reikės tikietą pirkti nė tiems, 
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kurie naują narį Įrasys, — jie 
taipgi už savo darbą gaus ti
ki etą. Nariai, kurie parduos 
keturis vakaro tikietus—penk
tą tikietą gaus veltui. Kviečiam 
darbuotis, kviečiam visus Prail
gi jos narius j bendrą darbą, 
darbuotis savo organizacijos la
bui.

Tegul būna musų visų tiks
las darbuokimės, kad Drau
gija Kaugtų nariais, augtų tur
tu, auktų savo Įtaka lietuvių 
visuomenėje. ■» 
kad‘sekami trys mėnesiai yra 
musų visų Draugijos narių dar- 

Todėl smarkiau 
darbuokimės, kad musų darbo 
rezultatais butų galima patiems 
pasididžiuoti.

Jie trys prietaisai padarys
JŪSŲ SUNKŲ DARBA LENGVU

Darbąs nepasidaro pats per 
save; jeigu norim bile darbą 
sėkmingai padaryti, turim įdėti 
savo protinę ar fizinę jėgą, — 
tiktai tada darbo sėkmingumas 
pradeda dygti. Ne /kitaip eina 
ir šiame Chicagos Lietuvių

, ■ " ’ , ' ■ I » T* . .r ■ ... « .

Gaukit ją pagelbą už pigią 
kainą...ir gerom sąlygom

ABC SKALBYKLA ABC PROSAS
Išskalbia daug baltinių grei
tai. Be trinimb su rankom. 
Kaina pigi. Didele skalbyk
la su porcelianiniu tub, sau
giu išgrežtuvu ir naujau
siais pridėčkais. Pamatykit 
demonstratorių musų Elec
tric šakose.

^Tiktai Įmokėti

i Lengvai Pajudinamas iš vie
tos. kontroliuojamas keliu 
Sutrumpins jūsų prosįnima 
pusiau. Išprosina viską jums 
sėdint. Atsilankykit ir pa
matykit demonstratorių.

FEDELCO VACUUM 
VALYTOJAS

Tiktai Įmokėti

Visai naujas! Turi tvirta 
traukimą ir aštru šepėti ir 
valo gerfausiai. Lengvas ir 
iiatoiarus 
vartoti
Tiktai $1 įmokėti... - — -—-

r $1895
i

COMMONWEALTH EDISON

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užsenfijus 
jūsų ilga nebūtų, arba jeigu jue negavo
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos paslnuaudotl

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškume, silpnume. 

Šlapumo ir kronlškose ligose, šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas neturėtų nuliųstl, nes tūkstančiai 
atgavo sveikatų ir včl buvo linksmi.

Syphilis, gonorhea ir lytiškas silpnu
mas yra trys svarbiausios žmonljds ne
laimes. Jos yra pagydomos jeigu jas 
moksliškai gydyti nes dSl netinkamo gy
dymo būna labai liūdnos. 

LENGVAS ISMOKEJIMAS 
Patarnavimas nebrangus Ir kiekvienam

Mokėkite _____ „ _ ______ . .
Susitarimas gali būt lengvai padarytas 
ir nereikės apleisti savo sveikatų dėl 
stokos pinigų. Tūkstančiai gali būt 
dčkingi už savo gerų sveikatų gydytojui 
kuris specializuojasi gydyme tam tikra 
ligų. Pasirinkit gydytojų kuris turi 
daugelio metų praktiškų patyrimų gydy
me tų ligų.

LABORATORIJOS EGZAMINACIJA 
BE PELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY 

35 South Dearbom Street 
chicago, ill. 

Priėmimo Kambariai dčl Vyrų—-608. ' 
Del Moterų—508. 

OFFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 v. po plet. 
Pirmadieniais. Trečiadieniais ir Šeštadie

niais nuo 10 ryte iki 8 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 10 ryto Ud 12 »po plet.

Paimkit elevatorių iki 5 aukšto. 
Jis veikla ir Nedaliomis

Cliicagos Lietuvių 
Draugija Skalbiamos

Mašinos

Mažas {mokėjimas, likusi su j ūsų Elek
tros sąskaita. Padengimui nuošimčių 
ir kitų išlaidų, truputi aukštesne kai
na imama už daiktus perkamus ant 
išmokėjimo .

F E D ERA c
*■

Downtown-72 W. Adams St.-132 £. Deirborn St.
Telephone RANdolph 1200. 'Litcal 535 

4562 Broadway 
11116 S. Michigan Avė. 
4833 Irving Park Blvd.

2618 Milwaukee Avė.
2950 E. 92nd St.
3460 S. State St.

4834 S. Ashland Avė.
852 W. 63rd St.
4231 W. Madison St.

o u O N G V E N

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

“Turėdavau privilioti, kad valgytų 
ir nežiūrint ką valgė via buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai, kuri man pasakė apie Triner’s 
Bltter Vyną”.

Trlner’s Bitter Vynas yra senas, at
sakantis fieimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų ir negerumų sąryšy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gaytl jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S ĖLIXIR 
OF BITTER WINE

Naujos po

*34.50
po $1.00 į savaitę.

Dykai Elektrikinis
Prosas '

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boiilevard 4705 

'I •

W. C .F. L. Lietuvių Radio 
valanda. Ncdėliomis 5 vdl. 
vakaro.

UžsiprenUmeruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautoj būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
tižsiprenumeruo j a

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertain'iais antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10 
litų.

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI. LIETUVA.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR’BUDAVOJIMO B-VES
RAŠTINĖJE

ŪSE Night and MOrning I
Promote a Clean, Health} Condition
Del Akių suerzintų nuo SaulSs, VSjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lafių Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Safe iat Infant <Sr AdultAt all Druggists.
Wtite for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H* S.» Chicago
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4.00
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48.00 per year in Canada
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triukšmas Del amunicijos Biznio
TYRINĖJIMO

UtMkyino fafaat
Čhicagoje — pafittt:

Metama —__ _____
Pusei metą a—— 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per iinešiotojui:
Viena kopija
Savaitei lanli i
Mėnesiui

Suvienytose Vahitijoiie^ ne Chieagoj, 
paltai

Metanui .................    85.00
Pusei mėtą .«••••«•••......•.•••••.■.m 2.75 
Trims mėnesiams —____  1.50
Dviem mėnesiams ....... ,,, 1.00
Vienam mėnesiui —........ .75

Lietuvon it kitur Užsieniuose 
(Atpiginta),

Metama 88X10
Pusei mėtą       ---------- 4.00
Trims mėnesiams  2.50 

s Pinigus reikia siąsti pažto Money 
Ordumi kartu su užsakymu.

Senato komisija, kuri tyrinėja amunicijos fabri
kantų biznį, iškėlė aikštėn keletu įdomių dalykų, liečian
čių praėjusį pasaulio karų. Ji įrodė, pavyzdžiui, kad 
Jungtines Valstijai j tų karų įvėlė daugiausia bankinin
kai, duodami paskolas Santarvės valdžioms.

.Bet senate-kilo didelis triukšmas, kuomet tyrinėji
mo komisijos pirmininkas, senatorius Nye, pabrėžė, kad 
dėl Amerikos įsivėlimo į karų dalis kaltės krinta ir ant 
to laiko valdžios. Kai senatorius Nye paminėjo, kad pre
zidentas Wilsonas paslėpė nuo publikos tų faktų, Kad 
jisai žinojo apie slaptas sutartis tarpe Anglijos ir jos 
talkininkų, tai demokratų šulai senate išreiškė didelį 
pasipiktinimų mirusiojo prezidento “atminties > išnieki
nimu” ir pasakė, kad jie nebeduos daugiau pinigų tyri
nėjimui tęsti. ,

Gal būt, kad komisijos pirmininkas pavartojo per 
aštrų žodį, kalbėdamas apie nabašninkų Wilsonų (kad 
prezidentas Wilsonas “falsifikavo* tiesų). Bet patį tyri
nėjimų dėl to stabdyti nebūtų rimto pamato. Atrodo, 
kad demokratų šulai tik prisikabino prie senatoriaus 
Nye žodžių, bet tikroji priežastis, dėlko jie tų tyrinėji
mų ėmė smerkti, yra Veikiausia ta, kad jiems pagailo 
bankininko Morgano ir jo partnerių, kuriuos komisija 
privertė atidengti savo biznio paslaptis ryšyje su praė
jusiu karu. f } k

Toli gražu dar ne visos tos paslaptys yra paskelb
tos. Senatoriaus Nye komisija dar tik dalinai atskleidė, 
uždangalų nuo tos kruvinos dramos, į kurių Ameriką 
įtraukė bankierių, amunicijos fabrikantų ir diplomatų 
machinacijos. Iki išol, sakysime, dar palieka neišaiškin
ta, kodėl prezidentas Wilsonas, vos pradėjęs antrų sa
vo tarnybos terminų, pasiūlė kongresui paskelbti karų 
Vokietijai po to, kai jisai buvo išrinktas už tai, kad ji
sai “nedavė mums įsivelti į karų”.

Amerikos žmonės turi teisę žinoti tiesų.

GERĄ PROGA LITVINOVUI

Vakar susirinko Genevoje Tautų Sąjungos taryba 
apsvarstyti, kokių priemonių ji turi imtis, kad sustotų 
karas Etiopijoje. Pirmiaus šitame klausime iniciatyvą 
tūrėjo Britanija. Bet po to, kai Britanijos užsienių rei
kalų ministeris ir Francijos premjeras susikompromi
tavo savo nevykusiu “taikos” planu, tai nei Londono, 
nei Paryžiaus diplomatai šį kartą, tur būt, nenorės duo
ti jokio drąsesnio sumanymo.'

Taigi dabar yra gera proga Litvinovui pasirodyti. 
Jo balsas, kaipo nuolatinio Tautų Sąjungos tarybos na
rio, Genevoje nemažai sveria. Mažesniosios valstybės
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nes, tolyn jų įtaka dąrėsi vis. 
didesnė.

Šalia darbininkų atstovų ta
rybų, laikui bėgant, 
ir ūkininkų .sovietai, o paskui 
ir kareivių sovietai. Tarpe ka
reivių atstovų bolševikams, pa
vyko gauti daugumą. Tokiu 
budu .pas bolševikus atsirado 
viltis, kad jie gali sovietus už
valdyti. Tuomet bolševikai pra
dėjo reikalauti, kad, iki bus su
šauktas f Steigiamasis Seimas, 
valdžia butų perduota sovie
tams. (

Bolševikiškas pertersmas

Bet tai buvo tik demagogiš^ 
kas obalsis. Leninas nepaisė 
sovietų 'valios. Rudenyje 1917 
m. sovietai rengėsi prie visuoti
no suvažiavimo, - kuris turėjo 
išsp’ręsti Laikinos Valdžios 
klausimų, Bet už kelių dienų 
prieš tų suvažiavimą bolševikai 
padarė ginkluotą perversmų ir 
pasigrobė galią į savo rankas! 
Valdžia, kurią bolševikai nu
vertė, dar turėjo sovietų pasi
tikėjimą.

Kai susirinko sovietų suva
žiavimas, bolševikai, turėdami 
savo rankose jėgą, padiktavo 
jam, ką jisai turi nutarti. To
kiu budu suvažiavimas bolševi
kų perversmą “užgyre”.

Bet tai nereiškią, Kad sovie
tai dabar jau sudarė pastovią 
valdžių. Darydami perversmą, 
bolševikai sąkė, kad turi būt 
Sušauktas Steigiamasis Seimas, 
išrinktas visuotinu, slaptu ir 
tiesiu balsavimu. Tas seimas 
parašysiąs kraštui konstitucijų 
ir paskirsiąs pastovių valdžių. 
Savo perversmą bolševikai dau
giausia tuo ir teisino, kad pif* 
mesnė laikinoji valdžia atidė
liojo Ši.. Seimo vįnkimtis. Jie 
žadėjo sušaukti stirną tuoj aus.

Gruodžio mėnesį (1917 m.) 
įvyko visoje Rusijoje Steigia
mojo Seimo rinkimai. Nežiūrint 
to, kad valdžia tuomet jac bu
vo bolševikų rankose ii* jie te
rorizavo savo oponentus kaip 
įnianydami, ’Višiflek bolševikai 
rinkimu® pralaimėjo. Kada sau* 
šio mėnesį (1918 m.) Steigia-1 
masis Seimas suvažiavo, tai 
pasirodė, t kad boiševikai turi 
tik apie trečdalį atstovų. Kitos 
socialistų partijos pravedė ,*be- 

’vęik dusyk tiek atstovų. Tuoh 
mot Leninas bandė pakreipti į 
savo pu^ę dalį socialistų revo
liucionierių. Bet ir susidėję su 
kairiasparniais ęs-erais, bolše
vikai paliko mažumoje. Socialis
tai revoliucionieriai kartu su 
socialdemokratais - menševikai 
pastatė savo kandidatu į St. 

:Seimo pirmininkus Viktorą čer- 
novą, o bolševikai ir kairieji es
erai — Mariją Spiridonovą.

ČernoVas buvo išrinktas pir
mininku. Tuomet Leninas, ma
tydamas, kad teisėtu keliu ji
sai laimėti negali, atsiuntė į St. 
Seimo posėdį ginkluotus karei
vius ir liepė jiems seiriią išvai
kyti. Išvaikydama seimą, bolše
vikų valdžia išleido atsišauki
mu į Rusijos žmones, aiškinda
ma jiems, kad jie “nesuprato” 
už ką balsavo, ir žadėdama ne
trukus paskelbti naujus rinki
nius ir sušaukti ' St. Seimą iš 
naujo. ‘Bet šito savo prižado 
Leninas niekuomet neišpildė.

Po seimo išvaikymo bolševi
kai pradėjo agitaciją už tai, 
kad valdžia paliktų ir toliaus 
“sovietų” rankose, nes parla
mentas tai, girdi, “buržuaziš- 
kas prietaras”. Paskui jie pa
rašė sovietams tokių koiistitu- 
ctfų, kad valdžiai butų lengva 
kontroliuot’i rinkimus, ir “so
vietų valdžia” patapo kertinis 
bolševikiškos -sistemos akmuo. 
Ntio to laiko visi, kurie tiki į 
“leniųizmą”, stoja ir už sovie
tus.

Sovietai ir deihokratija
Iš aukščiatfs paduotų faktų 

matopiė, kad sovietinės val
džios sistema atsirado bolševi
kų teorijoje tiktai tuomet, kaip 
bolševikai jau turėjo valdžią 
savo rankose. lįi ,to laiko bol
ševikai, nors ir permainę savo 
vardą į “komunistus”, dar vis

skelbė (kartu su socialistais),; 
kad valdžia turi būt sudaryta 
demokratijos keliu, išrenkant 
visuotinu balsavimu seimą.

Antra, iš tų faktų matome, 
kad demokratinio šeimoj (par
lamento) idėją komunistai at-1 
metė tiktai tuomet, kai pasiro
dė, kad didele dauguma žmonių 
yra priešingi jų partijai. Jeigu 
rinkimuose į Steigiamąjį Seimą 
bolševikai būtų gavę daugumą, 
tai jie, žinoma, nebūtų įto sei
mo išvaikę, ir komunizmo evan
gelijoje Šiandie apie “sovietinę 
sistemą” nebūtų nė žodžio.

Trečia, “sovietų valdžia” .Už
gimė Rusijoje, kaipo mažumos 
valdžia, pavartojusi smurtą 
prieš daugumos žmonių valių. 
Smurtas buvo pavartotas du 
kartu : Vienų kartą prieš Laiki
nųjų Revoliucinę Vyriausybę, 
kuri turėjo sovietų pasitikėji
mą; antrą kartą — prieš visos 
šalies Steigiamąjį Seimą, kuris 
buvo išrinktas taipgi su sovie
tų pritarimu. Taigi , yra gryna 
apgavystė sakyti, kad sovietų 
Valdžioje įsikūnijusi kokia ten 
“darbininkiška demokratija”.

Ketvirta, “sovietų valdžia” 
yra tik pseudonimas/ po kuriuo 
elepiasi bolševikų partijos dik
tatūra. Ne sovietai, kaip ma
tėme, tą valdžių įsteigė, bet 
ginkluotas bolševikų “pučas”. 
Smurto keliu pasigrobę valdžią 
į savo rankas, bolševikai pada
rė iš sovietų visai ne tą, kas 
jie buvo pradžioje.

Sovietai atsirado Rusijoje, 
kaipo darbininkų atstovybės 
nuo dirbtuvių. Tai buvo pato
giausia darbininkų organizaci
jos forma tokiu laiku, kada 
milžiniška darbininkų dauguma 
dar nebuvo prisidėjusi nei prie 
politinių partijų, nei prie unijų 
(profesinių sąjungų). Pamati
nė “sovietų” mintis buvo ta, 
kad visi darbininkai, be nuomo
nių skirtumo, rinkdami kiek
vienoje dirbtuvėje savų atsto
vus į bendrą'konferenciją, ga
lėtų aktingai RAl^Vaūti savo kle- 
sos reikalų feyūime. Šitos dar
bininkų atstovų konferencijos 
buvo tikrai demokratiškas bū
das darbininkų valiai išreikšti. 
Jos rinkdavo savo vykdomus 
orgąnus ir juos kontroliuodavo. 
Kiekviena partija, dalyvaujanti, 
“sovietuose”, suprantama, tu
rėjo pilnų laisvę veikti ir skelb
ti savo idėjas. - /

Bolševikai šitų laisvę panai
kino, uždrausdami visas parti
jas, kurios buvo jiems priešiti

mu (taip .pat ir miestuose) ir 
t. t. žodžiu, ta “sovietų siste
ma” yra 
ir neteisingiausia iš 
džios formų, kokias šiandie 
Irma surasti kultūringame 
šaulyje.

Tačiau komunistai sako, 
Šitų despotizmo sistemų reikia 
įsteigti ir kitose šalyse. Iš to 
aišku, kad jų kalbos apie “de- 
kratiją” yra veidmainingos.

letariato
kaip buvom, taip ir pasilie
kam šalininkai kovos dėl 
proletariato diktatūros sovie
tinėj jos formoj, Proletaria
to gi diktatūra gal bųt už
kariauta ; vien proletarinės 
revoliucijos keliu. Kartu mes 
iš anksto sakom, kad prie 
proletariato diktatūros galės 
būt sudaryta vyriausybė ne 
vien iš komunistų; bet įr iš 
liaudininkų ir iŠ revoliucinių 
socialdemokratų, likusiu so
vietų , valdžios šalininkais. 
Bendra komunistų ir social
demokratų kova dėl sovietų 
valdžios suartins vienus su 
kitais ir priskubins sudary
mų vieningos darbininkų kle- 
sos partijos.”
Kas čia pasakyįa, itai, žino

ma, yra Maskvoje sugalvota. 
Kaip matome, oficialis komu
nizmas neatsisako nuo “prole
tariato diktatūros sovietinėj 
jos formoj”, nežiūrint to, kad 
jisai dabar jau žada kovoti už 
demokratijų.

Jisai bando surasti “proleta
riato diktatūros” ir “sovietinės 
fo'rmos” pritarėjų tarpe social
demokratų ir liaudininkų. Jeigu 
jų atsiras šitose partijose, tai 
komunistai žada ir jų atstovus 
įsileisti į “proletariato dikta
tūros” valdžių. čia reikėtų pa
klausti, kodėl gi Stalinas paša
lino iš sovietų valdžios visas 
partijas ir net tūos komunis
tus, kurie nesutiko su jo politi
ka (pav. Trockį, Kamenevų ii 
kj? Aišku, kad tas prižadas 
yra veidmainingas.

Bet grįžtam prie sovietų. Ko
dėl komunistai taip drūčiai ti
ki į jų tobulumų?

Sovietai ir bolševizmas

Nuo kurio laiko sovietai pa
sidarė bolševikams ideališka 
valdžios forma?

Jeigu jus pavartysite bolše
vikų išleistus laikraščius,-a bro- 
šiuras ir knygas fr pastudijuo
site jų suvažiavimų bei parti
jos centro nutarimus, tai pa-i 
stebėsite, kad iki pat 1917 me
tų juose beveik nieko nėra apie 
sovietus. Iki to laiko bolševikai 
sovietus arba visai ignoruoda
vo, arba kalbėdavo apie juos 
nepalankiai.

Tuo gi tarpu sovietai Rusi
joje atsirado jau 1905 m. Jau 
pirmoje Rusijos revoliucijoje 
jie vaidino svarbių rolę: spa-: 
lių ir lapkričio įnenesiuose 1905> 
m. sovietų komitetas buvo re
voliucijos vadas. Bet Leninas 
ir jo šalininkai tuomet sovie
tams nępritdrg.

Sovietus įsteigė ir jiems va
dovavo socialdemokratai — 
menševikai ir hėpartiniai darbi
ninkų judėjimo veikėjai. Pir
mas sovietų pirmininkas buvo 
Chrųstalev. Kiti jisai bttvo su
imtas, sovietams kuSrį ‘laikų 
pirmininkavo Trockis (kuris 
tuomet buvo menševikas).

1917 m. kovo mėnesį, įvyko 
antroji Rusijos revoliucija, ku
ri netrukus nuvertė carų ir įs
teigė Laikinų Revoliucinę Val
džių. Prasidėjuš šitai revoliu
cijai, vėl susidarė sovietai, bet 
jų orgariizaVime bolševikai ne
vaidino jokios rolės,- Bolševikų 
vadai Leninas, Zinovjevas, 
Kamenevas ir k. — tuo laiku 
sėdėjo Šveicarijoje. Tik už ko
kio mėnesio, laiko po to, kai ca
ras jau buvo nuverstas, jie par 
važiavo į Rusiją, gavę iŠ Vo
kietijos kaizerio leidimą ir spe- 
cialį traukinį ' pėrvažiuoti per 
Vokietiją. .

Sovietus šį kartų vėl organi
zavo daugiausia soCialdemokra- 
tai-mėnševikai. Jiems padėjo šo- 
cialistai-revoliucionieriai. Sovie
tų pirmininkas bttvo socialde
mokratų (menšeVikų) frakcijos 
vadas Durnoje, čėheidze.

Parvažiavęs į Rusiją, Leni
nas ėmė atakuoti sovietus ir 
•tas partijas, kurios juose vado
vavo. Jisai atsisakė su jomis 
kooperuoti ir uždraudė eiti su 
jomis į bendrą frontų savo ša
lininkams. Bet. ignoruoti sovie
tus jisai dabar jau negalėjo,

susidarė
nedemokratiškiausia 

visų val-

pa
<<sovietų valdžios”

.pas bolševikus atsirado

gos. Vietoje laisvų atstovų rin
kimų, jie įvedė prievartų, su
stiprintą teroru. Tokiu buklu 
sovietai pavirto įnagiu darbi
ninkams pavergti.

Galų gale, bolševikai pagami
no > tokią
konstituciją, kuri sodžių paver
gė miestui, © milionams žmo
nių visai atėmė pilietines teises. 
Ukinihkų atstoVų rinkimai yra 
penkių laipsnių, o ne tiesiogi
niai ; balsuojama rankų pakeli-
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(Tęsinys)

Politika ir žaislai
Kokie veiksniai pajėgia, vis 

dėlto, sutraukti į tų ideolOgiš 
kai tokią skystų organizaciją 
tokį būrį jaunų žmonių? Visų

miestelių jaunimas
pirma, nereikia manyti, kad 
kaimo ir miestelių jaunimas 
yra labai kritiškas, kad jis pa^ 
jegia kiekvienu atveju teisin
gai įvertinti tokias sąvokas, 
kaip “autoritetas”, “tėvynė”, 
“valstybės priešas” ir t. t. Yra 
čia daug naivumo, daug geros 
valios^ daug ir gana gražių už
simojimų. Ne visiems ta orga^ 
nizacija yra kopėčios prie ge< 
resnių tarnybų, nors “pavojų 
iš karjeristų pusės” pabrėžė 
jaunalietuviams per jų suvažia
vimų ir pats tautininkų švie
timo ministeris... Pirmon gal
von jaunimų, vis, dėlto, privi
lioja čia tokie dalykai, kaip 
sportas, įvairios iškijmęs ir ei
senos, orkestrai, chorai, vaka-, 
rėliai, ^gegužinės ir t. t. Jau
nimui reikia pramogų, žaislų! 
Ką tu čia su ta politika! Ne- 
patriotinės organizacijos, jei 
dar nepanaikintos, tai apkal
bamos, persekiojamos. Jauni- 
mas ieškosi pramogų, kur len
gviau, kur geresnis dūdų or
kestras, kur ponas mokytojas, 
kur ponas viršaitis... Reikia 
suprasti kasdieninę žmonių psi
chologijų! Tvirto būdo žmonių 
tautininkų režimas nesiekia 
auklėti. Jis renkasi jauliūs vy
rus nuo 16 iki 30 metų .'ir, per 
pramogas, per patriotinius 
tauškalus, per kariškus prati
mus, siekiasi pasigaminti klu
snių, neatsakingų smogikų ar-

pašnekesiais 
diržus, pilotes, (kepures)

verkšlena, sapnuoja uni
jos gražios; nesenai 

Mussolini at-

miją. Vadai žino, kad ypač kai
mų, miestelių bernužėlius len
gvai suviliosi dailia, išskirian 
Čia juos iš paprastų “smertel- 
nų”, uniforma, ženkliukais, vė
liavomis...

Verčiau vėliau, kaip pas kai
myną, negu niekad! tarė sau 
‘.‘vadai”, ir liepė tautiniam jau
nimui pasirėdyti uniformomis. 
Dabar savo susirinkimų dieno
tvarkes jaunalietuviūi užpildo 

apie palaidines, 
, ran

koves Ženklus ir t. p. Unifor
ma: 2'5-35 litai. Tai didelis pi
nigas šiais laikais, čia proga 
išmėginti ir savo taupumą, ir 
tėvų duosnybę. Neturtingesnie- • • 
JI
formas
buvo Lietuvoje 
stovas ir pagyrė jaunalietuvius 
už uniformas... Ruošiami uni
formų konkursai. — Kaune po
niutės ruošia gražių kojų kon
kursus. Neatsiliekame nuo lai
ko dvasios!

Be uniformų, “tautos vadai”* 
išgalvojo jaunimo sielai ir ki
tokių vilionių. Įsteigė naujų or
diną : “Trijų liepsnų žymenį”,, 
kurio' blėkutėmis jau nusagsty
ta visa eilė “garbingųjų”. So
dinami “Klaipėdos medžiai” — 
tik ne\ Klaipėdoj, o kūr nors 
namie, gale lauko. Statomi ura- 
patriotinio turinio veikalėliai, 
paikos komedijėlės, kurių pel
nas skiriamas skyriaus vėlia • 
vai įsigyti (kaina: 137 litai).

(Bus daugiau)

GARŠINKITES 
NAUJIENOSE

LENKTYNĖS

»

jiN

Apžvalga

liją. Jos reikalauja, kad fašistų valdžiai butų paskelb
tas gasolino ir alyvos “embargo” (pristatyiho draudi
mas).

Pažiūrėsime, ar sovietų komisaras koVos už šitų 
sankcijų prieš Etiopijos užpuolikus. -

KODĖL “SOVIETŲ 
VALDŽIA”?

. ...  ■■■■■i,...... .

Buvęs lietuviškų “sklokihin- 
kų” vadas (dabar jau “susivie
nijęs” sū binrtbįninkais) Leonas 
Pmseika sako:

“O kaslink demokratijos, 
tai ji gera prieš fašizmą, bet 
jokiu budu nėra tobulesnė 
už sovietinę sistemų.”
Kuo * ta “sovietinė sistema” 

tokia gera, Prusėika neparodo. 
Matyt, kad jam tai dogma, j 
kurią jisai šventai tiki, negal
vodamas, ar ji teisinga, ar ne.

Šitą tikėjimą į “sovietinės 
sistemos” geruma Prusėika jgi-- 
jo, būdamas komunistų parti-

joje. Oficialiai komunistai (t. 
y. Stalino pasėkėjai) ją skel
bia iki šiol. Jie jos neatsižadė- 
jo, nežiūrint to, kad nuo pasku
tinio Komintepib suvažiavimo 
oficialis komunizmas jau, sto
ja už “demokratijos likučių” 
gynimų ir šituo tikslu siūlosi 
į “bendrą frontų” įvairioms 
partijoms.*

Štai Lietuvės Komunistų 
Partijos Centro komitetas išlei
do pėyeitą vasarą atsišaukimą 
į Lietuvos socialdemokratus, 
kviesdamas juos sudaryti Lie
tuvoj-“vieną vieningą darbinin
kų klesos partiją”, kurios už
davinys butų suvienyti visą 
“antifašistinę liaudį” ir nuvers
ti fašistų valdžią. Atsišaukime 
tarp ko kita skaitome:

“Tas viskas, kas aukščiau 
pasakyta, dar nęreiškįa, kad 
mes išsižadam kovos dėl pro
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Darbšti mbtęrų ožaiti 
zacija—“Apšvietos

* Pereitą antradieni išrinko 
dybą 1936 m.

per/-.

Praeitą antradienį buvo Lie
tuvių Moterų Apšvietos Drau
gijos mėnesinis susirinkimas, 
kuriame įvyko ir valdybos 
perrinkimas, Į 1936 metų* vai
dybą įeina:

Pirmininkė— M* Zolpięnė, 
vice-pirm. —M. Baronaitė, nu- 
tar. rašt. —A. tylŠčikaitienė, 
fin. rašt. M. Viščiulienė, kasi
ninkė—A. Valančienė, kasos 
globėjos— M. Shultz, M. End- 
ziųlienė, maršalka— O, Pau
lauskienė. Dr. Kvotėjas 
S. Naikelis.

i * , ♦

Bązarro. pelnas — prieglaudos 
seneliams.

Iš raporto, kurį perdavė p. 
A. Miščikaitienė, paaiškėjo, kad 
bazaras, kuris buvo surengtas 
tisklu sušelpti Oak Forest 
prieglaudos senelius davė pel
no. Nutarta patiekti (javinius 
sekančiam susirinkimui, kuris 
ir nuspręs kada aplankyti 
prieglaudos senelius.

Dr

Draugija geram stovy /
Finansų komisijos vardu re- 

portubjant pf P. * Ji Gulbinie
nei, paaiškėjo, kad draugijds 
finansinis stovis tikrai gerame 
fstovy; Tik praeitais metais Su
rengtas vakarėlis Draugijai 
davęs nuostoli^, ką raportavo, 
ip. R M* Zolpienė.

Priims išstojusias; nares be 
įs^jimo,

^utarta priimti be įstojimų 
mokesčio, visas senąsias na
res, kurios pasįtrąujęę iš dyąųr. 
gijos laikę trijų gaujos, 
narės, nuo 16 jki 25 lĄetų pri
ims taip pat bę įstojimo mor 
kęsčio, o nuo 25 iki 50. metų 
—su labai mažu niokęsčįu. Re 
to, kuri narė įrašys daugiau
sia naujų narių, gaus dovanų. 
Bus duodama dovanos ir 
toms, kurios išbuvo draugijo
je per dešimts metų ir neėmė 
pašaipos.

Aukavo, draugijgjns,
Paaukota Brighton Pųrko 

vaikų draugijėlei ir Jaųųąjąi 
Birutei penki doleriai.

Sekantis susirinkimas įvyks 
vasario 4 dieną, Sandaros sve
tainėje.

—A. Miščikaitienė.

»S“| gimines pra- 
laimėjo teisme

Rengia seriją pa 
skaitą religijos 

klausiniu

17.000 teisėjų ir kler
kų piliečių regis

tracijai
Roseląndo laisvąmaiųąi pąkvięlė 

| kuopos prelegentus K. Au
gustą, ę. Kastėną ir H. Jog- 
iriiną . f ’

ROSĘLAND.—Ęosęląndo Lie 
tuvių Laisvamanių kuopa ren
gia seriją trijų paskaitų, ku
riose prelegentai iš įvairių taš- 
karegių diskutuos , religijos 
klausimą. Pirmoji paskaita į- 
vyks sausio 26 d., ateinanti 
sekmadieni, Darbininkų syejtąD 
nėję, 10413 S. Michigan avė., 
1 vai. po pietų.

Prelegentas C. Kastėnas kai.- 
bes apie “AntjrReligini Judėji
mą Sovietų Rusijoje’’;

Vasario 23 d-, toj pačioj 
svetainėje, K. Augustas skai
tys paskaitą tema, “Religija; ir( 
Mokslas”, o kovo 1.5 d., H; Jog- 
minas praneš, apie “Pasaulini 
Laisvamanių Judėjimą ir- Jo 
Nuopelnus žmonijai”.

Įžanga į paskaitas bus vel
tui. A. Jocius, kuopos sekre
torius praneša, kad- visos pas
kaitęs j vyks są gražiąją, pą- 
marginimais ir kad programą 
ves Dr. A, L. Graičųpaą,.

Copį aps^rįčio, riųjkimų ko- 
misįopįęriąi, dabartiniu laiku 
ręnka klerkus ir teišėjus baL 
suotojų regisįracijai, kuri bus 
pravesta netolimoje ateityje. 
Tų teisėjų ir klerkų reikės 
17/000. 'Taryba dabartiniu lai
ku priima aplikacijas.

Naujasis tarybos, viršininką^ 
Alexandėr McKay pareiškė, kad 
šiais -metais, piliečius regis
truojant, reikės pažymėti kur 
jie gyveną, kųriąm. namo, aukš
te; kaį kuriais atvejais, kuriam 
kam baryje ir net kurioj lovo i 
pilietis miega. Tai bus daroma, 
kad eliminuoti iš ^ėsistracijos 
blankų daugybę fiktyvių; var
dų, kurie įsigauna pęr netei
singų klerkų ir teisėjų pastan
gas. ' ' ''

. McKay toliau sako, kad šį
met, kad pirm negu, apykantai 
bus priimami registracijos dar
bui, policija’patirs kokia jų re
putacija, pįągitisį, ir ąr jie ne
turi policijos rekordų. .

t Aukščiausias teismas atmetė 
. reikalavimą persvarstyti ’by-, 
i lą prleš laivų bendrovę

Per ilgus metus vedę kovą, 
.ęriei laivų bęn^ę “Ęa^t- 
ląnd” tragedijoje žuvusių gi
minės yąfęar praląįmėįp, ^eįįąk-. 
dairii teisės toįiąųš traukti tra- 
^iįoą kaltininkus atsąįkomy- 
įjėn. . 1 . 1 /i

Aul^Čįąų4sias Tęismąs W»sh- 
įn^tone ^tmeję žuvusiųjų pą- 
.likimų administratoriaus, James 

Bįsfyop, ręikaląvimą iš ųąuję 
.persvarstyti bylą prieš. St. Jo-, 
seph—Ghięągę' Stęamsbip Com- 
pany, kuriai laivas priklausė.

Skundėjai tvirtino, kad trą- 
gedija įvyko per bendrovės ap
sileidimą įr jie reiįąląvo atly
ginimo žuvusiųjų giminėms. 
Prileistą atsįtęiąti, bendrovė 
sutikę atiduoti škųndėj.ąms I^į* 
Vą. B^t yieh laivu ji,e nenaši- 

fe daag^u,
ijgąįni,ui vįętę? fedęrajįą veiks
mas uždraudė bęndręyę tejiaų 
skųsti. Giminės nuėjo į aukš< 
čiausį teisjną, bet ir įen pra
laimėję,

Trageija liepos 25, 1915 m.
* 1 • • - ■ ■ ' *>v

Laivo, Eastland tragediją, įr 
vyko liepos 25 d., 1915 metais. 
Apie, 2,500 'Węstęrn Electric 
bendroves darbininkų ręngęsi 
tuo laivų, vąži.ųotį į. Mięhigan 
valstiją P^h?LW* pįrm 
negu ląiyas apJeidCi Chicago, 
ties Glarį gatve; ęhįęagoą upe? 
j e jis apsivertė, žuvo 812 
Žmonių, įarp. įų, da(ųg liętųyių*

Savo laiku atlyginimo reika
laujančios bylos buvo’ iškeltos 
Westęrn įlectric bęnd^oyei, 
mięsltui ir vąįstijai,(,bęt žuvu
siųjų gimiųęą.yįTO prąjąimėjo,

Muz. Sylvia Sabonis- 
W Elroy Ęęągią 

vakarą
Šį vakarų, sausio 21 d., at 

sižymėję, pianistė ir muzikė 
Sylvia Sabonis-Nįc Ęįręy ren
gia nępąpra.stą, muzikalinį pror

įsigerti-ėme ir

Petras Smetonas pa
laidotas Tautiškose 

kapinėse
Sulaukė 56 metų amžiaus

Sausio 18 dieną Petras Sme
tonas tapo palaidotas lietuvių 
Tautiškose Kapinėse. Velionis 
buvo 56 metų amžiaus. Paliko 
dideliame nubudime 2 sūnūs, 3 
dukteris ir daugiau giminių 
Amerikoje ir Lietuvoje. ’ \

Mirė Oak Forest prieglaudoje
Velionis išgyveno apie 20* 

metų Gollinsville, III. Kada už
sidarė .anglių kasyklos, jis at
važiavo į Chicagą, kur, užėjus 
bedarbei, pateko į bedarbių ęi- 
les.

Prieš metus laiko susirgę. 
Gydėsi pavieto ligoninėje^ o iš 
ten, kaipo beturtis ir senas, 
buvo nuvežtas į Oak Forest 
prieglaudą, kur ir mirė. ♦ • fl ' A . ’ * ' A +, • s
Kun. Koris pasakę p«ip<fl$ą

Į amžino poiįsio vietą lydėjo 
gjėžus buręlfs gimijiių teW.' 
gų. Laidotuvių direktorius S. 
P. NĮąžeiką pasage ajtatin^ąipą 
kalbą koplyčioje, o kapinėse lie
tuvių liuteronų Węst Side Zi 
jono
Koris,—Senas Petras..

Draugas pakvietė Paul Blac- 
kūpą, 44, 3908 North, S$. Loųįs 
Avenue, js.igerti- po bųrniukę. 
Nežinia, ar pąkyiietimąš buvo 
labaį (Įjdęiis siurptiz^ I?ue- 
žastis buvo ki tarną kame, * bet 
Bląiąk.usąs, plumpt, ir ■"sugriuvo 
kur stovėjo. Pašauktas dakta
ras rado, jį ąexy4r

Didėlio tąleųtę yra muz. Mc 
Elroy, koncertine pianistė, ku- 
4 yaįfįę, ir muziką, in. gręja 

<Wė d^įii. 
Kįastp' Sabppįę,' su kuriuo, dąug 
kartų linksmiųo lietuvių visuo
menę savo pasirodymais scenoj; 
Jaunos pianistės koncertas, reik 
giamas Methodist Church Au
ditorijoj, Dpwnęrs Gręve, III. 
Progrąąię irgi, dalyvaują muįi. 
ir dain. Leokadija Sąbonieųę.

Ppr Nįę Elręy ir iųų^*; Sabo
niai kviečią liętųyių. visuome
nę atsilankyti ir pasigerėti mu- 
zik:ališku programų. Pradžia 

;815, yaj. vakarę. Dėl platesnių 
iinformapijų, malonėkite telefo- 
riuoti CANAL 6858.

į Šįvakar People§ 
Programas

! Primintina, kad šiandien, 
įvyksta reguĮiaris Lietuvių Ra- 
xliQ Programas, kurį kas ant- 
Tadienį leidžia. Peoples Ra
kandų' Krautuves.” Iš ’ s.tętiės 
NVG$Š. šie programai, pašizyr 
«ti .geru talentu,’* neš jtf i^il- 
4ymę dalyvauja, žymiausi čio- 

ninkės.
I Prie to, teikiama naudingi, 
patarimai; apie sveikatą, (ši ^kj kalbės' ‘darys X Ų F 
draugijos, Dr. Lauraitis, p. D» 
S.). Bus gražių juokų, įdomių 

ių liuteronų Węst Side Zi- žinių ir svarbių 
o bažnyčios klebonas, kun. Į Nepamirški tų pąsjkiį^y ^? .'

PF.ajlęšinlų

May Wcst Club, 644 N. State 

vieta ęatdąvW ^u-
tomįęhtiųi’ N°redąma p.ęrtitik- 
rinti; ką^ gerai tas; bėgs, ji, ir 
traukia žiemą praleisti pietuo
se, * L,e-
tūvą. -- Senas Petras,

Sunkiai aMŠfcssa ^in<?ma To^n 
of Ląke namų
ven^įi pp adresu ^12 S.
Wood St.,' p. J'1
dabAr ranpasį Jv. įSį^š'žia.us li- 
goninčje, kur pirmadienį 9 vai. 
rytą jau buvo padaryta labai 
SunŲ operaciją, 1 

įkaušiai te

Atsidarę ąiaįsto ų j
vųtąvea įrankių

* ■ . t ’ A. ;V1 M V’-J-Vparoda
Pąhner House viešbutyje 

ivaljap at6i,d,ąr& Ąląjpffl, ię \ir- 
tuvSs jraiiltiij paroda, kuri Šei-

kaiji vir^ ir su kuo. QQ ftir-
W’ w°- 

(fpktiįa iį visękįua. įrankius 
Sąlengviiliui šėimin’inkėms

alg^'ga^immp.dR^S-
l ' Pdroda atdara nuo ' 11 rytoj ' Pūroda atdara hito 11 ryto 
įiki Ijlf nhLtięs. Rpotąrpiais 
įvyksta, įyaipių/ valgių gamini-

hnktė
, Flbridon
<• šią savaitę apie trečiadienį, 
Aaujėton Eloridon išvažiuoja 
Emma Poęaįtę ir duktė. Per 
>por.ą. metų, p.i Pocaite- užlaikė

Laidotuvėmis rūpinasi grab
LąchaAyięz. . , ■*'ll

T- 
;i
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SUSIRINKIMAI

y •MM’- «•••'!“ i, •«*'’«.. 1 N.■ V. U*-*--

tomobiliui susidūrus

Vąkąj’ anksti rytą <Ju jauni 
.ŽU^oąes važiuoją ąųtęruobiliu 
ąttių^uš.ė į gatviakąrį, tięs Ga
nai ir RopseveR gatvių kam
po. Slinkiai sužeisti, abu 
buvo paguldyti ligoninėj,, kur 
kovoja su mirtim. Sužeistie
ji yra, adv. Robcrl Kinnare, 
176 N¥. Adams street, ir dai
lininkų modelis, Olivet Has- 
įvpjįį $• V^Jhrop st.

l. B Mi
vieša padėką r ” 

karusiems prieglaudos 
" senelių riaudaf ' 

■ > > ■■ n.f <•> '< :j w* ■> j
Gruodžio 8 dieną įvyko L. 

M* Draugijos bazaras Oak Fo- 
res.t prieglaudos seneliams, sų- 
^ėlį.tL PHė šib, dhrbę/Atiį’bihis 
prisidėjo:'

Aukavo šįe ąsmenys: F. 
Budrikaą, Bątųri.ąi, Batakie
nė, A. Valančienė, šiemet, šal- 
kaųskięnė, Valinskienė, B. 
Rimkiene, Nedvaras, Minei- 
kįehė, Valinskienė, Auburn 
Fancy Qoods. Shpp, M. Viščiu- 
kięn.ę, Ą. VajšyiJienė, šidiškie- 
nę, S, Rupšienę, O. Zolpienė,
J. Gųlbįnięnė, S. Gurievičienė, 
P, Moųku.S’ Akušere Eįęonoija 
Sutkus, Šyitriene, M. Baronai
tė, M. Baręnienė, O* Daugė
lienę, Z* Puniškienė, A. Naikc- 
lįęnč, IS^ilRiiiLas, M. Shultz, 
į)ąin; Ą. Žabukienė, P. Kanter 
(Lietuviškas žydukas), M. ML 
llerienė, Evanston, A. Daili- 
dohienė, K. Keturakienė, A. 
Miščikaitienė, D. Z. Gapšis, 
Lukas Bakery, Aleksas Bakc- 
ry, L. Mi t,chęlh Č er n a uskienė, 
Eva Krikšoiuįiienęj Leleikie- 
nė, M. petirauskas Clothing 
Storą, K. Malinauskienė; M; 
ĘųjUgįųJįeU§; Grinienė, Boč- 
kięnę, M. Pųrųkas, P^lė Olijo- 
šąįtė, Sign.a.tieįc, P. Čaikaus- 
k;as, Ney< Geutoy Tavęrh, A- 
lęksąųder Vather, x Stone 
iįįąutųvę, Siuvėjas Lukas, 
Vąįtkųs, CĮotkingi Store, Mika- 
lįųųąjS Bų^ęrįs, siuvėjas F. 
Mickus, art. P. Kačerauskas, 
TJony Fųk.tą Tąyėrn, Aleksa 
Tąvern, Lęipbk.e kepykla, Ge« 
įęį bųęęrią, M.' Zolpienė.

PinĮacds [aukavQ:

! M. M. Dr. G. Serner 
$3.00į Mr. ir Mrs* Stulpinai 
■$1.20, M. Jurgelionienė 40c., 
B, Skurlis' ių Doękuę pę, ^C.?
K. Urbiėhė $1.00, at^ušęre A« 
;Jąj;ušbipnė $kQOk Pi įtūsM-. 
nienė 30c., nepažįstamas as-
m, uQ 35c. Viso, suaukota
$1^8Q, * ‘ ’ ’

! yisięiųs aukavusiems ir pri- 
sįdęjusie'ųiS. prie surengimo 
ipąsekmingo šię bazaro L. M. 
iApšyiętos Draugijos vardu 
renginio komisija taria nuo? 
širdų ačiū, 1
f M. Baronąilė, M, Shultz, M<. 

Zolpienė, Z; Punišliiemė, A. 
Valančienė, A. Dailidonienė 

ir^. M^.įUtaUĮ<iiiė.

Nusišovusi Kathęri-
Mažeikienė laido- 

jama trečiadieni
ROSELANti.—Katherijię Mar 

žeikiėnę, 47 metų ręęelaiidįętę, 
kuri nusišovė pę n ktad i e n į vaka
re, bus laidojama' šį trečiadįėn 
šV. Kazimierų kapiųesę.

Koronerio džiurę svarsčiusį 
joą mirties priežastis, nuspren
dė, kad lietuve nusįžudę iš, sų?„ 
sirupįnimo ir blogos sveikatos' 
laikinai, ųųstęjųąi! iygsvAtos.

Mažeikienės kūną bute, 10717 
S. Michigan avenue, atrado 18 
metų sūnūs, Alfonsas; parėjęs 
namo penktadienį vakare. Ran
koje mirusioji tėbėlaike revol
verį; Ji paleido dvi kujkąš į. 
širdį if-Viėfi'į į'kaktą.

ŠIANDIEN
■ 11', f".'T    i J J»

w
PACE18A NUO 

kūno skausmų 
f'

Didžiausi skausmai nuo 
. reumatizmo, nugaros skau-

Šjiijjb, lųmbągo, ‘ sujątytinfo 
ir sanąriu išnirimo, bus pra
šalinti ' tuojau jei vartosite 
žinoma Johnson’s Red Cross 
Plastėti. Sustabdo skausmų 
prašalinant nešvarumus su 
šiluma, masažu ir gydančia 
jėga, švarios, lengva varto
ti. Milionai parduodama 
kasmet.
Pastebėki! Raudoną Kryžių 
an,t Plasterio kada pirksit 
A1!*1 *..• ’’ 1 * ’ •

REB CROSS 
PLASTER

» ' • . v /

Padarytos Johnson y Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėto jų chirurgiškų dalykų 

Pardupdaąios Visose Vajstynėsę

t

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

D.L.R. Vytauto, Draugijos—metinis susirinkimas, Chicagos Lie
tuvių ^Auditorijoje, 3133 S. Halsted street, 7:30 vai. vak. 
Susįrinkimas svarbus, visi nariai privalo atsilankyti. 
Daug naujų klausimų, kuriuos būtina apsvarstyti. P. Kiltis, 
sekrętoriųs. ' •

North West Lietuvių Moterų Kliubo—P. Grigaitienės bute, 3800 
Ąrmitagę avė., 7:3Q vai. vak. Visos narės prašomos at
silankyti laikų. JI.- K. sękr.

Gicęro Lietuvių Improvement Kliųbo metiųis susirinkimas, Liuo-
, sybčs svętainėje, 14th st., ir 49.th Ct., 8 vai. vak. Yra 

daug svarbių reikalų, apsvarstymui. Valdyba.

RYTOJ
Ęęnsington Lietuvių Bendrovės šėrininkų metinis ąusįrinkįmąs, 

* A. Nakroshis svetainėje, 311 Kęnsingtęn avenue, 7:30 vai. 
vakare. Metinis raportas apie bendroves stovį ir 1,936 
valdybos rinkimai. Už direkciją,, I. Bružas, rašt., U53J9 S. 
La Sętllę street.

t", ■ ■■- ti J... .... Į........ .......................' ........ ........ .

PARENGIMAI

Pradžia 6 vai..

! JUOZAPAS SAVICKAS 
, ‘ ...... • -> ; >■.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sąiisjo 19 dieną. 2:00 valandą 
S o piet 1936 m., sulaukęs 48 

iteų amžiau^ gimęs Kauno 
. red„ Šiaulių apskt, Kuršėnų 

įpięstęlyjf . ■ . >
Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

motęrj Ęlęną, 2 sūnūs Juozapą 
ir Viktorą, T brolį Kazimierą, 
q.‘ Lietuvoje 5 seseris ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas randasi, 
koplyčioje, 1646 W. 46th St.

Ląidotuyės - įvyks, trečiadieni, 
sausio 22 dieną, 1:30 vai/po 
piet iš koplyčios į- Tautiškas 
kapines. .

Visi a. a. Juozapo Savickio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ląįdotuvėsę ir sptįeikti 
■ją'ip paskątipi patarnavimą 'ir 

i; ■ t

Moteris, sunai, brolis 
ir gimines.

; Laidotuvėse patarnauja* ląi- 
' dot.ūviu direktorius Juozapus 

■ Eudeikis ir Tėvas^ Telefonas 
. Rępublįę 8340.

i

'** £ : ■■<•

- ELENA YANKJENĖ
Persiskyrė, s^i šiuo * pasauliu 

sausio 18 dieną, 6 . vai. vakare 
; 1936 m., sulaukus pusęs am- 
, žiauš, gimus Panevėžio apskr., 
. Šedavos parap,, Pąkąlniškių 
" kąime;
L 1 Amerikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Tamošių,’4 šunus Juozapą, 
Antaną, Retra, ir Feliksą; 3 
dukteris Oną, Veroniką ir Ane
lę? šesęri < Filipinų Daukšienę, 

‘ anūką ir gimines, o, Lietuvoj 
dyi. seseris.

Kūnas pašarvotas randasi ’
. 812 N; 22 Avenue, Melrose

JĖ'ark.
< '-' Laidotuvės įvyks ktvirtadie- 

ni sausio 23 dieną, 9 vai. rytą 
iš ųamu i Mt.. Cąr^mel parapi
jas bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos papialdos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
i Mt. Carmel kapines.

Visi a. a. Elenos Yankienės 
giminės, draugai ir pažystami 
ęsąt nuoširdžiai kviečiami' da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti

• jai, paskutini patarnavimą ir at- 
r- sigveikinimą. Nuliude liekame,

Vyra^, sųnai, dukterys, 
sesuo, anūkai ir giminę?*

Patarnąuja laięlotuvių dirck-
* toriui • Lachavičiųs ir Sųnųš, 
; Tel. ‘Canal 2515," arba Melrose

Park 797 . , ‘ . ;•

_ 1.'.'i.. . ........ ... . j?..... .... "'t1... .. 11 1"!myTiir.l,"H|1. jh ,.mi »i"i,> »■ . i
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SAUSIO 26—Paskaita, “Anti-Religinis Jųdėjimąs Sovietų Rusi
joje”. Skaitys C. Kastėnas. Rengia Roseląndo Lietuvių 
Laisvamanių Kuopa, Darbininkų svetainėje, 10413, Mjchi- 
gan avenue, 1 vai’ p.p. Įžanga veltui, (žiu. vas. 23 ir ko
vo 15.)

SAUSIO 23—Referatas, temoje—“Proletariato Diktatūrą^, skai
tys “Naujienų” redaktorius P. Grigaitis, Lietuvių Au
ditorijoje, mažojoj svetainėj. Pradžia 8 vai. vakare. Įžan
ga 10 centų ypątai. Rengia Liet., Socialistų Sąjungos Chi- 
cagos Centraline kuopa. . • • •

SAUSIO 25—Morning Star A. Gi metiniai šokiai ir ’ įteikimas 
City Chąmpionship Bąseball trofėjos, Legion Hali, 3945 
W. North Avenue. 8. P. M. 25c.

SAUSIO 25-*-SLĄ. Moterų Kuopa No. 208 16-ti Metiniai šokiai 
Hotel Windermere, Easį 1642 E. 56th Street, Crystal 
Ballrooin. 8 :30 P M. 75c. G. Stephens Revelers orkestras

SAUSIO 25—SLA. 63 kuojos’ balius, J. Macu-kevičiaus svetainę], 
1036 E. 93rd Street. Dainuos Roselande pagarsėjęs ša- 
kar-Makar choras. Kiti pamarginimai. 
vakare. Įžanga—25c.

SAUSIO 26—SLA. 212 kp, Kenoshą, Wjs. Stato Blindą German 
American svetainėje, 1715-52 St., Kenosha.

SĄUSĮO 31—Mergaičių Ęuręlio Sigma Epsilon Theta Bunco ir 
Gard Party, Chicagbs Lietu^ii/ Auditotijoj, 3133, S. Hal- 
sted street, 8 vai. vak* 40 c. Prizai, šokiai.

VASARIO 1—Amerikos-Lietuvių, OlųnP^dos Sportininkų, Pa- 
. gerbimo Vakaras, Southmoor Viešbuty j, Stony Island

& 67th Street. Bilietai 75c. Gros G. Stephens orkestrą, 
VASARIO 9tt-‘Tikuty*,” choras statę, operetę “CĄVALLERIĄ 

RUS’LlGĄNA”, Sokojų Svetainėj#, 2345 South Kedzie 
Ayenue.

VASARIO 1—Cicero Liętųyių Improvement Kliubo metiniai šo
kiai, Liuosybęs svetainėje, 14th St. ir 49th Ct., 7:30 vaj, 
vak. C#ras orkestras, daug laimėjimų. Bilietai—25c.

VASARIO 15—DariusrGirėnas, Amerikos Legiono, Kuopos Mo- 
teriį Skyriaus (AxiĮiąry). Valentine Dance šokiai, Varsity 
Ballroom, 3450 Archer avenue, 7:3Q vak. 35c.

VASARIO 16—“NAUJIENŲ” DIETINIS- KON
CERTAS, SokoĮų Svetainėj, 2345 South 
Kędzįe Avenue.

VASARIO 23—SLA* Kuopos koncertas, “Pirmyn’' operetė,
’ “G.rąžiojj Gąlątea”, Strumilom svetainėj, 158 E. 107' St.

šokiai. Pradžia—5:30 v. v. Įžanga 40c.
VASARIO 23—Paskaita, “Rejįgija ir Prelegentą,?

K. Augusį. Rengia Roselandę Laisvamaųjų Kp., Darbinin
kų svetainėje, 10413 Mjphigąn ąyenuę, 1 yal. p.p. Įžanga, 
vęltųi. (žįųr. saus, 26 ir kovo 15.).

KOVQ 1—Liętųyių Studentų Klįubu (Lithuąniąn Ųniyersity 
GĮub);—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagęs Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted Št. Ręlnas—įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c.

KOVO 15—Paskaita, ‘‘Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogminas. Darbininkų 
svėt).; 10413 avenue, 1 vaį., pp. Įžanga veltui.
Rengia Roseląndo Laisvamanių Kp. (žiu. 26 ir vas. 23.)

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

NATHAN 
kanter

Mutual LiquorCo
4707 So, Hajsted St
I ■ Tek YARDS 0803
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Taip Gerai, 
Kaip 1929

Channing E. Sweitzėr, Na
tional Retail Dry Goods Asso- 
ciation viršininkas pareiškė 
kad šįmet biznis stovi taip 
tvirtai ant kojų, kaip jis to- 
vejo “geraisiais” 1929 metais.

Illinois Valstijoje Vyki
na 1,917 WPA 
Projektus

WPA skelbia, kad dabarti
niu laiku Illinoijuj vykinama 
1,917 pašclpbs darbų projek
tų, kuriems paimta s 178,982 
bedarbiai. Iš viso, autorizuo
tų projektų yra 3,291.

Be to, Civil Conservation 
Camps stovykloms šioje vai- 

. stijoje paimta 29,000 bedar
biu, o National Ybuth Admi-

♦ * S *

nistration, kuri rūpinasi moks
lų eįnančiaiš jaunuoliais, tei
kia pagalbų 20,000 high school 
ir universitetų studentų.

I Savaitę, 8,950,000 
Anglių

United State Bureau of 
Minės praneša, kad į savaitę, 
pasibaigiančią sausio 11 d., 
minkštųjų (bittimihous) dilg
ini iškasta 8,950,000. toriui Tai 
esą 740,000 tonų daugiau, ne
gu savaitę prieš tai ir 
1'126,000 daugiau negu tą pa
čią savaitę, pereitais metais.
* Kietųjų '(antracite) anglių 
iškasta 1,245,000 tbnų. (Illi
nois kasyklose kasamos tik 
minkštosios anglys).

Hillųuit Pataisymas 
(Amėndment) Kon
stitucijai

Pereitaj kongreso Sesijai 
buvo įteiktas konstitucijos pa
taisymo projektas, vadiųatfiaš 
The Hillquit * Arnencfrriėht. 
(Morris HiUųuk, žymus Nevv 
Yorko socialistų yaęĮaš (dabąr 
jau miręs, j) pariiįšė). , Pere-

” ■ ■> ' z ' ■ • ’
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Iškėlė ovacijas “Pir
myn” už“Cavalleria

Rusticana”
« V

• ’ - ’ *■ ' : L <
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Chicagos Liet. D-jos vakare 
choras sudainavo ištraukai 
ir vas. 9 statomos operos. < 
... < ' t ■ * • > i’ '» • , - ’’i .* ’ 'A *■

Sekmadienį įvykusiame Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos Va
kare susirinkusi publika išktb 
le ovacijas “Pirmyn” chorui* 
kuomet jisai sudainavo keliąs 
ištraukas iš operos “Cavalle- 
ria Rusticana”.

Žvilgterėjus į entuziastišką 
tūkstantinę minią, buvo gali
ma suprasti, kad ji šauksmu 
ir plojimu jauniemsiems dai
nininkams ir vedėjui K. Stepo
navičiui reiškia ne vien pasi
tenkinimą gerai išpildytomis 
ištraukpmis, bet įvertindama 
choro pastangas įvykinti tik
rai ambitišką užsimojimą — 
pastatyti scenoje — ištisą ope
rą. .. . ■ - - • • •< • •

“Pirmyn” atneš “CayalleHa 
Rusticana” lietuvių publikai 
vasario 9 d., toje pačioje So* 
kolų svetainėje, kurioj įvykol 
ir Chicagos Lietuvių Draugi
jos vakaras.

Choras pradėjo “kariauti” 
su nelengvu operos libretu 
lapkričio mėnesį ir dabartiniu 
laiku laiko po dvi, kartais'hėf 
tris repeticijas į savaitę. Bfe 
to, visai atskiras repeticijas 
turi Chicagos Lietuvių Simfo
nijos orkestras, ir solistai, 
jaunieji dainininkai ir muzikai 
“zubryte zubrija” . gaidas ir 
žodžius dieną iš dienos, kad 
už trijų savaičių, kada įv^ks 
pastatymas, nepadaryti1 “sar
matos” pačiai operai, ir, jei 
žengti iš operečių rubežiij į 
aukštesnę operos v sHtj, tai 
žengti tvirtą žingsnį. ’
' Tarp ^Cavalleria Rusfica* 

na” solistų randame Artelę 
Steponavičienę, kuris daihuos 
svarbiausią moteriškę rolę,

• ✓ ♦ ‘

jęš per kongresą ir priimtas 
valstijų,' tas pataisymas už
draustų aukščiausiam teismui 
apšaukti nekonstitucinįais tuos 
įstatymus, kurie yra pravesti 
darbd žmonių naudai. Tas 
siūlomas konstitucijos pataisy
mas yra žinomas taipgi var
du, “The Workers’ Rights 
Amehdment”.

New Yorko atstovas kongre
se, Vito Marcantonio įteikė pro
jektą šiai sesijai. Kongreso 
rekorduose jis figūruoja kai
po House Join Resolution 440.

įteikus konstitucijos pataisą 
pereitam kongresui, tarp uni
jų ir kitų darbo žmonių orga
nizacijų prasidėjo smarku agi
tacija už projektą ir apie 2,- 
000,000 darbininkų ir ūkinin
kų — balsuotojų, pareiškė sa
vo kongresmonams pageidavi
mą, kad jis butų priimtas.

Dabar tą klausimą vėl iškė
lus kongrese, judėjimas už bi- 
litį atsinaujina.

Leo Krzycki, pirmininkas 
komiteto, varančio agitaciją 
atsišaukia į darbo žmones ra
gindamas juos rašyti savo kon- 
gresmphams ir atstovui Hat- 
ton W. Summeers , Atstovų 
Blito Teisių Komiteto pirmi
ninkui, (Chairman of the 
HoUšė Judiciary Committee, 
Boiiše Office Building, Wash- 
ihgton, D. C.) ir reikalauti, 
kad kuo artimiausioje ateity
je fchtų paskirta data viešam 
tardymui, kad suinteresuoti 
galėtų pareikšti kongresui sa
vo huoinonę apie pasiūlymą.

jis toliau prašo darbo žmo
nių hrgąnizacijų indorsuoti 
projektą ir pranešti apie tai 
savo distrikto kongresmonui 
ir atstovui Summers. Be to, 
kviečia organizacijas paskleis
ti peticijas ir rinkti parašus pi
liečių, kurie jam Hillųuitt 
Alhėhdmentui pritaria ir pa
geidauja, kad butų* priimtas.

'■* ' ■ • • ■ ■ -

būtent, Santuzzos;’ svarbiau
sioji vyriška rolė tenka L. Ten- 
žilii. Vas. 9 d., jį publiką ma
tys kaipo Turiddu, jauną iš 
kariuomenės grįžusį vyruką, 
kuris nemokėjo siTtvarkyti sa
vo širdies reikalų . Tų reika
lų neįstengė sutvarkyti nei 
Llicia, Turiddu motina, kurią 
vaidins ir dainuos Onuks Ske- 
tiėriiitė;
i Jonas Romanas, publikai 
žinomas |Tadio-pranešejas ir 
tenoras bus Alfio, kurį Turid- 
<du betvarkiai širdies reikalai 
smarkiai palietė, kaip palietė 
ir jo žmoną, Lotą, kurios rolę 
dainuos jauna dainininkė, 
Ąldėna Grigonis.
■ “Pirmyn” choro nariai pla
tina jau ir bilietus. Jie yra 
65 Centų ir $1.00, (vietos re
zervuotos). Prie durų piges
nės Vietos pakils iki 75c.

Choristas.

Išsivežė iš krautuvės 
seifą su 1,160 4 . i , • “

Išpjovę sienoje skylę neži- 
homi piktadariai įsigavo į 
Atlantic ir Pacific krautuvę, 
5600 W. Madison Street, ir iš
sivežė saugiąją kasą, kurioje 
buvę $1,160 pinigais ir $81 
Čekiais. Apie apiplėšimą te
pa tirta vakar rytą, kai vedė
jas A. Volleendorf atidarė 
krautuvę bizniui.

KARALIUS GEORGE V IR ĮPĖDINIS
• ■ • *" . ■ v ■ -i -I

/ ; i

Miręs Anglijos karalius George V su Vyriausiu sunumi, 
Valijos princu Edwardu, kuris tėvui mirus, šiandien automa- 
tiškai paliko naujuoju karalium, Edvardų VIII.

. •( ♦ » • f'.’ v »J * '•
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Darbo Federacija 
prieš pakeitimą 
Chicagos laiko

Pernai metais> Chicagoje 
prasidėjo agitacija, ir. alder- 
monai net priėmė rezoliuciją, 
įvesti Chicagoje rytinių valsti
jų laikas, kuris nuO dabarti
nio Chicagos laiko skiriasi 
viena valanda. Pav., kuomet, 
Chicagoje 12-ta, _ tai rytinėse

Prieš laiko pakeitimą pasi
sakė Chicagos Darbo Federa
cija, atstovaujanti 3/5,000 or
ganizuotų darbininkų. Taipgi, 
prieš pakeiitmą pasisakė Pure 
Milk Association, astovaujanti 
17,000 ūkininkų. Ūkininkai 
sako, kad “jie karvių, ankščiau 
negali sužadinti”.

Smūgio per veidą at 
garsiai teisme

Chicagos turtuolis, Potter 
d’Orsay Palmer, kurio tėvai 
pastatė garsųjį Palmer House 
viešbutį, drožė žnąonąi per 
veidą, žmona Maria Martinei 
de Horz Palmer, Argentinos 
aristokratei, smūgis buvo taip 
skaudus, kad šeštadienį teis
me atsidiirė byla, reikalaujan
ti divorso. (

Tai bus, berods, trečias he- 
pasekmingas turtuolio bandy
mas rasti, laimę “Moterystės 
sakramente”.

Moteriška be rubų- 
policija bejėgė

•• Atėjo vakar du policistai 
pas Mrs. Marjorie Breen, 29, 
2842 Sheridan Road, ją areš
tuoti. Pamačiusi “dėdes” mo- 
tefiškė su drauge, Sarah Sas- 
hansky, užsirakino maudymosi 
kambary ir nusirėdė, demons
tratyviai parodydamoą, kad 
jos dabar policijos nebijo. Tik 
išsėdėjusios dčvynias valan- 
dds kambarėlyje, išnikusios ir 
Sušalusios,. jos pasidavė.

čiai” už alkoholinius gėrimus, galėjo prižadinti. Vėliau Lan
kupiuos gauja pardavė, laike dydamas įsigauti 
prohibicijos, huo 1921 iki 1932 langą/nukrito tris aukštus į

vidun per CLASSIFIEDADS
metų.' z;. j

Pinigų * reikalaunama iš 
Ralph Cąporie, 1117 S. Austin 
Blvd., Cicero;'Joe Fųsco, 7342 
Prairie avę.; Michael Ląpristi, 
3222 S. Wells st.; J. J. Nolah, 
394 Hess avė.; Aįbert Johnson, 
5623 MožarL st., ir Nicholas 
Juffra, 6906 Clyde avė.

iclą ir užsimušė.

Nepasisekimai bizny 
privertę nusižudyti.

f
Vakar rytą atidėjęs į šalį, 

savo 11 batip taisymo įrankius, 
batsiuvis Augusi Zulla, 50,' 
1519 W. Van Biircn Street, pa- • 
siėmė revolverį ir krautuvėje 
nusišovė. Jo sūnūs, Stanley, 
28, aiškina, ka dtevą nusižu
dyti privertę nepasisekimai

5 šeimyna prarado 
viską gaisre

SLA 301 Kuopa veikia
1 : ■ z

Linksmas, vakarėlis
CICERO — SLA. kuopos 

vakarėlis įvyko praeito šešta
dienio vakarą, šemeto svetai
nėje, kur, susirinkus nemažam 
svečių ir narių skaičiui, prie 
geros lietuviškos muzikos visi

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
Ant i-ifių ir 2-ru morgičių visose 
apielinkėsė (ir perkam) nuo $100 
iki kęliū tukštančiu. Turime Real 
Estate ir Ąpdraudos Departamenta.

J. NAMON & COMPANY - 
6755 S. Western Avė.

Tėl.Grovehill 10^8

“Pirmyn” repeticijos 
trečiadienį ir 
penktadienį

“Pirmyn” člioro tepeticijos 
šią savaitę įvyks trečiadienį ir 
penktadienį (o mc antradienį, 
kaip pirmiau buvo skelbta), 
Neffo svetainėje, Westsidėje. 
Antradienį, Gage Park svetai
nėje, 55th ir Westęrn, įvyks 
Chicagos Lietuvitį Simfonijos 
orkestro repeticijos, bet cho
ras* ten nedalyvaus.

Choro naHai yra prašomi 
atkreipti dėhiesį į permainą 
ir repeticijos^f blifihai atsi
lankyti. b.l ;

, Per ilgą laiką nei Anton 
Bohlkan, nei jo žmona netu
rėjo darbo. Bet aną dieną 
pasisekė žmonai surasti slau
gės darbą ir kaip vakar7 ji 
turėjo tarnybą pradėti.

Džiaugėsi Bolhkanai, gyve
ną mediniame iianie, ties 7102 
S. Chicago avenue. Jiems be
sidžiaugiant, netikėta? kilo 
gaisras, kuris privertė Bohl- 
kaųus ir jų tris vaikučius iš
bėgti iš buto beveik vienmarš
kinius. Liepsnos sunaikino 
visą namą, kartu sunaikino ir 
viską, ką.Bohlkanai turėjo.

Vakar rytą kaimynai pasko
lino Bohlkanieiiei drapanas, 
kad ji turėtų kuo eiti į darbą.

laiką.

Komitetui
trijų moterų, . nuoširdžiai pasi
darbavus, viskas gerai pavyko, 
taip kad ir pelno numatoma.

Dabar visų mintys yra at
kreiptos į tai, kaip surengti iš
važiavimą ateinančią vasarą, 
kad tuo sukėlus šiek tiek lėšų 
ir papildyti kuopos iždą, mat, 
reikalinga bus siųsti į seimą 
delegatus, kas irgi sudarys iš
laidų.

Susirikimas
Kuopos metinis susirinkimas 

buvo užpraeito pirmadienio va
karą. Narių susirinko nemažai. 
Taigi, pradžia metų atrodo ne
blogai, ūpas geras pas visus, 
mat, iš praeito parengimo dar 
gerai tebesi j aute. Gal turės 
daugiau drąsos surengti pikni
ką šią vasarą

1 Pelno liks
, kuris susidarė iš

Furniture &^Fixtures 
. Rakindai-Itaiaai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIŪS. visokio didžio su Coil Baksnis 
ir sinkbm. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. regtsteriuė ir ice baksus. Cash 
arba ant išnjokėjimO. Pamatykite 
mus pirui negu nirksite kitur.

S. E± SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

ijMtLS. Statė ’St CALumt 5269

■

Užporyt laidojama 
Elena Yahkienė

MELROSE pkfilV — Ket- 
virtadienį, sausio 23 d., Mount 
Carinei kapinėse btis palaido
ta Elena Yahkienė, melrose- 
parkietė, mirusi &gūsio 18 d.

Vėelionės liūnas randasi pa
šarvotas 812 N. 22nd avenue, 
Mclrose Parke, iš kur ketvir
tadienį jis bus išgabentas pa
maldoms į Mt. Carinei bažny
čią. ' ■ - • ' ■ ■ ' ■

Velionės kūnas rahdasi pa* 
4 sūnūs, Juozą,! Antaną, Pet
rą ir Feliksą, ir tris dukteris, 
Oną, Veroniką ir Anelę. •

Laidotuvės įj^asides 9 vai., 
ryto ir jomis rdfjiftsis laidotu
vių direktorius Lachavičius.

Užsimušė negalėdamas 
-sesers prižadinti

Kai užvakąr vakare. Antho- 
ny Buttįigero, 34, 3007 Prin- 
četon ayenufe parėjo nao, ra
do buto duris užrakintas. Bel
dėsi, bet miegančios sesers ne-

GĖRIMŲ SKLADAS 
Gausite visokių gėrimu, didžiausis 

pasirinkimas pas lietuvi. 
Monarch Wine & 

Liquor Store 
JAHN GAUBAS, Sav. 
3529 So. ' Halsted Street

MELROSE PARKIEČIŲ 
ATIDAI

Melrose Parke Naujienas 
galite gauti pas fotografę 
Antanų J. Krušinų, 150 N. 
Broadway, Melrose Park, 
UI.

D

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristatėm i namus ir groserj. 

Pašaukit.

F0X DE LUXE
Alus—5 centai. Degtine—10 centų 

Užkandžiai visados.
J. G. Tavern
JAHN GRIBAS ,Sav.

3318 So. Halsted St.
.■■■■■■■■■— , II —ii.. II dili II Į Į—

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI 
ĮMusų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu1 Sv 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki ’ 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piėt.

LANDLORDS BUREAU OF
> CHICAGO Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 

Mes esame jau šiuo adresu, virš 
50 met

UNIVERSAL STORAGE
V.K BAGDONAS. Sav.

Local and Lonn Distance 
Furnitūra and Piano Movinar

3406 S. Halsted Street
. Phonu Yards 8408

Kunigo M. x. Mockaus^ Pėdsakai sniege iš 
Roselando Šelpimo Ko

miteto atskaita davė 4 jaunus vagis

Pajamos
Baliaus jeigos .....
Surinkta aukų

$47.87
29.50

$77.37Iš viso ............
Išlaidos

Duota M. X. Mockui pin. $25.00 
Už kaldrą Peop. Fur. Co. 3.75 

” drapanas Sears Roeb. 3.70 
” baltinius įvair. kraut. 4>.08 

” kojinės ir kelnės ....
kaldros apvalkalas i...

” svetainę susirinkimams 
fondo knygas ......

vaisius S. Vitkui .......
V maistą A. Maziliauskui 
” elektr. Šaudytuvą ........

3.50
1.75 
1.00 
1.54

.63 

.95 
3.04

Sekdama , sniege paliktus 
pėdsakus, policija Wheelinge, 
III., nuėjo į vietos vagių lan
dynę ir suėmė. ketUriš ą jau
nuolius, kurie. apiplėšė E. 
Reyerson, . turtuolių namus. 
Suimtieji yru, 'Eldėn 7 Belzer, 
21; Raymond BieįZer, 19; Wil- 
liam Rutkauskas, 24, ir Ed- 
ward Rutkauskas, 18.

Iš Viso7 $48.94
Pas iždininką liko—. $28.43 
Fondo ir Laisvamanių Kuo

pos raštininkas Antanas Jocius;

Ieško Kaltininko gaisro, 
kuriame sudegė in

validas ,
-- ■ , ----- - t

Ugniagesių departamentas 
ieško kaltininko gaisro, ktiris 
sunaikino namus ties, 2175 
ango avenue. Gaisre sudegė 
invalidas Irving Slaneęr 38, ir 

t sunkiai apdegė jo motina ir 
* brolis, Elmer Slanec.

Sako, automobilių 
laisniai netikę

Nors praėjo tik kelibs savai
tės nuo išdalinimo 1936 metų 
automobilių laistiiiį “platės”, 
jos jau ėmė rlid^ti; Valstija at
sisakanti užnioketi už jų paga
minimą Charieš H, Hanson 
bendrovei, 303 W. Erie^ st. Pe^ 
reitais metais “platės” taipgi 
ėmė rudyti ir gęsti panaudotos 
tik irienesj-kitį-. ./
* ' r- | •: ‘ : .• '■

Reikalauja mokesčių iš
6 Caponės gengsterių

■ " s-;. ■ - ■ >' ■

F<‘deralis inoli!ėsi5ii! kolekto- 
rius Chicagoje, Cąrter Harri- 
sori, patraukė teisman šešis 
buvusius Caporiės galijos 
gengsterius reikalaudamas 
$127,439.79. Tai yra “mokes

TeL . Republic. 8402

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

A

P. C0NRA1)
STUDIO 

420W.63rdSt 
Englevrood 5883-5840 

Dar gražiau, moderni!* 
Hau įrengta. ,

,, mIi i—.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir, Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

7 Collateral Paskolas.

Chapman and CoM Ine.
120 S. La SaUe St

Tel. Franklin 0576

CHAŠ. BENDER CO. 608-14 N. 
Wells St. Bargenai: 50 pilnu setu 
Bąr Fikčeriiį., Išrengimai nuo $125 ir 
Virš .1000 kėdžių ir stalų. Vartoti ię 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais . Visi grosernių-lunchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikčeriai. že
momis kiainonisi. Priimsim įusų fikče
rius i mainus. CHAS. BENDER CO. 
608 North Wells St. Svperior 2861.

■ iuniiii.ii^ i įi,in 11 ■■■ —

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEšKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio, nesenesnio kaip 45 me
tu amžiaus. Geitina, ' kad butų 
pasiturintis arba biznierius. Aš esu 
įauria j našlė ir pasiturinti.

Box 386 
1739 So. Halsted St.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisiuflgę pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliavimų. 25 metai patyrimo — 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

4 _______________

GREITAS PATARNAVIMAS , 
Skolinam pinigus ant mortgičių, 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
iŠmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

COAL
GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

PARDAVĖJAI, komisas ir eina- 
moji sąskaita, jeigu bus tinkami 
Atsišaukit. Roseland Tobacco Liquor 
Co., 11418 Michigan Avė.

RĖIKAL1NGĄ unijistas janito- 
rius . Turi būti lietuvis. Mike Wil- 
liams, 4939 Broadway.

.. .. . ■■m..... .i .......■ ■■■■■■■■i— 
įtėlp Wanted—Female 

Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrus veiterka. 
ANNĄ’S. RESTAURANT 

531 Roosevelt Rd. '

REIKALINGA mergina. Lengvas 
nMmų darbas — bėra virimo. Naktį 
eiti namog. Kreiptis Crawford 515|.

REIKALINGA moteris už gaspa- 
dinę — Maža šeimyna . Geri na
mai, 2145, West 18 PI., antras na
mas užpakaly.

Business Chances

MĖSOS MARKETAS ir grosernė 
pardavimui. Geroj vietoj, gerai 
įsteigtas biznis. Labai nebrangiai. 
REPublic 8931. 2953 W. 59 St.

TAVERN pardavimui, pigiai. Ge
roj vietoj, arti Stock Yardų. Pri
verstas parduoti dėl ligos. Atsišau- 
kit 4330 S* Ashland Avė.

PARDAVIMUI didžiai mpdferniš- 
kas restauranas, leasas 5 metams — 
White Housė Restaurant, 6313 So. 
Westetn Avė.

GROSERNĖ ir delicatessen krau
tuvė parddtimui su pilnu staku. 
Priverstas parduoti dėl nesveikatos.

v 2109 So. Halsted St.

BUSIANTI biznieriai, kurie ieško
te pigiai ir gefos vietos dėl bučer- 
nės ir grosėrnės, štai yra puikiau
siai įrengta vieta. Per daugeli me
tų išdirbta . Priežastis pardavimo 
du biiniai, negaliu išlaikyti.- Par
duosiu pigiai, atsišaukit.

3106 So. Halsted St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa. pi
giai, 32 metai išdirbta viete. Renda 
$10.00 su šiluma. Priežastis nykštį 
nukirtau, Fractical Tailor Shop, 401 
Fifteėnth St., Moline, III.

Real Estate For Sale 
Naroai-žetnė Pardavimui

HIGH
Best Substitute for Pocahontas 

A $5.75 
.... 6.00 
... 4.75 

ton

,Mine Run .......................
Lump, Egg or Nut ........
Screenings .................

Direct from the Mine. — 2 
minimum.

Call Day or Night
KEDZIE 8882.

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run ......... .........

Lump, Egg ar Nut ..... 
Sėreenings ................... .

Tiesiog iš Kasyklų 
kaip 2 Tonus. * 
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 8882.

....... $5.75

...... 6.00

..... 4.75 
Nemažiau

PARbAVlMUI ARBA 
MAINIMUI 

Delicatessen krautuvė ant Irving 
Park Blvd.; daranti gerą bizni. Par
davimo priežastis .liga.

19^ apts. 16x8 % ir 3x2 aš- 
tuonių metų senas arti Lavergne 
Avė.
> 2 flatai garu apšildomi ant Po- 
tomac Avė.

2 flatai. pečiais apšildomi ąnt No. 
Kedzie Avė.

štoraš ir 4 flatai ant North Avė. 
4x4 kamb. ant N. Kedzie Blvd.
Crystal .St. arti Humboldt Parko 

2x6. ir 1x4.
Uždarysiu dyla už cash, bonds 

arba ąįrhius. morgičius, ■
LOUIS MORRIS & CO. 
4006 West Division St.

Tel. Spaūlding 5758

' DEARBOKN ČOAL CORPORATION
2426 S. HALSTED ST.

SANDĖLIS
Genuine Red Ash

Genuine White Star
Telefonas — CAL. 6681-6656*

štai Yra tikras bargenas 
DEL JUS. Puikus 12 , apartmentu 
namas ant South Sides arti 
Parko. Metiėės įplaukos 
Pilna kaina tiktai $15,000. 
keletą mėtų atgal buvo 
$45,000. Nusipirkit šį namą dėl 
įplauka ir uždarbio . Del pilnų in
formacijų telefonuokit. atsilankykit 
arba rašykit.

FRED’K H.jBARTLETT & CO.
33 W. Washington St.

2nd Floor — Tel. Randolph St. 
Klauskit Mt. W. R. Lemke

Jackson 
$4,460. 
Tiktai 
vertas




