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NAUJIENŲ” Metinis Koiicer 
tas Sekmadienį, Vasario 16.

Siūlo prailginti da* 
baltinį neutraliteto

mažinus tranzitų per-Pamario 
koridorių ir “sušalus” Lenkjios 
kreditams Vokietijos bankuose, 
vokiečiai vėl pradeda gretintis 
prie Lietuvos, ieškodami ten

Rūstauja kam Francija ruošiasi 
ratifikuoti karo sąjungos su
tartį su Rusija

18 nuteista užsukt? 
bes Michigano 

rinkimuose

Įsitikinę, kad 
Lenkija

MONARCHISTŲ OR
GANIZACIJAS

PUB. CO., INC. 
Illinois

Lenką i Grūmoja 
Francijai nutrau

kimu ryšių

Oro pranašas 
sako, kad šįryt Chicago pasieks 
nauja didele šąlčių banga, ku
ri nustums termometrą iki 10 
laipsnių žemiau sero, bet sek
madieny busią jau šilčiau.

14 (Ha- 
prekybos 
neatnešė 

pasekmių

apvaikščiojimas bus Sakalų svetainėje, 
2343 S. Kedzie Avė., 4 vai. po piet

WASHINGTON, vas. 14. — 
.Abiejuose kongreso butuose li
ko įneštas bilius apie deportavi 
mą nepageidaujamų svetimša
lių, registravimą svetimšalių ir 
įvedimą rinktinės immigraci-

Daugiau žinių apie Lietu
vos ir Vokietijos derybas

. Garsinimai musų programams -yra priimami 
už prieinamas kainas.

Derybas Lietuvai pasiūlė pati Vokietija, 
nes ir pačiai Vokietijai pakenkė 
ekonominis karas su Lietuva

Mongolija protes 
tuoja

Naujas bilius prieš 
ateivius

Trys monąrchistų organizacijos 
uždarytos priežasties už
puolimo socialistų vado Biuro

BERLYNAS, vas 
vas) 
ryšiai su 
jiems pageidaujamų 
*ir kad jie žymiai pablogėjo su

VARŠAVA, vas 
ėijos parliamentui svarstant ra
tifikavimą jau seniau padarytos 
Franci jos ir Rusijos sutarties, 
Lenkijos valdžia pavedė savo 
atstovams Paryžiuje įspėti 
Franci jos valdžią prieš pavo
jingumą tokios sąjungos ne tik 
Lenkijai, bet ir visai Europai.

Lenkijos valdžia sako, kad 
ji savo politiką visuomet rėmė 
Lenkijos Franci jos 1921 jn. 
draugiškumo sutartimi, vienok 
jei Francija ratifikuos sąjun
gą su Rusija, tai Lenkijai nie
ko neliksią daryti, kaip nu
traukti su Francija ryšius, nes 
ta sąjunga buk esanti pavojin
ga pačiai Lenkijai. Francijai 
finansuojant sovietų Rusiją, 
Rusija' stiprinasi Ukrainoj, kas 
yra lygu stiprinimui fronto 
prieš Lenkiją.

Lenkija pataria Francijai 
verčiau taikintis su Vokietiją, 
su kuria dąbąi* yra taip susi
bičiuliavusi pati Lenkija.

Rytoj, sekmadieny, vasario 
16 d., įvyksta didelis metinis 
“Naujienų” dienraščio koncer
tas. Kadangi tą dieną pripuo
la ir 18 metų Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo sukak
tuvės, tai' kartu bus ir Lietu
vos Nepriklausomybės apvaikš
čio jimas ir tuo reikalu “Nau
jienų” Redaktorius Dr. P. Gri
gaitis pasakys atatinkamą kal-

FRANKFORT, Ind., vas. 14. 
—Paliegėlis George Farrell, 30 
m., protestuodamas prieš jo tė
vuko turto padalinimą, sulig 
kurio jam nieko neliko, jau 12 
dienų nieko nevalgo ir negeria. 
Neveikia ir daktarų įkalbinėji
mai, kad jis turės mirti už ke
turių dienų, jei nepaliaus savo 
bado streiką.

Tą pačią dieną, t. y. irgi ry
toj, chicagiečiai girdės pirmą 
radio transliaciją tiesiai iš 
Kauno. Bus transliuojamas 
Lietuvos Nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimo programas Valsty
bės Teatre.

KUNIGAS” SUIMTAS Už 
BANKO APIPLĖŠIMĄ

TOKIO, vas. 14. —Du Ja 
ponijos armijos lėktuvai šutei 
dūrė ore ir keturi lakūnai žu 
vo juroje.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prą 
našauja:

Giedra, bet labai šalta, šį ry
tą tikimąsi šalčio iki 10 laips 
nių žemiau zero.

Vakar 12 vai. dieną tempė 
ratura Chicagoj bitfvo 
ėjo vis šaltyn.

Saulė teka 6:47,
5:22.

SAN FRANCISCO, vas. 14. 
—San Quėntin kalėjime užtikta 
netikrų pinigų spaustuvė ir 
daug atspausdintų netikrų pi
nigų, kurie buvo plačiai sklei
džiami už kalėjimo sienų.

Birutės Choras,
Chicagos Lietuvių

“Pirmyn”,
“Naujos” Gadynės”
Lietuvių Vyrų Choras, 
Jaunų Lietuvių Pulko Choras.
Solistai dalyvauja:
Helen Bartush,
Anelė Steponavičienė, 
Antanas Kaminskas, 
Stasys Rimkus.
Taipjau dalyvauja Andrieje- 

vo ir Beliajaus šokėjų grupės ir 
akordionistai Andrius -Narbutas 
ir Juozas Žukas.

MASKVA, vas 
kine Mongolija pasiuntė aštrų 
protestą Manchukuo dėl susi
rėmimo su manchukuo- japonų 
kareiviais pereitą trečiadienį ir 
pareikalavo, kad Manchukuo pa
liautų briautis į Mongoliją. Su
sirėmime 11 žmonių užmušta, 
23 sužeisti?

Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris baronas von Neurath 
pasikalbėjime su Lietuvos pa
siuntiniu Berlyne, Jurgiu4 šau
liu pareiškė, kad Vokietija 
trokšta baigti tebesitęsiantį po
litinį trinimąsi ir atnaujinti pre
kybos rysius su Lietuva.

Išrodo, kad Vokietija prade
da derybas su Lietuva reika
laujant Rytų Prūsijos vokie
čiams, kurie delei suvaržymo 
tranzito per Pamario koridorių, 
būtinai turi įsigyti {priėjimą 
prie\ juros. Klaipėda yra gi vie
nintelis naturalis kelias jura iš 
Rytų Prūsijos į tikrąją Vokieti-

Rytoj sukanka lygiai 18 metų kai Vilniuje susirinkusi Lie- 
vos Taryba vasario 16 d.,1918 m., paskelbė LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĘ, priimdama sekamą, Dr. Jono Basanavičiaus pa
siūlytą, deklaraciją:

“Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovy
bė, remdamosi pripažintąją tautų apsisprendimo teise 'h* lietu
vių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d., 1917 
metais, ATSTATO NEPRIKLAUSOMĄ DEMOKRATINIAIS PA
MATAIS SUTVARKYTĄ LIETUVOS VALSTYBĘ su sostine 
Vilniuje ir tą valstybę atskiria nuo visų valstybinių ryšių, kurie 
yra buvę su kitomis tautomis.

‘‘Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės 
pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galu
tinai nustatyti, kiek galima greičiau, sušauktas Steigiamasis Sei
mas, demokratiniu budu visų jos gyventojų išrinktas”.

_Po Šia Nepriklausomybės deklaracija pasirašė visi Tarybos 
nariai. >"

Tuo laiku Lietuva buvo vokiečių . okupuota ir Lietuvą ne 
tuoj po paskelbimo Nepriklausomybes tą Nepriklausomybę at
gavo. Teko Lietuvai daug kovoti ir su okupantais-vokiečiais, ir 
su bolševikais, ir su bermontininkais, ir kaimynais lenkais, kurie 
ir ikišiol tebelaiko savo naguose Lietuvos sostinę Vilnių—iki Lie
tuva tapo pilnai Nepriklausoma valstybe ir liko kaipo tokia viso 
pasaulio pripažinta/ -

Chicagos lietuviai šią didžiąją lietuvių tautos šventę apvai
kščios “Naujienų” metiniame koncerte, rytoj, Sakalų svetainėje, 
kur “Naujienų” Redaktorius Dr. P. Grigaitis plačiai išaiškins 
apie šios deklaracijos reikšmę ir Lietuvos kovą už Nepriklau
somybę.

DETROIT, Mich., vas. 14. — 
Valstijos demokratą pirminin
kas Ęlmer B* O’Hara ir 17 jo 
pągelbinilikų, jų tarpe ir vals 
įijos sentorius Anthony J. Wil- 
kowski, liko nuteisti kalėj iman 
už susukimą balsų ir suklasta- 
vimą 1934 m. rinkimų davinių.

O’Hara, kuris nepaprastai 
praturtėjo spekuliu'odamas žą- 
me ir paskui iškilo politikoje ir 
Wilkowski gavo nuo 4 iki 5 me
tų kalėjimo.

CŲICAGO. . — Donald Ra 
Brower, Chicagos plėšikas, ku
ris pasirėdęs kunigu apilėše 
Oak Lawne banką. Sekančią 
dieną policija jį suėmė.

WASHINGTON, vas. 14. — 
Atstovų buto užsienio reikalų 
komitetas vienbalsiai nutarė pa
siūlyti prailginti dabartinį ne
utraliteto aktą, tik pridedant 
prie jo pataisą apie suvaržymą 
paskolų ir kreditų kariaujan
čioms šalims. Išimtis daroma 
tik atsitikime, jei lotynų Ame
rikos šalis stotų karau su ne 
Amerikos šalimi. -

Tokį pat pasiūlysią 
ir senato komitetas.

užklupę ne vien Chicago, bet ir visas vidurines valstijas

Po koncerto gi bus šokiai.
Koncertas bus Sakalų sve

tainėje, 2343 S. Kedzie Avė. 
Pradžia 4 vai. po piet. Įžanga 
50c ir 75c.

PARYŽIUS, vas. 14. — Iš 
priežasties monarchistų užpuo
limo ir sumušimo taksikabu 
važiavusio ; i socialistų vado at
stovo Leon Blum, kabinetas 
skubiai atlaikė susirinkimą ii 
uždarė tris rojalistų organiza
cijas— L’Action Francaise ir 
kartu su' ja surištas studentų 
rojalistų draugiją ir Camelots 
du Roi. Pastarieji ir suruošė 
užpuolimą ant socialisto Blum.

„Taipjau buvo padaryta krata 
rojalistą raštinėse ir jų laik
rašty, bet laikraštis išėjo regu
liariai.

Rojalistai bandė sukelti riau 
šes dėl uždarymo jų organiza-1 
cijų, bet valdžia buyo prisiruo- 
šutei ir didesnes riaušes iššauk
ti jiems nepavyko.

Rojalistų laikraščio redakto
rius yra kaltinamas pakartoti
nais kurstęs prie smurto prieš 
nepalankius monarchistams at
stovus. Fašistai gi labai stro
piai aiškinasi, kad jie nieko 
bendra neturį su rojalistais ir 
jų darbams visai nepritarią.

CHICAGO.— Lietuvis Mikas 
Butrimas, 38 m., 2448 W. 42 
St., kuris buvo ąĄnįjai sužeistas 
užvakar ištikusi^ Šwift •& Co.( 
hydrogeno dujų dirbtuvėj, prie 
42 ir Justine Št., skerdyklose, 
pasimirė nuo žaizdų.

Tos dirbtuvės eksplozijoj žu
vo trys žmonės, bet dar ketvir
tas lavonas tebėra dirbtuvės 
griuvėsiuose, kurie ir toliau yra 
kasinėjami.

4 sunkiai sužeisti darbininkai 
tebeguli ligoninėse. Be to dau
gelis liko lengviau sužeisti.

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENĮ

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 
1080 Kilocycles (5000 Watts Pajėgos).

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

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

CHICAGO. — šalusi per ilgą laiką, ChicagoĮ;dabar jau gali atsikvėpti, nes oras žymiai atšilo. 
Vienok miestas tebėra paskendęs sniege, kurį užnešė šios savaitės) pradžioje užėjęs didžiausias 
viesulas miesto istorijoje, šalčiai 
atėmė gyvybes 300 žmonių.

The Li t hu ari i a n. D ai ly N e w s
Entered as second-class matter MaiJch 7, 19'14 at tbe Post Office at Chicago, III.,

x under the Act of March 3, 1879 /

Programas koncerto bus ne 
paprastai turtingas, mes daly 
vaus penki chorai ir keturi žy
miausi solistai, taipjau bus šo 
kėjų ir akordionistų.

Koncerto programe
Lietuvos radio programą Chi

cagoj e transliuos didelė WMAQ 
stotis lygiai 1:30 vai. po piet.

šį programą iš Lietuvos 
transliuoja National Broadcast- 
ing Co.

(Kai prieš kiek laiko buvo 
transliuojama Columbia Broad- 
casting System programas iš 
Lietuvos, tai Chicago jo negir
dėjo, nes nė viena Chicagos 
stotis to programo netranslia-

Pasimirė sužeistas FRANCIJA UŽDARE 
dirbtuvės ėksplo 

zijoj lietuvis

BERLYNAS, vas. 14. (New 
Yorkt Times telegrama). — 
Vienas iš didžiausių pavojų 
Europos taikai liko pašalintas, 
Vokietijos valdžiai pripažinus, 
kad Klaipėdoje tapo atsteigta reikalingų jiems importų, taip- 
konstitucinė valdžia ir todėl jau ir rinkų dėl savo fabrikų 
Vokietija sutinkanti pradėti de- ( gaminių. . 
rybas su Lietuva apie atnauji
nimą nutrauktų tarp abiejų 
valstybių prekybos ryšių. Apie 
norą pradėti prekybos derybas 
Vokietijos valdžia pranešė Lie
tuvos vyriausybei.,

Ikišiol Hitleris atkakliai tvir
tino, kadj jis niekad nepradės 
derybų su Lietuva iki padėtis 
Klaipėdoje nepasikeis Vokieti
jos naudai. Nacių kongrese 
Nuremberge pereitą rudenį Hit
leris griežtai pasnwi*kė I^įetuvą 
kaipo Klaipėdos vokiečių perse
kiotoją. ~ -

Delei to Vokietijos valdžia 
buvo paskelbusi Lietuvai ekono
minį boikotą. Vokietijos im
portas iš Lietuvos žymiai su
mažėjo. 1934 m. per 9 mėn. 
Vokietija pirko! Lietuvoj pre
kių (ūkio produktų) už 12,- 
300,000 markių, tuo tarpu per
eitais metais per tą patį laiką 
Lietuva Vokietijai pardavė pro
duktų tik už 2,300,000 markių. 
Tuo pačiu laiku nacių propa
ganda prieš Lietuvą pasidarė 
tokia pikta ir rėksminga, kad 
kilo pavojus pasienio inciden
tų, kurie galėjo privesti prie 
karo. Dabar gi tą piktą pro
pagandą prieš Lietuvą Vokieti
ja jau sustabdžiusi.

Tečiaus sprendžiama, kad ne 
vien pakitėjimas padėties Klai
pėdoje privertė vokiečius pa
keisti savo nusistatymą. Spė
jama, kad čia veikia galimybė 
Franci jos ratifikavimo Franci- 
jos-Rusijos sąjungos, b ypač 
Lenkijos atsitraukimas nuo 
pro-vokiškos politikos, ką Len
kija ryškiausia parodė suma
žindama vokiečių traukinių 
tranzitą per Pamario (Danzigo) 
koridorių.

Vokiečiai nori prieiti prie
Klaipėdos

(Šis tvirtinimas, kad vokie
čiai derybomis nori prieiti prie 
Klaipėdos, kad per jurą Rytų 
Prūsija galėtų susisiekti su Vo
kietija, yra neaiškus, nes Ry
tų Prūsija turi savo uostą — 
Karaliaučių ir dagi kada Vokie
tija valdė Klaipėdą, tai ji Klai
pėda, kaipo eksporto uostu la
bai mažai naudojosi).

Ir lenkus kviečia į Berlyną 
v

VARŠAVA, vas. 14. — (Ha- 
vas).— Nežiūrint visiško nu
trūkimo derybų dėl skolų už 
geležinkelio tranzitą, Vokieti
jai kviečiant, vakar skubiai iš
vyko į Berlyną Lenkijos dele
gacija aptarti visą klausimą 
Lenkijos prekybos su Vokieti
ja, nes pasirodė, kad senoji 
1933 m. sutartis nė vienai pu
sei neatnešė jokios naudos; Ne 
tik neįvyko numatytas 50 nuoš. 
padidėjimas prekybos, bet pre
kyba sumažėjo 30 nuoš. Bus 
bandoma išnaujo taisyti Vokie
tijos ir Lenkijos santykius, nes 
to pageidauja abi puteės.
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Lietuvos Nepriklau
somybę Besaugojant

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, vasar. 15, 1936

Rašo Vincas F. Jankauskas
Vienas įtakingiausių ir se 

niausiu Amerikos mėnesinių 
žurnalų, Review of Reviews, 
sausio mėnesio laidoje įdėjo' į). 
Roger Shaw straipsnį, kuris la
bai nepalankiai ir neteisingai 
apie Lietuvą atsiliepia. Lietu
va turi priešų. Tie priešai daž 
nai stengiasi pažeminti Lietu
vą pasaulio akyse, parodyti, 
kad ji nėra pribrendusi sava
rankiškai tvarkytis. Labai svar
bu sudaryti tokią nepalankią 
opiniją. Mat, patogioms aplin
kybėms susidarius, priešai ga
li pulti Lietimą ir ją sunaikin
ti.. Tokiu atveju ir svarbu, kad 
pasaulis butų kuo blogiausios 
nuomonės apie Lietuvą. Nes 
jei valstybės apie Lietuvą ži
nos tik iš blogosios pusės, tai 
jos numos ranka ir pasakys: 
tegul vokiečiai ar lenkai daro 
su ja, ką nori, —- nepriklauso
mai gyventi ji nemokėjo.

Kai Lenkijoje buvo teisiami 
ukrainiečiai, tai Lenkijos už
sienių reikalų ministeris Beck 
spaudai pareiškė, kad 
vos aukšti valdininkai 
niečių revoliucionierius 
nę suklastuotais pasais
kę jiems kitokios paramos. Pa
daręs tą pareiškimą, ministe
ris Beck dar prigrūmojo Lie
tuvai.

Lietu* 
tikrai- 

aprūpi- 
ir te1’-

Viso pasaulio spaudoje apie 
tai nemažai buvo rašoma. Tas 
garsinimas Lietuvai nebuvo 
naudingas. Ji buvo nušviesta 
lyg kokia intrigantė, kuri ki
šasi į kaimyninės valstybės vi
dujinius reikalus. Daugiau to: 
padeda ukrainiečių revoliucijo- 
nieriams rengti smurtus.

Tai labai rimtas priekaištas. 
O vis dėlto Lietuvos informa
vimo įstaigos, kurios veikia 
Kaune ir kitur, nepasirūpino 
tinkamai į tai reaguoti. Tą: 
aiškiai rodo, jog toms įstai
goms trūksta sumanumo.

Su šio rašto pradžioje mi
nėtu straipsniu irgi nieko dau
giau nebuvo padaryta. O tuo 
tarpu netikslumus, kuriuos pa
skelbė apie Lietuvą Rėview of 
Reviews, buvo galima lengvai 
atitaisyti. Ir tai be jokių iš
laidų. Tas pat žurnalas butų 
įdėjęs palankų Lietuvai raštą 
atsakymo formoje. Tačiau’ ligi 
šiol nieko nebuvo padaryta. At
sakymas nepasirodė nei tame 
nei kuriame kitame žurnale. 
O tokį atsakymą parašyti, ma
nau, buvo Lietuvos atstovo ar 
konsulo pareiga.

Tiesa, pulkininkas žadeikis 
pasiuntė ponui Roger Sha\v 
laišką, -kurio vertimas buvo iš
spausdintas lietuvių laikraš
čiuose. Bet kas iš to? Tas žy
gis turi štai kokių nepritek
lių: 1. atsakymas straipsnio ra
šytojui (o ypač privatiškas at
sakymas) beveik neturi jokios 
reikšmes; 2. atsakymas nebu
vo įdėtas^ į anglų laikraščius; 
3. to atsakymo pasirodymas lie 
tuvių laikraščiuose (ir dar ver
time!) reiškia tiek pat,' kiek 

%p5rgos .rodymą kįšehėje;dį4. po.
Šfatsakymo padėtą, įifc “Life t u vos, 

Pasiuntinybės Inform'acijos 
Skyrius”, o ne atstovo para
šas; 5. jo turinys' nėra tokis, 
kad tiktų anglų skaudai, ir 6. 
geriau, kad ir lietuvių laikraš
čiuose butų pasirodęs origina
lus atsakymas, o ne jo verti
mas.

Krašto valdžia gali mainy
tis, — tai nėra tiek jau svar
bu. Visai kitoks reikalas yra 
su krašto nepriklaitoomybe. Ne
priklausomybę mes turime vi
sais budais ginti: Juk jei pra
rastumėme nepriklausomybę, 
tai vargu bepasitaikytų kita 
proga ją vėl laimėti. Tad žai
sti nepriklausomybe negalima. 
Ir jei Kartais yra kritikuoja
mi 
tai ne kokiais nors blogais su 
metimais. Tai daroma todėl, 
kad tįe valdininkai su dides
niu pasišventimu ir pasiryži
mu gintų savo krašto reikalus, 
žodžiu, kad jie visuomet sto
vėtų savo tėvynės sargyboje.’

Baigdamas dai* vieną dalyką 
noriu pažymėti: nors šiais lai
kais jėga labai svarbų vaidme
nį vaidina, bet - ir spauda yra 
labai galinga. To neturime pa
miršti.

Rytoj Dainuos Naujieniėčiams

■■

»

.•į..

■

■ J
vos farmakopėjos. Lietuvoje 
vartojamos daugiausia vokiška 
ir rusiška farmakopėjos.

Suv. Valst. farmakopėjos 
pirma laida išėjo 1820 metuo
se. Ligi to laiko Amerikos me
dikai, vaistininkai ir kitų ar
timų profesijų žmones varto
davo Europos farmakopėjas. 
Pirmos dvi 'S. V. farmakopėjos 
laidos buvo dvejomis kalbomis 
—- lotyniškai ir angliškai. Nuo 
trečios farmakopėjos lotynų 
kalba tepasiliko tik vaistų pa- 
vadinirpe. šiemet jau4 išėjo* vie
nuolikta S. V. farmakopėjos 
laida. Naujoje farmakopėjoje 
yra daug kas naujo. Matyti 
gan didelė pažanga per dešimt 
metų, nes dešimtoji laida išėjo 
dešimt metų atgal.

/H.H*
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Suv. Valst. ■ farmakopėją lei
džia medikų, vaistininkų, den- 
tįstų ir kitų artimų profesi
jų draugijų atstovai ir tų. pro
fesijų mokyklų atstovai-prąfe- 
soriai. Jie suvažiuoja Vashing-: 
tone j seimą ir ten išsirenka 
komisijas ir pasidalina farma
kopėjos revizijos darbu. Far- 
makopėja yra lyg įstatymų 
knyga, nes joje nurodytų dės-1 
nių apie tvirtumą, švarumą 

sauvtų' vXst XgŽilaiak!u A.L.Davidonis, M.D 
Pharmacopoeia of The United **'19 S. IvLlCnlgan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS;

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

States skaitosi oficiale vaistų 
knyga. -

A. Kartanas.

Anelė Steponavičienė, “Pirmyn” choro vedėjo, Kazio Ste
ponavičiaus žmona, pati nemažiau garsi už jį, kaipo dainininką 
ir darbuotoja muzikos' srityje. jt ;

Rytoj po pietų ji dainuos naujieniečiams ir “Naujienų” sim- 
patizatoriams, “Naujienų” Metiniame Koncerte, kuris įvyks 
Chicago Sokolų svetainėje, 2343 South Kedzie avenue.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 aki 4 ir nuo 7 iki • 
vai., Nedėlioinis nuo 10 iki 12 

3343 South Haisted St.
Tel. Boulevard 1401

ADVOKATAI
K.P. GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1481-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Haisted St.

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus
"Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 

Vynu. SuvlrS metu laiko turėjau bė
dos su nematiniu — ką, tik valgiau 
gasal darydavos viduriuose. Tris sa
vaite^ atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau buteli, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kla kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, Wąllace A. 
Combs,” v

Jei Jūs, kenčiate nuo nemallmo, 
prasto apetito, nevirškinimo,, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, didėlio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; imkite re
guliariai, Pilną šaukštą prieš valgi. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Miesto 
Kamb. 
Namu
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

' Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. naga) sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republk 7868JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S., Rockwell Street 

. Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

1631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephona: Renublic 9723

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja 

.. 6900 So. Haisted St 
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak 
išskyrus seredomis ir subatomia.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
S e rėdo j pagal sutarti.

davė pranešimą Nacionalėje 
Mokslų , Akademijoj (National 
Academy of Science), kad* kob
ros nuodai geriau veikia su
stabdyme skąus.mo, negu mor
finą ar bent kokie kiti vaistai. 
Pasak Dr. Macht, kobros nuo
dai buvę išbandyti ant šimto 
vėžiu sergančių ligonių ir iš 
jų 75% susilaukė teigiamų re
zultatų pašalinime skaitomų. 
Kobros nuodai dar ir .tuo ge
ri, kad jie, nėra, n^rtotiški. Gi 
prie opiumo’ ir kilų“ narkotiš- 
kų vaistų žmogus pripranta ir 
jis visuomet nori juos varto-: 
ti, ar jam skauda ar »ne.

— Kartinas. >

tačiau savo farmakopėjos ne
turi. Ji, vartoja Suv. Valst., An
glijos, Prancūzijos, Vokietijos 
ir . kitų tautų farmakopėjas, — 
priklauso nuo to, kurioje šaly
je Jų medikas ar vaistininkas 
ėjo mokslus. Kiek man žino-

t < i ' i

ma, Lietuva dar neturi nuosa-

Joseph Triner Company, Chicago

ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai
Kl. Jurgelionis

ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose 

Bridgeporto ofisas
3421 S. Haisted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Miesto ofisas
10 No.. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 251('

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namu Tek: Prospect 1930

SKALBIMUI
MAŠINA 

ir rROSINIMUI
LENTA '

*39.00

LIETUVIŠKOS DRAUGIJOS IR 
KLIUBAI, ISįTĘMYKITE!

SUNSET'PARK,,.
Lietuvių. Pilnai Įren

gtas Piknikams
Daržas

akru aptvertai'' miškas—didelė

. Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 7 ’ 
Telefonas Virginia , 0036

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

■; ■ i'i » j ........ ......... . """...
Kiti. Lietuviai paktarai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.

A. A. SLAKIS
i - - • • > II. • ll l- . į • t. ,< I

ADVOKATAS '

UI W. AVashington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 3395

Ar busite “NAUJIENŲ” 
Metiniame Koncerte 

Vasario 16?

PHARMACOPOEIA 
OF THE UNITED 

STATES
(Suv. Vaisi. Farmakopčja)

Kiekviena žymesnė tauta tu
ri nuosavą vaistų knygą far- 
makopeja vadinama. Tautos, 
kurios neturi nuosavos farma- 
kopėjos, Vartoja, svetimas. Ki
nija, nors ir milžiniška šalis.

52
šokiams salė—gėri, pianai dėl or
kestras—pilnai įrengtas Refresh- 
ment Stand—Chicago-Joliet bu- 
sas sustoja prie vartų—baseball 
laukas. Kainos žemos. Atvažiuo

kit pamatyti. Rezervuokites 
iš anksto.

V. KURAITIS 
135th and Archer 

. Route 4-A
Tel. LEMONT 87-K1 

LEMONT,' ILL.

ROOSEVELT 
FURNITUREęo 

’ 2310 West
Roosevelt Road

4K1U SPEC1ALISTA

Laidotuvių Direktoriai

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 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Haisted St 

CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi -galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyd'a atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12,
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
t kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Radios

8

a

Urs. Anelia K. Jarus?

.............     ""'T" . 1' ..... . ■
Indomus programas nedėlioj, va

sario 16 d., WCEL nuo 5 iki 6 
vakare.

TYPEWRITER exchange 
3970 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 3534 
A Al. Darus, lietuvis pardavėjas 
Atdara antr., ketv. ir šet. v. iki 9 v.
.Į - ,

r AKUŠERĖS

neklaidingi” valdininkai,

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

TeL Seeley 7330 
Namą telefoną® Brunąwick 0517 Ofiso Tel. Dorchester 5194 

Rez. Tel Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
-Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir visi 
chronišku ligų.

•Ofisas 6850 Stoney Island Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
dkov.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Haisted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30*8:30
Nedaliomis pagal sutarti. _

L J. ZOLP
1646 West Ath Street Phones Boulevard 5208-8418

J r

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

A. PETKUS
1410 South 49th Court

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
IR TAVAS

REPuhlic 8340 y « * > • *. •. »•

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

718 West 18th Street
S. M. SKUDAS

Phone Monroe 8877
- /

Philco, Zenith, Gene
ral Electric, R. C. A

Victor, Radionas, 
Crosley.

/Visus Radios galite 
gauti Budriko 

Krautuvėje

8 tūbą Crosley už

*24.50
Jns.F.Budrik

INCOKPORATED
3417 So. Haisted- St,

Tel. Boulevard 4705

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

ANGIS KAIPO 
• VAISTAS ■

Lietuvoje angis liaudės var
tojamas kaipo vaistas nuo vi
sokių ligų. Ypatingos vertės 
skaitoma? kovo mėnesyje su
gautas angis. Sutaisomi toki?/ 
vaistai labai paprastu budu :• 
įkišama angis į butelį ir užpi
lama degtine, ir pabaigta. Ar 
toji degtinė nuo angio turi 
bent kokią vertę, yra labai abe
jotina. Greičiausia visa vertė 
paeina iš degtinės.

Tačiau ir ’ ųaokslininkito do
mina angių nepaprastas nuo
dingumas. Dr. David T. Macht, 
Baltimorės farmakologas, vi
saip išbandęs bei ištyręs kob
ros nuodus pareiškė, kad tįe 
nuodai labai gerai veikia pa
šalinime skausmų. Dr. Macht

Rašomos Mašinėlėj
VISOKIOS IŠDIRBYSTES$4 ir1 0 virš.

PERKAM
PARDUODAM
PARENDUOJAM
PATAISOM
HIBBON’AI .. 39^

25 metai patyrimo

Physical Therapy 
and Midwife.

6630 S. Westeim 
Avė., 2nd floor.

. Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric tręat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims irmer 
ginomsi patari 
mai dovanai.

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 28rd Placę Phones Canal 2515—Cicero 5927

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSI JOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

mętus kaipo patyręs rodytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiui 
elektros prietaisus.

. . Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Dyde Park 6755 ar Central 7464

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

4092 Archer Avenue __ __ ;______ i—_ —__
J. LIULEVIČIUS

. Pbone Lafayette 8572

Phone Yards 1188

8307 Lįtuanįca Avenue .
A. MASALSKIS

668 West 18th Street

Cicero

Phone Boulevard 4189

Phone Cicero 2109

J. F. RADŽIUS
Phone Ųanal 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
__  Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kanipas Haisted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Dr. Charles Segal
OFISAS, 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vak po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880. .

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietv

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA

O kas

galima

mumis

musu

dabar

SOUTH SIDE BREWING COMPANYgrama

Kenosha, WisIndiana Harbor, Ind

Indiana Harbor, Ind Vasario MėnesioKlaidos atitaisymas

DIDISTERRA INCOGNITA

V f' & PETROLEUM CO

Pirkite Dabar—Daug Sutaupinsite!

Didžiausios Lietuvių Krautuvės

NAUJIENOSE

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ ne^ jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausioj rųšies pro
duktų.

(Pinionzų ministerio raštas 
be pabaigos apie jo kelionę' į 
Lietuvę, po Lietuvę ir iš Lie
tuvos).

Masinis mitingas Stilso 
no išlaisvinimo reiką 
lu ir kiti dalykai

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

TėL Republic 8402

Nors oras dabar 
dirba sušilęs,

niui dideli j ačiū už šia stam 
Fi’ank Bulaw.

P-a s 
miesto

Dar apie SLA 185 kuo 
pos vakarienę

Paminėkime Lietuvos Nepri 
klausomybės Sukaktuves 

“Naujienų” Metiniame 
Koncerte New Gentury Tavern 

3149 South Halsted Street
Tel. VICTORY 2679.: < CHICAGO

GERKIT TIK GERĄ

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
Tel. Lafayetfe 3171 Tel. Hemlock 8400

CHICAGO, ILL.

Redakcijos pastaba 
gi yra literatūra? Viskas, kas 
parašyta ir ką gulima atidru1 
kavoti, yra literatūra. Juk ir 
pono Strimaičio, ir ponios Tii- 
mavičienes ir kitų ponų raš
tai nebuvo tirštesni, vienok aš 
skaitau juos rašytojais.

Pinionzų ministerio žodis.— 
Kitę sykį aš parašysiu, kas 
atsitiko po to, kai mes paval
gome binsų ir kitų daiktų. Ge
rai, kad dar turime kontroles 
komisijos, pirmininkę. Kitaip 
mano raštus visai sucenzuruo 
tų. Gerai Sandaros Vaidyla sa
ko, kad Apšvietos Komisija ne
susiranda sau naudingesnio dar
bo, todėl varžo literatūros lai s-

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingą patar
navimų.Kenosha Draugijų Sąryšis ir 

šiaip vietos įžymus veikėjai bei 
geros valios lietuviai vasario 
28 d. rengia masini mitingų, 
kad kokiu nors budu prisidėti 
prie Stilsono išlaisvinimo. Prieš 
18 metų Stilsohas buvo areš
tuotas ir nuteistas dėl to, kad 
priešinosi karui.

..Masiniame mitinge kalbės 
Dr. P, Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius. Kviečiami taip pat 
kalbėti Dr. A. L. Graičunas ir 

9- • t / L / 1

Šarkunas. Jei ^susidarys ko
kių kliųčių,tairu j ip atvyks į 
Kenoš’hų. \ a '

Be Draugijų Sąryšio, prie šio 
mitingo surengimo prisidėjo 
dar šie asmenys: H. Labanau
skas, K. Brazevičius, J. Mačiu
lis, J. Marcinkevičius, L. Šuls
kis ir kiti geros valios lietu
viai,.

Mitingas, kaip jau minėjau,

INCOME TAX 
BLANKAS

Kazys Steponavičius “Naujie
nų” koncerte vadovaus dvie- 
jąms dainininkų grupėms: Chi- 
cagoš Lietuvių chorui <:Pirmyn” 
ir Chicagos Ųiėtuvįų Vyrų 
chorui. Vakar’ abiejų chorų 
nariai jam surengė pagerbtuvių 
vakarėlį, nes vakar,1 Valentine 
Dienų, išpuolė jo gimimo su
kaktuves.

>, susi 
gaspa

Diriguos Dviem Cho 
rams “Naujienų” 

Koncerte Vasario 5 d. rimtai susirgo 
p. J. Shimanatfskas, vietos biz
nierius ir geras naujienietis. 
Jis laiko tavernų adresu 1361 
-x 52nė St.

P-as Shimanauskas yra ge 
ro daktaro priežiūroje. Yra vil
ties, kad po kelių savaičių jis 
pasveiks.

Linkiu Jonui kaip 
greičiau pasveikti ii 

dalyvauti.

mino, buvo O. Turkevičienč, 
M. Mockaitienė,. F. Kolienė, S. 
Koliene, J. Kielienč ir P. Jut 
kienė. Prie stalų patarnavo O. 
Rindokienė, M. Benkinienė, O. 
Kantrimienė,x M. Šleinienė, O. 
Turkevičienč, M. Mockaitienė, 
O. Ragaliehč, S. Kolienė. Va 
dihasi, kai kurios moterys per 
visų dienų darbavosi virtuve 
j e, o vakare nešė valgius į sta-

“Naujienų” num. 33-čiame 
isibriove nemaloni klaida. Bū
tent, pasakiau: “Beje, p. Sin- 
daugas laiko auksinių daiktų 
krautuvę, 200'6, Broadway; jis 
man už ‘Naujienų’1 prenumera
tų įteikė gerų laikrodėlį.” Tu
rėjo būt pasakyta taip: Jonas 
Sidaugas laiko gražiai išdeko- 
rotų tavernų, 2006 Broadway, 
o p. M. Sleinys, 3612-14 Main 
St., laiko auksinių daiktų krau
tuvę, — jis man už ‘Naujienų’

$60.00 Gesiniai Virtuvių Pečiai.......
$65.00 Nauji Parlor Setai po...........
$80.00 Miegamų Kambarių Setai. — 
$95.00 Nauji Radios........._.............. .
$50.00 Drabužiam Plovyklės ...........
$75.00 Alyva Kūrenami Šild. Pečiai 
$55.00 Gražus Parlor Heaters ...... .
$10.00 Puikiausios Liampos ..........
$20.00 Springsiniai Matrosai .........
$17.50—1936 Midget Radios ......... ... 
$6.50—9x12 Klijonkės .....................
$38.Q0 9x12 Gražus Kaurai po ........

Man paaiškėjo, kad laive ne
toli viskas taip pat įrengta ir 
sutvarkyta kaip ir ant žemės. 
Yra kambariai miegojimui, val
gymui, šokiams ir kitokiems 
reikalams. Denio viduryj pa
statyta troba tiems pasažie- 
riams, kurie moka už kelionę 
brangiau. Skiepe miega prole
tariatas. Visi gyventojai pada
lyti į tris klases. Pirmoji kla
sė arba buržuazija visai ne
skaitlinga, antroji arba smul
kioji buržuazija jau kiek skait- 
lingesne, gi trečioji, kuri apgy
vendinta laivo abiejuose galuo
se ir arti pečiaus, labai skaitr 
lingu. Ji galėtų išvaryti buržu
jus iš patogių kambarių ir su
ėsti jų gardų valgį, bet šito
kios svinstvos ji nedaro. Ji 
tokiose laivo dalyse, kur dau
giausiai supama. Privalgius! sil
kių, sūrio, mėsos ir kelių kitų 
daiktų, ji spiaudosi ir vemia. 
Kuris gali ištverti nevėmęs, tas 
jaučiasi herojus. Ant laivo kuo 
kitu vargiai galima pasižymė
ti. Netoli visos kalbos tik ir 
eina apie vėmimų. Nestebėti
na, kad ir pinionzų ministeris 
turėjo pasilenkti ir tinkamai į 
jurų nusispiauti. Kad ir ne
mandagu, bet ir ministeriai, ir 
prezidentai, ir tautos vadai, ir 
popiežiai, net ir konsulai yra 
ir vystyklas paškudinę ir ki
tokiais nešvariais darbais už- \
siima kas dienų. . čia jau kla
sių skirtingumo nėra. Juk Lie
tuvos visos ekselencijos ir vi
sa panstva yrą kiaules ganiu
si. Tai buvo naudinga tėvynės 
labui, ir pajuokti arba paže
minti už tai butų neišmintin-

įvyks vasario 28 d. • German 
American Home svetainėje, 
1715 —-*52nd St.

Kaip man teko patirti, tai 
bur^s k^noshiečių rengiasi vy
kti į “Nųujienų” koncertų. Jei 
orus nebus labai šaltas, tai sek
madienį ir aš tikiuosi savo se
nus kauluš į Naujienų koncer
tų atvilkti. Juo laBiaiV, kad aš 
ten noriu sutikti ne tik drau
gus ir pažįstamus iš Chicagos, 
bet ir seno “krajaus” parapi
jomis iš Roselando, su kuriais 
ir vėl galėsiu užtraukti “Išėjo 
tėvelis į miškų”, kaip tai buvo 
per “Naujiėnų” bankietų.

1, -^—Tautietis.

prenumeratų įteikė labai gerą, 
gražų laikrodėlį. P-nui M. šlei- bių dovanų

$32.50 
$32.50 
$39.75 
$47.50
$29.75 
$39.50 
$27.50 

: $5.75
$9.95

. $9.75 
$3.95 

$19.75

F. VIZGARDAS - 
savininkas

INTERNATIONAL 
WHOLESALE WINE 

& LIUUOR CO
Lietuvių didžiausias degtinės san
dėlis, užlaiko geriausią degtinę ir 
vyną amerikonišką ir importuotą. 
Kainos prieinamesnės kaip kitur.

Jei norite, kad jūsų kostumeriai 
butų patenkinti ir kad jūsų biznis 
augtų, imkite'degtinę, kuri patiks 
jūsų kostumeriams, o tokios deg
tinės gausite pas mus.

Parduodam tik tiems, kurie 
turi laisnius.

Tel. Boulevard 0470
4611 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

Nors “Naujienose” jau bu
vo rašyta apie SLA 185 kuo
pos vakarienę, bet toli gražu 
neviskas ten buvo pasakyta. 
Todėl šia proga aš noriu* pir- 
mesnįojo korespondento prane
šimų šiek tiek papildyti. Juo 
labiau, kad dabar yra žinoma 
ir vakarienės apyskaita.

SLA 185 kuopos susirinkime 
rengimo komisija išdavė ra
portų iš įvykusios vakarienės. 
Raportavo p-ia Ona Valavičie- 
nė, vakaro pirmininkė.

Smulkmeniškai raportų atpa
sakoti aš negalėsiu, nes kai 
kuriuos dalykus' gal busiu pa
miršęs. Bet juk svarbiausias 
dalykas yra pelnas. O* kuopai 
pelno liko tikrai nemažai, bū
tent, $98.15! Ir tai dar nėra 
viskas, čia neįtraukta dar ti- 
kietai,, už kuriuos turės sumo
kėti nariai po 50 centų. Ma
noma, kad už tuos tikietus dar 
bus surinkta apie $40.00. Va
dinasi/ pelno liks šimtas su di
deliu kaupu.

Taigi reikia laikyti vakarę 
visai pasisekusį. Ir čia didelis 
kreditas priklauso moteriais. 
Faktiškai tai yra jų nuopelnas, 
kad vakarienė taip gerai pavyko 
ir davė tiek daug pelno. Ren 
gimo komisija susidėjo iš po
nių O. Valavičienės, O. Kan- 
trimienės, T. Meškauskių. Gas- 
padinėmis, kurios valgius ga-

KAINOS NUMAŽINTOS IKI 50% 
Ant Puikiausių Namams Reikmenų

1. Labanauskas 
Naujienų” kontestan 

tas, gana ' smarkiai dapbuoja 
si. Kontestanto titulu jis ne 
pasitenkina 
šaltas, bet jis 
kąd laimėtų pirmų dovanų.

V&iio, Henry! Vienam kon- 
testantui musų mieste dirva 
yra tikrai plati. Tad tikrai yra 
progos laimėti, jei jau ne pir
mų, tai antrų dovanų.

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..3O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

L. M. NORKUS
Rėš. YARDS 2084

‘NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVA

Litais arba Doleriais.
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Mr. and Mrs. Mike Tarutis 
šįvakar užprašo visus lietuvius linjksmai 

praleįsti vakarą jų užeigoj.

“Vienybė” rašo, kad senato
rius Wagneris, naujam kon 
gresui susirinkus, reikalaus 
kad kongresas paskirtų 800 mi 
lionų dolerių “miestų apvaly
mui nuo senų lūšnų”.

Kaip jau žinome 
tinęs SLA Pildomosios Tarybos 
protokolų, “Vienybės” buvęs 
namas yra “laužas”. Senoji 
Pildomoji Taryba (tautininkų 
klika) už tų laužų davė riebia 
paskolų “Vienybei”. Ta nemo
kėjo nei taksų, nei • procentų, 
nei sumos. Del to tas laužas 
teko Susivienijimui. Na, jeigu 
valdžia tų laužų nugriaus, tai 
kas liks musų SLA?

O gi ve kas:
“Vienybė” ir kiti fašistų 

laikraščiai rėks, kad dabartinė 
pažangioji Pildomoji Taryba 
“išeikvojo” SLA pinigus “pa- 
trotydama” riebių paskolų ant 
namo, kuris buvo tiktai lau
žas. Toliaus, ji neteko net nė 
to laužo, — nieko nėr!

Taigi už tai, kad buvusieji^ 
SLA valdonai-tautininkai ir jų 
meilužė “Vienybė” įklampino 
SLA, iš to viso liks tiktai šmei
žimas pažangiųjų, kurie sten
giasi apvalyt SLA nuo senų 
fašistinių griekų ir apsaugot 
nuo jų naujų užmačių.

— Kevalas.

vius atsilankyti į musų' rengiamą JBunko Party. Už visokius atsi
bus gera muzika šokiams 
JKEVIČIAI

ŠĮVAKAR BUNKO PARTY 
BURNSIDE

Tai bus malonus subatvakario nasilinksminimas
J. MAČIUKEVIČIAUS SVETAINĖJE, 1036 E. 93rd St.

šeštadienį, Vasario-Feb. 15 d., 1936
Pradžia 8 vai. vakaro. Įžanga 35 centai
Maloniai kviečiame'burnsidiečius, roselandiečius ir visus kitus lietu-
žymėjimus bus duodamos dovanos* Taip:

• MARĖ IR JUOZAS MA<

20-Metų Sukaktuvių Šokiai ir 
Apvaikščiojimas 18 metų Lietuvos 

Nepriklausomybės
— rengia —

Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašelpinis 
Kliubas

Nedėlioj, Vasario-February 16,1936
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted Street

3 CASH PRIZAI! 1-mas $15.00;
2-ras $10.00; 3-čias $5.00

Šokiams gros Henry P’etęrs Orkestras 
Durys atsidarys 6 vai. vakaro. įžanga — 35<
Bus priimami nariai į Draugijų nuo 18-30 metų veltui 

laike šio vakaro ir per visus metus.

STOVOL!IŠTOBULINTAS PEČIAMS *ĄLIEJUS 
Praleiskit šių žiemą, šiltai ir smagiai

Stovol yra ištobulintas ir dega švariai ir karštai visokios išdirbys 
tės aliejum šildomose krosnyse ir virtuvės pečiuose.

Dega be kvapo ir yra liuosas nuo angliadario.
. Pašaukite NEVada'

arba VINcennes

Reikia tarti padėkos žodis ir 
ponams Pranui Remeikiui bei 
M. Kantrimui, kurie visų va
karų dirbo prie baro. Baro pa 
jamos siekė $138.49. Iš to ai> 
ku, kad jiems teko gerokai j u 
dėti.

Prie durų dirbo Pranas Pet
rauskas ir A. Kiela, o prie dra
bužių Klapatauskienė ir A, 
Surblys. Ir visi dirbo sutarti
nai. O kada susidarė gera tal
ka, tai ir darbas, ėjo skland
žiai. v

Apie pačių vakarienę jau bu
vo rašyta, tad aš tik kelis žod-^ 
žiųs bepridėsiu. Publikos susi
rinko labai daug. Buvo ir pro 

kėlios trumpos kai- 
Rinddkas, kuopos 

pirmininkas, pasveikino susi
rinkusius ir prašė, kad atlei
stų tie, kurie pasivėlino. Esą 
jie bus irgi taip pat priimti, 
kaip ir visi kiti. Vadinasi, tin
kamai pavaišinti. Paskiri jis 
pristatė kalbėti p. F. Bulaw’ę, 
svečių iš Chicagos.

F. Bulaw trumpai kalbėjo 
apie tai, kokia yra nauda pri
klausyti Susivienijimui. Palin
kėjo, kad kuopai pasisektų vi
sus vietos lietuvius įrašyti. Pa
skui prisiminė “Naujienas”, 
kurios, sakė, jis, nemažai yrti 
prisidėjusios, kad SLA butų 
gera tvarka. Pasisakė, kad 
esąs “Naujiėnų” kontestantas. 
Jei kas stfmokes penkis dole 
rius, tai gaus “Naujienas” per 
metus su viršum. Tai gana ge
ras bargenas. v

Kalbėjo dar ir vienas ame
rikonas. Jis nąsvėĮkir 
riekusius iY A&r^aėiu 
dinėms už gardžios vakarienės 
pagaminimą.

Pagaliau dvi jaunos mergai
tės pašoko. Apie šokius aš ne
daug tenusimanau, bet buVo 
gerai.

Tai tiek apie buvusia SLA 
185 kuopos šauniųjų vakarie
nę. —a SLA Narys.

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

ALŲ

(Gialo niekad nebus)

Apšviętos Komisijos protes
tas. — Pinionzų ministerio ra
štas nėra jokia literatūra, o 
skystas plepalas ir dar vieto
mis kvailas. Reikalaujame ap
valyti musų organų nuo tokių 
raštų.

DEARBORN COAL CORPORATION
2426 S. HALSTĘD ST. 

SANDĖLIS
Genuine Red Ash 

Genuine White Star 
Telefonas — CAL. 6681-6656

P.CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840 
Dar gražiau, moder- 

niškiau jrenia z

' '>w5' - x 1
-■

'V J

■ Z’
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday i>y 
rhe Lithuanian New» Pub., Co., Ine 

1739 South Halsted Statot 
Talephone CANal 8500

Subvcriptloi) Ratas;
4.00 per year to Canada
15.00 oer vear outside of Chicago
38.00 per year to Chicatfo 
3c oer cbpy

Ufttkymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams ——_
Pusė! metą---------- ------- L
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams —__
Vienam mėnesiui______

Chicagoj per iinefiiotojus:
Viena kopija_________ _
Savaitei ___ ___ L.__ -
Mėnesiui .

Suvienytose ValstiJom. nė Chicagoj,
paštui

35.00
2.75
1.50

38.00
4.00
2.00
1.50

.75

„___ 3c
— 18c
- 75o

Apžvalga
KAIRIO JIKOALICIJA 

FRAKCIJOJE

Entered •> Second Qas» Mattel 
liarcb 7tb 1914 at PdM Offlči 
of Ctocago. III. undčr the act of 
'iarcb 3rd 1879

^‘adjiėUoa elito kasdien, Usklrtant 
«eknūdienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 S Halsted SU Oiicagfr, 
Ui Telefonas Canai 4500.

Metams —L...
Pusei metų
Trims mfluesiams
Dviem* aiAneslams __ 1.00
Vienam menėaiuj 75
Lietuvon Ir kitur ažsieniuosei 

(Atpiginto)
Mėtomi ____ 2—. 38U0
Pusei mėtų  _____ —~ 4.00
Trims mėnesiams  —.. 240 
Pinigus reikia siųsti palto Monoy

Orderiu kartu su užsakymą

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE

Prieš 18 metų, kaip šiandie,(buvo paskelbta Lietu
vos nepriklausomybė. Nepriklausomybės aktą pasirašė 
Vilniuje Lietuvos Taryba, kuri susidėjo iš įvairių parti
jų žmonių, nuo tautininkų iki socialdemokratų, ir kuri 
tuomet buvo “vienintelė lietuvių tautos atstovybė”, to
leruojama Vokiečių okupantų.

Tame istoriškame dokumente Lietuvos Taryba pa
reiškė, kad ji “skelbia atstatanti nepriklausomą demo
kratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su so
stine Vilniuje.” Tos valstybės pamatus ir santykius su 
kitomis valstybėmis turėsiąs galutinai nustatyti “kiek 
galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demo
kratiniu budu visų jos gyventojų išrinktas”.

Tai šitaip įsivaizdavo nepriklausomą Lietuvą vie
nintelė tais laikais lietuvių tautos atstovybė, sudaryta, 
kaip minėjome, iš visų srovių (išimant, beje, komunis
tus, kurie Lietuvos nepriklausomybei tuomet buvo prie
šingi).

Steigiamas seimas, apie kurį kalba nepriklausomy
bės aktas, buvo, kaip žinoma, sušauktas tik už dviejų 
su viršum metų po nepriklausomybės paskelbimo, at
seit, gegužės mėn. 15 d. 1920 m. Jisai patvirtino tą min
tį, kuri buvo išreikštą nepriklausomybės akte, ir pareiš
kė visų atstovų balsais priimtoje rezoliucijoje, kad ne
priklausoma Lietuvos valstybė jau yra Atstėiįta, “kaip 
demokratinė respublika”.

Bet, deja, šiandie, sukakus aštuoniolikai metų huo 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, Lietuva jau ne
bėra demokratinė respublika. Ji net seimo nebeturi. Ji 
yra valdoma diktatoriškai Kieno valia uždėjo Lietuvai 
tokią valdžią? Aišku, kad ne Lietuvos žmonių valia, nes 
Lietuvos žmonės kiekvieną kartą, kada jie turėdavo 
progos savo valią pareikšti, reikalaudavo, kad Lietuva 
butų valdotna demokratiškai

Diktatorišką valdžią Lietuvai uždėjo ginkluota jė
ga, kurią buvo sudariusi Lietuvos valstybė savęs apgy
nimui, bet kuri atsisuko prieš žmonių išrinktus atsto
vus. Tą ginkluotą jėgą paėmė į savo rankas priešingas 
liaudžiai elementas. Lietuvos liaudis heparodė pakan
kamai susipratimo ir Vieningumo tam elementui atsi
spirti.

■: a,-Į

Per devynerius su viršum metus Lietuvos žmones 
kentėjo diktatūros priespaudą. Ji, tiesa, nebuvo taip’ 
žiauri, kaip rusų, italų arba Vokiečių diktatūros, bet ir 
ji padarė daug žalos lietuvių tautai. Blogiausia tai — 
kad ji visą laiką slopino ir tebeslopina žmonių jūdejihią, 
ihiciatyvą ir savarankišką veikimą.' Darbininkains ir 
ūkininkams neleidžiama laisvai organizuotis ir svars
tyti savo ekonominius ir politinius reikalus. Jų spauda 
yra cenzūruojama arba visai uždaroma. Veiklesnieji > jų 
darbuotojai yra areštuojami ir baudžiamų ; „ ų

Kaip šitokiose apystovose lietuviu tauta, milžiniš
koje savo daugumoje susidedanti iš darbo žmonių, gali 
pasekti kitas, kultūringesnes tautas, kurios gyveno lais
vės sąlygose tuomet, kai Lietuvos valstiečiai džtr ėjo 
baudžiavas ponams? , ;

Lietuvoje bus, žinoma, atsteigta demokratinė tvar
ka anksčiau ar vėliau. Bet dabartinis laiko tarpas, ka
da ji nebeturi seimo, nebeturi žmonių išrinktos atsto
vybės ir yra valdoma diktatoriškai, bus labai sutrukdęs 
jos pažangą. Kad tik nebūtų dar blogiau! Lietuvai šian
die reikia sukaupti visas savo pajėgas kovai prieš tuos, 
kurie jai išplėšė Vilnių, ir luošy kurie kėsinasi jai atim
ti Klaidą, šitoje- kovoje svarbiausia Jėga yra ne gink 
las, bei žmonių pasiryžimas. Ar žmonės, netekę laisvės, 
turės to pasiryžimo kiek reikia, atėjus pavojaus valam 
dai? •

Taigi visi, kurie geidžia, kad Lietuva gyvuotų ir 
tarptų, turi stoti už tai, kad ji ne tik paliktų neprikišu- 
soma, bet ir kaip galint greičiau atgautų savo vidujinę 
laisvę. -

jas parlamente. Valdžia, galų gale, pateko j nacionalistų ran- ka&J . ;Nuo to laiko paliko tik’ toks ryšis tarpe socialistų ir radikalų Frakcijoj e, kad jie paremdavo vieni kitus rinkimuose.Bet dabartinio “liaudies fronto’' pagrindas jau yra daug platesnis, čia prie buržuazinių radikalų ir socialistų bloko prisidėjo ir komunistai, ir šis praplėstas blokas priėmė visą eilę 
reformų sumanymų, kuriems pravesti reikia sutartino veikimo parlamente.Taigi faktinai šis “Front

Radikališkoje spaudoje yra gana dažnai miniręa “liaudies frontas”, kuris yra susidaręs Francijoje. Komunistai labai mėgsta jį minėti; kaipo argumentą savo agitacijoje už “bendrą frontą”. O buvęs lietuviškos “sklokos” lyderis Pruseika, kuris visuomet pasižymi savo nemokėjimu logiškai galvoti, tą frančužų “liaudies frontą” vartoja savo kampanijai už opozi- cininkų grįžimą .pas “ščyruo- sius” komunistus (ką jisai vadina “vienybe”)..■“Naujienose” jau buvo nurodyta, kad Francijoje šiandie 
yra nepaprasto^ aplinkybėj kurios verčia kairiąsias partijas dėtis į vieną bloką: joms rupi atsiginti nuo ginkluotų fašistiškų ir moriarchlstiškų “armijų”, kurios Jau yra tiek įsidrąsinusios, kad jos kelia riaušes gatvėse ir užpuldinėja darbininkų judėjimo vadus ir .kitus griežtesnius fašizmo priešus. Amerikoje kolkas tokių juodų “armijų”'dar nėra, čia problema yta ne kaip atsiginti nuo ginkluotų fašistų gaujų, bet kaip neprileisti, kad tokios gaujos priorėtų organizuotis.Geriausias būdas užbėgti tam už akių, tai kovoti >rieš bet 
kokių šmurtū idėjų skleidimą 
miniose. Kas pritaria diktatūrai vienos ar kitos rųšies, kas kalba apie ginkluotą jėgą, kaipo darbininkų pasiliudsavimo įrankį, ir t. t., tas ruošia dirvą fašizmui.Bet, grįžtant priė to “liaudies fronto”, kuris veikia Frakcijoje, reikia pastebėti, kad dauguma tų, kurie ji garbina, U’eįžiuri jame paties svarbiausio dalyko.: ■* JiŠS! "’yrA pirmas stambus darbininkiškų partijų žingsnis prie koalicijos su bur- 
žuiazinėmiš partijomis.Kas įeina i tą, kaip francu- zai sako, “Front Populaire”? Sekančios - organizacijos: Jungtinė Socialistų Partija, Komunistų Partija, ~ Socialistų-Res- publikonų Sąjunga, Socialistų; Radikalų Partija, abiejų Darbi-: ninku Unijų Fedeiracijų centrai (dabar juodu jau yra susi i?ėję į daiktą) Žmdnių Teisių Sąjunga, Anti- Fašistiškų Inteligentų Budėjimo Komitetas, PašūUlio Komitetas prieš Karą ir Fašizmą (Amsterdamo kongrese įsteigtas) įr t. t.Kaip matome, čia yra dvi 
grynai buržuazinės parti još, būtent, socialistai-rešpUblikonai ir socialistai radikalai, ir ’clVi pažangių inteligentų organizacijos (žmonių teisių Sąjunga ir anti-fašištiškų intėligehtų komitetas).- Šitų organizacijų blokas neseniai paskelbė savo programą; kuris susideda iš politinių ir ekonominių reikalaviYnų, iš šu- manymų tarptautinei taikai apsaugoti ir kai kurių finansinių Reformų projektų. <Tai yra pirmas atsitikimas pokarinėje Francijoje, kad pačios kairiausios partijos ir dar biiiinkų unijos surado bendrą kalbą su buržuaziniais liberalais ir radikalais . tokia daugybe klausimų.Tiesa/ jau bUVd stambus bandymas šita kryptim padarytas 1924 m., kada socialistai su ladikaiais b\ivo priėmę behdrą tarptautinas politikos programą ir Herriot kabinetas mėgino j ji pravesti Gehevoje. Bet kdinū- nistai prieš tą politiką ’ atkak-■ liąi kovojo; jiė tuomet ir pačią ! Tautų Sąjungą smerkė, kaipo : “imperialistiškį plėšikų” padą- : rą. O socMštų radikalų blo- i kas greitai pūir'o, kadangi šo . efalistai atsisakė eiti į valdžią,I gūnios liaširyžiiUaš nugalėjo tuo tarpu kai Radikalai neturėjo pakankamai balsų Vieni atši-1 laikyti prieš dešiniąsias parti-;

yra i

Populaire” yra pradžia koalicijos tarpe pažangios buržuazijos ir diarbininkiį partijų.Tegu būtų; kAs nors šitokį dalyką pasiūlęs komunistams prieš trejetą-ketvertą metų: jie būtų šakę, kad tai baisiausias “darbiūinkų klasės išdavimas”, neš “klesų kdvos priheipūs” niękū būdū’ neleidžia proletariatui daryti sritarliš su buržUAzi- ja politikoje! Taip, girdi, mokinęs Marksas (kas yra netiesa).Tokiuklausime komunistų teorija neišlaikė gy venimo kritikos.būdu ir koalicijos
Lietuvos nepriklauso- 
mynę visa tauta kure

Ją visar 'tauta ir gins * 
pavojaus valandą

■ —- v(Vasario 16 d. mintys)Ir. Amerikos broliai lietuviai, kurie yra gimę ir augę Lietuvoje, dar tebeatsimena savo jaunystę gimtuose Lietuvos kaiiūuos'e. Gal dar tebeatsimena ir senas senas lietuvių pasakas apie visokias užkeiktas karalaites ir kariuomenės piliakalniuose, kurios kelsis laikui atėjus ir išvaduos Lietuvą iš rusų prieS- paudoš. Nors iš paviršiaus žiūrint jos atrodė tik pasakos, bet giliau į jūs pažvelgus jautei, kad į tas pasakas lietuvis buvo įdėjęs savo ilgesį ir troš- kiinį atgauti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę ir atstatyti jos panaikintąją valstybę.Ilgai teko lietuviui kovoti dėl savos ĮŪepriklaūšmnybės. Lietuvis tą-kdvą pVadėją' jau: nebe 1918 m., bet dar pėTeita- riie šimtmety. 183(į-3i. ir 1863 m. sukilimai, 1905 m. revoliucija, kurioj nemaža lietuvių atkakliai* kovojo sU rusų caro valdžią, vis tai buvę siekimas iššivįdUoti iš šVetipių- jlį priespaudos. Tačiau tuomet dar pįkųvo lemta*'nei Lietuvai, ^fkitoms pavergtoms tautoms išsivaduoti/ Tą progą davė besibaigiąs didysis karas, sukrėtęs galiūnus valstybes ir sutraukęs tuos grandinius, kūrie pančiojo pavergtąsias: tūutas. 'Griūnant milžiniškiems pavergtųjų priešams, lietuviai gavo tik progą atsigauti ir iškovoti sau nepriklUUSūiiiybę, bčt tos nepriklausomybės niekas jai nedavė. Ne tik nedavė, bet visokiais budais Lietuvai kenkė ir stengėsi ją atiduoti lenkams. Be to, kiti, buteht, vokiečiai, visaip svajojo ją sau pasilikti. Ir Jei Lietuva vis dėlto išliko; laisva ir nepriklausoma, nbrs ir be Vilniaus ir trečdalio savo žemių, tai reikia pabrėžti tik lietuvio ri'e- paprastį atsidavimą ir meilę savo kraštui, jo karštą norą būti laisvam ir pasiryžimą mirti at laimėti. į zDaug didesnių lūutų buvo negu Lietuva, tačiau kai kurioms. jų hepąsisėkė sudaryti savo nepriklausomą valstybę. Truko vienybės, paširyžinio ir pasiaukojimo dėl savo krašto laisvės. ; ’•Lietuviai parodė, kad pįvo- jauš valandą jie iūoka .vienybėje dirbti, ranka rankon 'ei- ; ti su savd tautiečiu dėl bendrų krašto reikalų, nežiūrint kokių kas butų politinių įsitibi- riimų. Tiesa, ir kuriant Lite-. 1 lUVOs nepriklausomybę turėjo- inte nėmįža ir tokių lietuvių, kurie ne tik neprisidėjo prie Lietuvbs Vaištybeš kūrimo, bet dar jai kenkė. Iš jtj vieni buvo blO’goS y Alins ž'niories, parsidavę svetimiems, o kiti įVai- tųš riesūsipra lėliai j kurie niekaip negalėjo įtikėti, kad Liūtu va galėtų iškovoti sau jie- pTikiąUSOUiybę/ Tačiau <lau-

vergtoj Lietuvoj, vokiečių ali- narnoj,- tiek. Rhsijdj, Amerikoj įr kituose kraštuose pasirodo pirmieji lietuvių žingsniai siekti savo nepriklausomybės. Apie Amerikos lietuvių pastah- gas čia nerašysiu, brėliains amerikiečiams tai daug gėriau žinoma hegu mari, Lietuvos nepriklausomybės pačiu prieaušriu buvusiam rusų kariuomenės kareiviui, o pradėjus kurti Lietuvos hepriklab- somybę ir jos kariuomenę, tarnavusiam LitetUyos kariuomenėje savanorio. Trumpai parašysiu tik tai, ko amerikiečiams neteko savo akimis regėti ir pergyventi.jau 1917 m.’ vasarą lietuviai kariai Rusijoje pradėjo bruzdėti ir organizuotis į savo sąjungas ir rūpintis savo lie- tuviškas kariškas dalis suorganizuoti. Pirmiėusia didokas lietVVių karių būrelis išsiskyrė iš rusiškį ir lenkiškų dalių, į kurias, t. y. lenkų, buvo patekę klaidingai, ir pareikalavo įsteigti lietuviškąjį batalioūą. Rusų valdžia iš pradžių pažvelgė blogomis akimis į tuos pirmuosius lietuvius pasiryžėlius. Buvo įsakiusi visiems išsiskirstyti į rusiškas dalis ir net grasė jėga juos išvaikyti. Tačiau šie pirmieji pasiryžėliai nenusigando. Dar stipriau Susibūrė ir pąsirengė net ginklu pasipriešinti, jeigu norėtų juos išsklaidyti. Rusai ginklo nebepa- vartojo, matydami tokį lietuvių užsispyrimą, tačiau ilgą laiką lietuvių būrelis nieko negavo iš rusų valdžios ir teko jiems alkį ir kitokį trukumą kęsti. Pagaliau, /matydama jų nenugalimą dvasią, rusų valdžia leido jiems, susiorganizuoti į lietuviškąjį batalioną, kuris metų pabaigoj išaugo į stiprų ir drausmingą batalioną ir vėliau stovėjo Vitebsko mieste. Vėliau organizavosi kiti lietuvių batalionai: Smolenske, Valke Rov- ne, lietuvių kariškoji ligoninė rumunų fronte ir kitokios dalys kitur. Net 1919 m. Sibi- riuj buvo šusiorganižavęs lietuvių batalionas. Tačiau tų lietuviškų dalių gyvenimas neilgas tebuvo. Bolševikams Rusijoj įsigalėjus, tuoj pradėjo spausti ir liėtuViį kariškas dalis, norėdami, kad jie prisidėtų prie raudonosios armijos. Lietuviai atsisakė prisidėti ir tuo budu 1918 m. pradžioj ' teko lietuvių kariškoms dalims išsiskirstyti. į Lietuvą ginkluotiems ir or^anizūo- tiems grįžti neleido vokiečiai, kurie, ir girdėti nenorėjo apie Lietuvos nepriklausomybę ir jos kūriuOmenės steigimą. Lietuviams kareiviams iš Rusijos teko grįžti palaidiems, be

priklausomybės reikalu, nors vokiečiams tai ir labai nepatiko. Po konferencijos sudaryta Lietuvos Taryba taip pat viešai' ir laisvai negalėjo dirbti. Tačiau . darbas palengva buvo judinamas. Nepriklausomybės reikalu buvo įvykusios lietuvių konferencijos Švedijoje, Šveicarijoje ir kitur.' Nors tuo laiku Lietuvoje jokių žinių tuo reikalu skleisti neleido vokiečiai, tačiau palengva nepriklausomybės balsas sklido ir į Lietuvos \ kaimus tarp darbo žmonių. Kai kur pradėjo susiorganizuoti partizantiški būreliai kovai su vokiečiais.1918 hi. Vasario 16 d. Lie- luv$š Taryba paskelbė Lietu- Vos nepriklaūsomybę. Po nėr priklausomybės aktu pasirašė įvairių Srovių lietuviai. Tarp tų parašų randame ir kairiųjų ir dešiniųjų pažiūrų žmonių. Vadinas, visiems brangi buvo savo krūšto nepriklausomybė ir visi Visa tauta gyveno čiomis mintimis — galo, kol Lietuvoj viteno atėjūno.Nepriklausomybės aktas vo paskelbtas, bet jis .be darbų ir kovos buvo tik popierius. Nors tuokart ir drąsus buvo lietuvių žodis, kuris vb-1 kiečius nemaža nustebino ir supykino, tačiau iš pradžių jis buvę žodis. Bet tas žodis bū- vo galingas ir nemaža sujudino lietuvių tautą siekti ir kovoti dėl laisvos ateities. •Tik metams praėjus lietuvis galėjo tą žodį darbu ir kova paremti. Lietuviškas ryžtingesnis jaunimas pradėjo bŪrtis į savanorių būrius ginklu atstatyti Lietuvos valstybę, kiti Stojo darbu ir žodžiu. Tarp tautos ir kariuomenės bebuvo jokio plyšio. Ir darbininkas, ir ūkininkas, ir inteligentas vienodai galvojo ir

jos sieke tomis kovoti neliks paikinebu-

giriota vienas kito ėjo j kovąį

visas kliūtis.1917 in. yasėrą, po Rusijos i'evoHitcijos^.iicfc- pačioj pa-,

kūgeliams.Lietuvoj dirbti Nepriklausomybes Atstatymo darbą buvo visai neįmanoma. Ne tik kiekvieną lietuvių žingsnį vokiečiai varžė, bet ir kiekvieną žodį apie Nepriklausomą Lietuvį ghiadžė. Tačiaū, jiau 1917 m. rudenį įvykusi Vilniuje lietuvių konferencija išdrįso šį tą prasitarti ir lie-

mirti ■ ū'r laimėti. Lietuvos’ priešų agitacija, skleidžiama tarp darbininkų ir ūkininkų, tik mažešniąją dalį tesūvilio- jo. Ir LietUVos darbininkų jaunintas kūo jautriausiai at-; šili'epė į Lietuvos įiep-riklau- šbinybės 'atstatyiUo darbą. Burių būriais pattaūkė į kariuo- hiehes eiles savanoriais.Dar gerūi atsimenu tą die- nį, kūi ankstyvį 1919 m. pavasarį pirmą kattą traukėme į frontą Vilniaus link. Priešas buvo pusiaUkely tarp Vilniaus ir KaUUo ir slinko arčiau Kaunu. Mūšų batalionas iš Kauno išėjo priešo pasitikti ir jį sulaikyti. Dar margi tuomet buvome kaip geniai. Kareiviškiį drabužių dar neturėjome ii* ėjdihe savo paprastais kaimo; arba miesto drabužiais. Sniegas dribo stambiais kąsniais ir maišėsi su purvu dar labiAu jį didindamas. Eina jaunuoliai linksmi, gyvi, gerAi nusiteikę. Vieni dainuoja, kiti su armonika įvairius šokius groja, Treti švilpina, ketvirti šoka, ir, rodos, tie jauni-vyrai eina ne į frontą mirti, bet kažin kur į pikniką. Pakeliui kaimo moterėlės, tai matydamos verkia, gailisi savo jaunų bernelių, bet jie į tai nežiūri, šūkauja ir giriasi, kad jie eina Lietu-, vos ginti ir greit joj ne vieno' priešo nebeliks. Pasižiūriu į greta savęs einančius, kokie čia vyrai — milžinai eina. Ogi greta manęs žengia , viėnaš Kauno darbininkas, už jo Suvalkijos ūkininkaitis, toliau žemaitis kaiipo bernas, greta berno Aūkštaičių lygumas palikęs ir gimnazijos suolą nie- lęs gimnazistas - moksleivis. Visų veidai Vienodi, draugiški, linksmi. Prajoja pro šalį musų bataliono vadas ir ru- pesliūgdi pasižiurk į mus. Nie-, ko nesako, akyse matyt Susirūpini mūs. Ir lik po mūšio jis UnUns teprisipažino, kodėl jis atrodė toks susirūpinęs. Juk tai ėjo pirmą kartą su tais vyrais į mūšį ir galvojo

pasišeks, ar tie paskubomis į frontą išsiųsti jaunuoliai sugebės kariauti, ar neišsilakslys į šalis po pirmųjų priešo'šūvių* Ar tiek daug metų lie- tovis kentęs svetimųjų priespaudą bemokės ginklu savo laisvę ir teises inti. Tačiau po pirmųjų mūšių pasirodė, kad lietuvis dar tebemoka ka- riaūti ir dar jo pasiryžimo ir narsumo jokios priešo galybės nepalaužė. Ir žingsnis po žingsnio lietuvis karys iškovojo savo krašto nepriklausomybę, atstatė Lietuvos valstybę.Šiemet vasario 10 d. sueina 18 metų, kai buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Lietuva susitprėjo. friUoiriėnės šiandien žinši^ i J J J \ 1920 metais, kada ji tik pradėjo kuHis ir kovoti. Tačiau rainiai ir toliau dirbti vis dėlto dar neįmanoma. Galingas it plėšrus kaimynas pašonėj — Vokietija vėl pradeda grasinti Lietuvai ir pasauliui, vėl gihklųdjasi, kad galėtų kitus pulti ir jų žemes grobti. Lietuvos gyvenimas vėl pradeda įsitempti, tačiau lietuvis jokiu budu nemano pasiduoti svetimiesiems.Vėl jaučiama atgijanti 1918--1920 m. dvasia, kada visi kaip vienas buvo pasiryžę gintis. Pereitą vasarą buvo ątgaivintas giiiklų fondas, kuris tautos aukomis rūpintųs labiau padidinti Lietuvos ka- ' riuoinėnės apginklavimą. Niekas nesitikėjo, kad visuomenė taip gyvai paremtų ginklų fondą. Nors jis-ir neseniai atgaivintas, bet jau surinkta nemaža aukų. Nuostabu, kad savo .aukomis Jį paremia ir bednesnieji visuomenės sluog- sniai ir net maži vaikučiai, nuo savęs nutraukę vieną kitą ctenlą. Viena vaikučių grupe— jaunieji ūkininkai — savo aukomis, susidėję po kelis centus,nupirko Lietuvės ka- riūbmen'ei du sunkiuosius kulkosvaidžius 5r juos padovanojo karo mokyklai, štai vėl neseniai Kauno jaunuolių tarpe, lankančių mokyklas, buvo nutarta savo vienos dienos darbą paaukoti ginklų fondui. Kalėdų švenčių metu, kada nereikėjo eiti į mokyklas, išėjo uždarbiauti. Vieni laikraščių pardavinėti, kiti nialkų skaldyti, ar kitokį darbą dirbti ir tuo budu uždirbtus vaikiškus centus sudėjo į 'krūvą ir paaukojo ginklų fondui. Tai bėdnėsniųjų vaikai, kurie iš tėvų negali gauti pinigo, bet patys pasistengia savO darbu juos uždirbti ir paaukoti.šis dabar vykstąs Lietuvoj reiškinys nėra utilitarizmas, kokį matome kai kurių galingųjų valstybių tarpe, kurios ginkluojasi ir rengiasi kilus kraštus grėbti, kaip, pavyzdžiui, Vokietija, Lenkija, Italija, Japonija ir kitos joms pahaŠičs. Šis reiškinys yra ’ tik mažos valstybės ir mažos tautos pasiryžimas nebevergauti svetimiesiems ir kada reikės"— tinkamai sugebėti ajy- ginti savo nepriklausomybę. Aiškū, Lietuvai reikalingas raibus gyvenimas keiti savo krašto gerovę, kultūrą ir pažangą visose srityse, tačiau • jeigu iŠ kitos pusės jai reikia budėti ir rengtis ginkluotoms kovoms, tai jčia ne jos kaltė. Juk geruoju niekas nesutiks atiduoti savo krašto nepriklausomybės. Nesutiks ir lietuvis, bežiūrint kas jis bebūtų: • kairysis ar dešinysis. Kieno krutinėję plaka lietuviška širdis, tAs pavojaus valandą savo kraštui ateis į pagel- bą. Tik daugiau nuoširdumo ir meiles savo tarpe.
SI. Butkus.

Jos ka- liebepa- šūiyginęs ją su 1919-
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šeštadienis, vasar. 15, 1936

Naujos Gadynės” Choras “Naujienų” Programe

Dalyvavo apie 100 asmenų

4138 Archer Avenue
Phone Lafayette 0401

Mes Duodame Paskolas

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

gražų
Tikro-

dėl PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Apdegė Laidotuvių 
Dir, A. Masalskio 
Dukters Namas

Sandarai nepatinka 
svėtimtaučiy 
lietuviškos 
radio pro
gramos

J. ir A. Užubaliai 
švente savo 
sidabrines 
vestuves

VISUOMET REIKALAUKIT IR 
GERKIT BISMARCK ALŲ

Vedėjas J. KALEDINSKAS 
Tel. VICTORY 4226

Gi p-lė Stankiutė reiškia pa 
dėką Lobis Style Shop už do 
valią.

Mažiau pavydo, o daugiau to 
lerencijOs. —A. MišČikaitiene.

Norėtųsi priminti, kad ik 
šiol dar nedaug lankosi į pamo 
kas iš inusų kaimyniškos kolo 
nijos lietuvių jaunuolių ■— La

randasi, adresu, 2608 West 47 
Street.

Dariaus-Girėno Postas, 271.
B. R. Pietkieio'ięz, % 

komandantas.

Pranešimas Eks-Ka 
reiviams Bonusų 

Reikalu

CICERO. — Vasario 2 dieną, 
Community Hali, pp. Juozapas 
ir Anelė Užubaliai atšventė sa-

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

Čia tenka pastebėti, kad mes 
klausom Louis Style Shop pro
gramų ir didžiuojamės mūšų 
lietuvaičių atsižymėjimu, ne
paisant kas kaip apie tai mano.

Iįname. senus dalykus į mainus ant naujų. Duodam 
didelę nuolaidų. Lengvus išmokėjimai.

C Beje, teko nugirsti, kad “Bi
jūnėlio” papės ir mamos trum
poje ateityje rengiasi sv/rengti 
“šurum burum”—sueigą geriau
siam tarpusavio susipažinimui. 
Tikru, kad šiandien daugiau 
apie tat patirsime. Sako, ypač 
pageidaujama, kad daugiau 
žmonių atsilankytų ir prisidė
tų prie to darbo.

Pamokos šeštadieni

vo 25 metų Vedybinio gyveni 
mo sukaktuves.

Pp. Užubaliai yra seiii šios 
apielihkės gyventojai, o be to, 
labai draugiško bado žmohės, 
(todėl nenuostabu, kad jie tiek 
daug ir svečių susilaukė. Daly
vavo apie šimtas asmenų.

Drg. Medelinskas, valgant va
karienę,- pakvietė svečius tarti 
vieną kitą žodį ir pareikšti sa- 
vd mintis jubiliantan\s. Vi
siems išsitarus ir palinkėjus 
pp. Užubaliams sulaukti ir 
auksinių sukaktuvių, blivo į>a- 
kviešti pasveikinti ir jų suduš 
JonAs ir duktė Aldona.

Svečiai linksminosi iki pat 
ryto ir tų sukaktuvių atniinčiai 
įteikė šio pokilio “kafcfriin- 
kams” puikią dovaną.

Vergas.

Duodame gražius lietuviškus radio programus kas n 
dėldicnį, 11 vai. prieš piet, iš stoties WGES, 136(1 

kilocycles.

Jau rengiasi pastatyti 
veikaliuką. ‘ Karalaitė 
ji Teisybė”

šis jaunas muzikas “Naujie
nų” koncerte sulos dvejopą ro
lę. Pirmiausiai, jis vadovaus 
“Naujos Gadynes” chorui, ,o 
vėliau su savo orkestru, “Ste- 
phens Revelers” parūpins šo
kių muziką susirinkusiai publi
kai. Jis ne vien žinomas, kaipo 
chorvedis, dirigentas, bet ir 
geras pianistas.

Northside Vaiky “Bi 
junėlis” auga ir 

bujoja

. NORTSHSIDE.— Musų “Bi
jūnėlis” kas savaitę vis auga ir 
bujoja; kaip narių skaičium 
taip savo ypatybėmis, talentais 
ir siekiniais. Nors neseniai 
pradėjęs darbuotis, o jau prasi
lavino kelias naujas dainas ir 
pasireiškė, kad narių tarpe yra 
geras skaičius gabių talentų 
muzikoje, šokime ir dainavimo. 
. Mat, mokytoja p-le V. Čepu- 
kaitė patvarkė, kad kiekvieną 
pamoką turėti tarpusavi mažą 
programėlj.

Tolesniam darbui jau yra nu- 
siskirtas gražus fantastiškas 
sceniškas veikaliukas, pavadin
tas: “Karalaite, Tikroji Teisy
bė”, parašytas žymios literates 
p. Čiurlionienės Kimantaitės, su 
skaičių gražių dainų ir žais
mių, specialiai pritaikintas jau 
nimui. šiandieninėj pamokoj 
jau bus padalintos rolės. Tat, 
visi jaunuoliai būtinai atsilan
kykite.

Kviečia Garfieldiečius

Kaip iš paveikslo galima spėti, “Naujos Gadynės” chorą sudaro gražus ir didelis jaunimo būrys. Šie jauni daininin
kai rytoj dainuos skaitlingai publikai, susirinkusiai “Naujienų Metiniame Koncerte ir Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjime. Vakaras įvyks Sokolų svetainėje, 2343 South Kedžie avenue. Choro dirigentas yra Jurgis Steponavičius.

VIENŲ .METŲ SUKAKTUVĖS
NUO JULĖS TAVERNO ATIDARYMO APVAIKščIOJIMAŠ

Įvyksta šeštadieni, vasario 15 d.
Muzika, užkandžiai veltui. Todėl, ponai Daračiunai kviečia visus 

draugūs ir pažįstamus atsilankyti ir linksmai laiką praleisti.
4548 SO.. WENTWORTfe[ A VE. .... .

BRIDGEPORT — Keletą 
dienų atgal, apie 12-tą naktį, 
užsidegė pp. A. Masalskių 
dukters, Frances, namas, adre
su, 3207 South Lituanica avė. 
Nelaimės metu namiškiai bu
vo išėję į svečius.

Ugnis padarė gana daug 
nuostolių. Sugadino baldus, 
išdegino grindis. Liepsnose žu
vo ir Masalskių šuniukas ir 
paukščiai. -i

Pirmam namo aukšte gyveno 
pp. Masalskių duktė, o ant
ram, p. Janeliunas, kuris Au
ditorijos rūmuose užlaiko ali
nę ir bowling alley biznį.

Senas Petras.

Lcuiš Style Shop, kuri turi 
moterų rūbų krAut’uVę 4716 S. 
Ashland avė., davė progos kai 
guriems itausų jadniehię daini 
ninkams pasiTodyti jos radib 
valandoje, Už ką p-le Stella 
Stankiutė gavo pirmą dovaną 
ir p-iė Juraitė — aiitrą. Stan
kiutė — Zabukienės mokinė, 
Juraitė — Steponavičienės,

Bet Sandara nė iš šio, nė iš 
to ėmė ir pastebėjo ką tai ne
gero. Girdi, lietuvių programus 
leidžia svetimtaučiai ir, esą, 
nuims tas garbės nedarą. Kas 
tuos programus leidžia, mums 
visai ne svarbu. Mano many
mu, mums reiktų didžiotis tuo. 
kad ir svetimieji mato reikalo 
musų kalba garsintis, . neš tai 
reiškia, kad ’ ir kiti mato, jog 
musų tauta kultūringa ir, be 
to, dainininkams proga pasiro
dyti.

GARDUS
■ ■ •.

ALUS

Radio Bargenai 1936 metų 
Mados 5 tūbų Midget 

Radios po

*12.75
1936 ♦Metų Mados Console 

RADIOS 
CROSLEY, ZENITU, 

PHILCO ctc. po 

*39.75

BIRTHDAY PIRTY DINNER
— įvyks —

Nedėlioj, Vasario-Feb. 16,1936 
EDDY’S TAVERN

2643 West 71st St. Tel. Hemlock 0543 
Širdingai esate kviečiami atsilankyti į musų sunaus Edvardo gimta
dienio parę. Bus Skanus zuikio ir paršiuko pietus,' gerų gėrimų ir 
puiki muzika. Atsilankykit, linksmai laiką praleisite.,
Pradžia 2 vai. po piet. Pėtnyčioinis žuvis.

MR. and MRS. KLEMENSAS VVASKELIS.

B. R. Pietkiewicz, koman
dantas Dariaus ir Girėno Ame
rikos Legiono skyriaus, yra 
prisirengęs išpildyti bonusų 
aplikacijas ir suteikti visas 
reikalingas informacijAs apie 
Komisus. '

Suteiks patarnavimą pame- 
tusiehis bonusų certifikatus ar
ba gyvenantiems Lietuvoje.

B. R. Pietkiewicziaus ofisas

“Bijūnėlio” pamokos atsibūta 
kiekvieno šeštadienio popietį, 
nuo 2 iki 5 vai., Almira Sim- 
mons svetainėje, 1640 N. Hon- 
cock St., t. y. 3550 West ir pu
sė blioko į norius nuo North 
avė. Mokinama dainų, loši
mo, žaismių, kalbos ir rašybos.

Kvieslys.

Naujos Mados pilnai ga
rantuotos Drabužių Plovy
klos. Reguliarės vertės 
$49.50. Sumažinta kaina

29.75
1936 metų mados pagra
žintos ir pagerintos May
tag plovyklos

*69.50
Geros Panaujintos Plovyk
los, pilnai garantuotos po

•14.00

$35.00 kaip nauji 
HOOVER ŠLAVIKAI po

’17.95
$30.0(kkaip nauji EUREKA

ŠLAVIKAI po

*12.75

Progress Krautuvėje 
galite pasirinkti 
ITALIJOS 

VOKIETIJOS
AMERIKOS j 

Geriausių Išdirbysčių
PIANO 

AKORDIONŲ nuo 
$19.50 

ir aukščiau 
Lengvus Išmokėjimai 
Imame senus Akordionus į 

mainus ant naujų 
Su pilnos mieros Akordio- 

nu duodame iki 

50 Lekcijų Dykai

Mike Dzimidas
/

Pristatys jums BISMARCK alaus kiek tik norit

PROGRESS
KRAUTUVĖJ

VASARIO MENESJ SPECIALIS 
Išpardavimas

Pianu, Akordionų, Radios, • 
Drabužiam Plovyklių ete 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAISJurgis Steponavičius yr;’ nuo G^rfieĮd J®’ °.. > tz a °a 1 Jaunu°hai lankytis is Jei-!JNaujienų Koncerte ferson, Portage Park, Addisoni 
___ __________ Heights kolonijų, kurios randa- 

| si už keliolikos mylių, tai gar 
fieldparkiečiai kaip namie; nes 
vos apie 16 blokų nuo “Biju- 
nėlio” buveinės. Tat Garfield 

;•__Park jaunuoliai, kviečiami. Kad
Bf'J- ! kokios, gal “Bijūnėlis” ir savo

■Rt' ’ vakarėlį surengs jūsų koloni-

BEN F. BOHAC
2641 WEST 51st ST.
Phone Grovehill 1900

GALITE GAUTI
' - •

Paskolas Del Pirmu Morgičių
Pagal Direct Reduction Planą

PARANKUS TAUPYMO SKYRIAI, SU AUGščlAU 
PELNU. PAGAL DA Y TON PLANĄ,;

KEISTUTIS LOAN & BUILDING 
ASSŪCIATION NO. 1

840 West 33rd Street uįg
MEltfBER 

PEDERAL HOME LOAN BANK 
r O F CHTCAGO

’iIi -

I,-:

K *ii

S
įįfe s

8 - '

4 o M®

MASKARADINIS BALIUS
JONIŠKIEČIŲ KULTŪROS IR LABDARYBĖS KLIUBO

įvyksta šiandie Vasario 15 d.
Liberty Grovė Svetainėje 

4615-17 S. MOZART ST.
$50.00 dovanų bus išdalyta už gražiausius aprėdalus grupėms 

ir paviėniems.
Kviečią KOMIT’ETS.

v- -- ..... ■ T*



NAUJIENOS, Chicago, III

IR LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIME

’ " . . . į- ' -,■ . .. / ■./> ? • ? v’ ' - ■<!, '< A • ,■
i. '■ ■ -r. '' '

, — ♦ • . • •• «? ./p,- v . .i

Dalyvaus Visi Pažangus Chicagos
ir Apielinkių Miestelių Lietuviai

SEKMAOIENYJ

2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Pradžia 4 valandą po pietų
t

Tikietai 75c ir 50c

PROGRAMAS BUS DIDELIS, ĮSPŪDINGAS IR GRAŽUS. DAR TOKIO DIDELIO PROGRAMO NIEKAS 
ŠĮMET NEBUVO SURENGĘS. NAUJIENŲ METINIAM KONCERTE KIEKVIENAS TURĖS DAUG, DAUG 
MALONUMO!

I



šeštadienis, vasar. 15, 1936 __________________ _

Operos Dainininkė “Naujienų” Koncerte

NAUJIENOS, Chicago, HL

“Naujienų” Metinio 
Koncerto Darbi- 

v

ninkai

PirmiausiaiFotogra- 
fuosis, Paskui ‘Nau
jienų” Koncertai!

su tuo' paveiksiu kostiumas. Balius įvyks šešta- skelbimai Naujienose

Helen Bartush, Chicago City Opera Company dainininke, 
kuri rytoj pasirodys prieš lietuvių publiką, dainuodama “Nau
jienų** Metiniame Koncerte ir Lietuvos Nepriklausomybes Su
kaktuvių paminėjime.

“Naujienų” Koncertas įvyksta Sokolų svetainėje, ir prasi
dės 4 vai. po pietų.

Garfield Parko Lie 
tuviai Pavargę Bešil 

dydami Kitus
Rengiasi Velykiniam baliuj; Vy

rų-Moterų D-ja apdovanos 
narius

GABFIELD PĄRK. — Nora 
keliais žodžiais paminėsiu, Gar
field Parko nuotykius.

Pastaruoju* laiku vietos lietu
viai gerai pavargo bešildydami 
kitus. Tai buvo sunkiausi žie
ma jau nuo labai seniai. Neat
simenama kada taip ilgai šal
tis kankino žmones .

Rengs Velykų Balių
Vietos Vyrų ir Moterų pašel- 

pinis klubas rudenį savo 20 me
tų gyvavimo sukaktuvėms turė
jo linksmą ir draugišką vaka
rą. Metiniam susirinkime išrin
ko komisiją surengti balių tuo
jau* po velykų.

i 
Vasario 9 d. Kliubas turėjo' 

susirinkimą. Del šalto oro ko
misija nėpribuvo ir nežinia tik
rai dienos, kada įvyks tas ba
lius. Bet galima tikėtis malo
nios sueigos. Komisijai in
struktavo paimti didesnę sve
tainę, kad svečiams butų ' ge
resni parankumai.

šiame susirinkime paaiškėjo, 
kod klubas turi narių (nesir
gusių) neėmusių pašalpas per 
20 metų. K. Katuka, M. Krie- 
šeken, J. Užubalis ir J. Pliar- 
pa.

Visi gaus iš klubo pageidau
jama dovaną vertes $10.00.

Taipgi, neėmusieji pašelpos iš 
klubo per 10 metų yra šie: 
Irene Karoblis, Antanas Galu- 
ba, Roman Jokubonis, A. Adams 
ir Dan. Brazas. Visi gaus do
vanas iš klubo—$10.00 vertes 
žiedus su draugijos inicialais.

Tos dovanos bus išdalintos /
baliuje.

Paliuosuotas kun. Zalink
Kliubo susirinkime* buvo atsi

lankęs kunigas Zalinkus (nes 
jis yra narys), nesenai paliuo
suotas iš kalėjimo. Padėkavo 
klubui už aplankymų jį kalėji
me. Pasakė, kad: jį paleidę 
be jokių apkaltinimų.

Jis -buvo, tūlą laiką atgal 
suimtas ir pasodintas kalėjime 
sykiu sč; Butmaniene, adv. 
VVaitches, graboriu Bagdonu ir |

kitais lietuviais už bandymą 
pasisavinti pabastos J. Kelly 
turto.—Vietinis.

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

IGNACAS YASIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 13 diena, 11:57 valan
da vakare 1936 m., sulaukės 
puses amžiaus, gimęs Vi- 
leikiu kaime, Kražių par., 
Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterj Anele, sunu Pranciškų, 
dukteri Lora ir Stella, broli 
Peter ir broliene Valerija ir
anūką, pussesere Mikase ir
Frank KosiUs ir daug kitų gi
minių. o Lietuvoje, 2 brolius ' 
ir seseri.

Priklausė organizacijose S. 
L. A. 63 kuopai ir Keistučio 
Pašelpos Kliubui.

Kūnas pašarvotas randasi 
739 East 92nd Place.

Laidotuvės ivyks pirmadieni 
vasario 17 d., 8 vai. ryta iš na
mu i Visu šventų parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Ignaco Yasiaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, sūnūs, 
dukterys ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius I. J. Zolp; Telefonas 
Boulevard 5203.

Visi žemiatfs- išvardyti asme
nys yra i kviečiami patarnauti 
“Naujienų” Metiniame Koncer
te, Vasario 16, 1936, Sokol Sve
tainėje, 2343 S. Kedzie Avė. 
Rrašome susirinkti nevėliaus 
3 valandą po pietų.

PARDAVINĖJIMUI TIKIETtf: 
. V. Mišeika

PRIE DURŲ:
J. Vilis
Dul'inskas
Barniškis

PRIE DRABUŽIŲ: 
Mątekonis, Jr. 
Šmotelis, Jr. 
Deringis 
Jocius

BARTENDERIAI:
> Narbutas 

Galskis 
Gura 
Kampikas 
Pučkorius 
Tumosa 
Gumauskas

KASIERIAI:
Mickevičius, Jr.
Ambrozevičitis
Škurskis

Mt. Greenwoodiečiai organizuo
jasi “in corpore” vykti pa- 
rengimamL 
MT. G 

toj, mes
ii]|NWdOD. — Ry- 
Mt. Greenwoodiečiai, 

pirmiausiai > nusifotografuosi
me, o paskui visi važiuosime į 
“Naujienų” Koncertą.

Paveikslą nusitrauksime F. 
Zelinsko■‘svetainėje 1-mą 'valan
dą pc pietus Tai bus SLA 178 
kuopos nąrių paveikslas, jubi
liejiniam albumui, kurį musų 
organiazcija rengiasi išleisti. 
Butų gražų, jeigu mes visi su
sirinktume ir paveiksle butume. 
Jis kainuos kiekvienam nariui

po 50 c., ir 
bus galima papuošti musų na
mus.

Kai paveikslą nusitrauksime, 
tai tada visi susėsime į maši
nas ir i “Naujienų”- koncertą 
važiuosime. Mašinų bus ir į jas 
sutilps visi kiti, kurie neturės 
mašinų. Butų gerai, kad visi 
važi (įpjautieji man praneštų iš 
anksto^ kad su mašinomis butų 
gąlima iš anksto susitvarkyti.

B. Walantinas.

Joniškiečių Kliubas 
Rengia Maskaradi

nį Balių
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros Kliubas rengia Mas- 
ųuerade Balių, kuriame bus iš
duota $50 prizais už geriausius

Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali Būt 
t Klaidingi

Trys tuksį$nčiai lietuvių—vyrų, moterų ir didelis skaičius jaunimo 
—yra Chicagos Lietuvių Draugijos nariai. Jie visi žino, kad jiems 
{iašalpa ligoje, pomirtinė, d taipgi sociališkais ir kultūriškais reika- 
ais verta apsirūpinti.

Trys tūkstančiai Chicagos Lietuvių Draugijos narių negali būt 
klaidingi. Jie žino, kad jiems reikia Pašalpos Ligoje, Pomirtinės ir 
Kultūros Draugijos, jie ir priklauso Chicagos Lietuvių Draugijai. 
Čia ligos pašalpa trijų skyrių: $6, $10 ir $16 per savaitę, pomirtinė 
—“casn” $200, palaidojimo reikalams dar $50 extra. Dabar eina 
Draugijos Jubiliejinis konkursas, nariais priimami nuo 15 iki 48 m. 
amžiaus. Mėnesinės duoklės pagal priklausomą skyrių—50c, 75c ir 
$1.25, jstojimąš pagal amžių. Konkursas baigsis balandžio (April) 
30 d., hariaj, įsirašę dabar, gaus tikietą dykai į Inicijacijos ir Do
vanų Laimėjimo vakarą, kuris įvyks tuoj konkursui pasibaigus — 
gegužes (May) 3 d., Ashland Boulevard Auditorium. Įsirašyti guli
ma pėr DRAUGIJOS konkursantus, narius arba tibsiog Draugijos 
ofise. Ofisas atidarąs panedeliais ir ketvergais visą dieną—nuo 9 v. 
ryto ik;i 8:30 vakaro. Nedeldieniais nuo 9 v. ryto iki 1 v. po piet.

Lauksime Jusi] atvykimo.
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS OFISAS, 

1739 South Halsted Street (2-ros lubos)

dienį, vasario 15 d. 1936, J?' duoda naudą dėlto
berty Grove svetainėj, 4615-17 
So. Mozant St. s , ; - *

Kliubas širdingai kviečia vi
sus Joniškiečius, žagariečius, 
Gruzdiečius, Skaisgiriečius, 
Kriukiečiūs ir Meškuitiečius 
taipgi Naujieniečius į šį nepa
prastą balių atsilankyti. Mes gi 
visi Joniškiečiai busime sekma
dienį, vasario 16 d., Naujienų 
koncerte. .

Dėdė B.’ Vaitekūnas.

“Naujienų’* Metinis Koncertas
— Naujiehiečių Metinė šventė

r 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

RHEUMATISM
sergantiems pagelbą garantuojam arba grąži
nsim pinigus. Yra tikras laktas, kad jus ga
lite gauti greitą garantuotą pagelbą į keletą 
minutų vartodami Salem’s Velvet-Rub nuo 
Rheumatismo, Neuritis, Lumbago. Šalčio 
Krutinėję, sustingusių raumenų ar sąnarių. 
Iš visur tūkstančiai reportuoja nustebinan
čius. rezultatus. Gausit visose vaietinyčiose 
ąrba prisiųskit 65c stampomis ar money or
deri ir mes jums pasiųsime.

BERDU LABORATORIES.
7028 MERRILL AVĖ., Dept. 8 3,

CHICAGO, ILL.

SUSIRINKIMAI

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo Amerikoje — mėnesinis su- 
^sirinkimas — Jono Garbuzo svetainėje, 3749 South Hal- 
sted Street, 1 vai. pp. Nariai prašomi pribūti laiku, nes 

. yra daug kas aptarti. Prot. rast. W. Didžiulis.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo 12-tam Warde«— mėnesinis 

susirinkimas, 1 vai. pp. Hollywood Inn svetainėje, 2417 
West 43rd Street. Paul J. Petraitis, raštininkas.

Lietuvos Ūkininko Draugijos susirinkimas, West Side svetainė
je, 2244 West 23rd Place, 1 vai. po pietų. Kadangi sek
madienį išpuola Lietuvos Nepriklausomybės šventė, tai 
nariai prašomi susirinkti laiku, kad butų galima anksti 
susirinkimą užbaigti ir dalyvauti tą dieną rengiamuose 
parengimuose. J. Žukauskas, pirmininkas ir Ieva Luko
šiūtė, fin. rašt.

Gerkit ir Reikalaukit

BU

NATHAN 
KANTER

GASPADINĖS:
M. šmotelienė 
Mrs. Kungiene .
Miss šmoteliutė 
Ona Vilienė

PATARNAUTOJOS:
Julia Kazlatfskas 
Eden Kazlauskas 
Florence O’Shell
Genevieve žemaitis 
Katherine M^chiulis 
Helen Machiulis

L*?■

PLIOPLIS 
šiuo pasauliu 
vai. po pietų

s-. A '

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 

, Kentucky 
Bourbon 

h v
- Lietuviiko» 

Degtini* P

CELESTIN P.
Persiskyrė su 

‘vasario 13 d. 2 
1936 m., sulaukęs 37 metų am
žiaus; gimęs Suvalkų rėd., Vil
kaviškio apskr., Pilviškių mies
te. Amerikoj išgyveno 26 met.

Paliko dideliame \ nubudime 
moteri Valeriją ir dukterę Bi- 
rutą, seseri Adelę ir gimines. 
Lietuvoj — 2 seseris Brone ir 
Anze Račiukaitiene ir gimines.

Prigulėjo prie Keistučio ir 
Teisybės Mylėtojų Draugijų 
ir Jaunų lietuvių Amerikos 
Tautiško Kliubo. \

Kimas pašarvotas randasi 
4442 S. Albany avė.

Laidotuvės ivyks pirmadieni, 
vasario 17 d., 8 vai. ryto. Iš 
namų bus atlydėtas i šventos 
Agneškos parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Celestino Plioplio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę liekame

Moteris, Duktė, Sesuo, 
švogeriai ir Ajiminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius S. M. Sku- 
das, tel. Monroe 3377.

Mutual Lifluor Co.
4707 So. Halsted St

Tel YARDS 0803

.A-.-h'V

■ 't-1'

JOHN P. EWALD 
v » » • '■ ’ f. ♦.«f .'r •»*?*-’*<**’•• ’ v’' ■ ..v'■ J ■ »*. 

LOANS and INSURANCE
Jeigu į leiRalau ji pinigų an^ Pirmo Mprgičio, arba 

apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

810 West 33rd Street
•TELEFONAS:’ YARds 2790 arba 2791.

.. ... ... ,« V

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
RAŠTINĖJE

r'<’

o

myli- 
šaltoj 
tavęs 
links- 
buvo

vasario 7 dieną,
sekmadienį, va

MYKOLAS BUTRIMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 13 diena, 10:24 valan
da vak. 1936 m., sulaukės 41 , 
metu amžiaus, gimęs Ežerėnų 
apskr., Dūkštu parap., Ligunų 
kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame, nubudime 

Lietuvoje tėvą Mykolą, moti
nėle Elzbieta, broli Antaną ir 
broliene, seseri Elzbieta ir 
švogeri Amerikoj, draugus ir 
drauges. t

Laidotuvėmis rūpinasi šei
mynos J. Matevičius ir K. Am
brose.

Kūnas pašarvotas randasi J. 
F. Eudeikio koplyčioj 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės ivyks pirmadieni 
vasario 17 diena. 9:00 yal. ry
to iš J. F. Eudeikio koplyčios 
i šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčia, kurioje - atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio siela, 
o iš ten bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Butrimo 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Tėvai, brolis, sesuo, 
draugai ir draugės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

STANISLOVAS POCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 13 diena, 1:45 valanda 
po piet 1936 m., sulaukęs 47 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoje 
— Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko ’ dideliame nubudime 

mylimas 2 dukteris, Sophie ir 
Arina, 2 sūnų Kazimierą ir An
taną ir žentą M. Maximovich, 
2 marčias, Genevienę ir Rose, 
5 anukus ir gimines.

Kūnas pašarvotos . randasi 
5636 S. Justine St. Telefonas 
Prospect 5083.

Laidotuvės ivyks pirmadie
ni vasario 17 dieną. 8:00 vai. 
rytą. Iš mamų bus atlydėtas 
,į šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
ja, o iš ten bus nulydėtas i 
Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Pociaus 
* giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti
jam paskutini patarnavimą ir» 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame. "
Dukterys, sūnūs, ''marčios, 
anūkai ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

PADĖKAVONĖ

Kuris mirė 
19361 m. 9:15 vai. vak. ir pa 
laidotas tapo 
sario 9 d., 6 dabar ilsis Lietu
viu Tautiškose kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsidėka- 
vot tiems, kurie suteikė J&m pas
kutini patarhavima ir palydėjo jį 
i tą neišvengiama amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą. įš musą tarpo, . 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms 
ir suteikusiems vainikus drau
gams.

Dėkavojame graboriui S. P. Ma
žeikai, kuris, savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nu
lydėjo ji i amžinasti, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms; o tau musą 
mas sūnelį sakome: ilsėkis 
žemėje. Ilgu mums be 
brangus sūnelį. Nebėra to 
mumo ir džiaugsmo kokis 
kai Tu su mumis buvai. Dienos, il

gos ir, tamsios. Visas mušu> linksmumas kai apie Tave pasikalbam. 
Tu mūšų širdyse ir mintyse gyveni amžinai. Mes. Tave musų 
brangus sūnelį niekuomet neužmiršime. Tu pas mus jau riebesu- 
gryši, bet mes ankščiau ar vėliaus pas\ Tave ateisime. Lauk mus 
ateinant,.-. Liekame nuliūdę:
Motina Jttzefa Pališaitienč, tėvas Domininkas Pališaitis, seserys 
Anna - StafejpStiene ir švogeris Stalgajtis ir' Alias Šmitienė ir švo- 
geris AlfąnSas Smith ‘ ir gimines. 34^3 Emerald Avenue,

■

VASARIO 15—Darius-Girčnas, Amerikos Legiono, Kuopos Mo
terų Skyr. (Auxiliary) Valentine Dance šokiai, Varsity 
Ballroom, 3450 Archer avenue, 7:30 vak. 35c.

VASARIO 15—“Naujos Gadynės” Choro šokiai—“Leap Year 
Valentine Shuffle”, McEnemy Hali, 4039 West Madison 
Street, 8 vai. vakare. Įžanga—25c.

VASARIO 15, 8 PM. L.Y.S. Roselande skyrius. Pirmų metų 
sukaktuvių šokis su konfetti, adresu 10413 S. Michigan 
Avė. Gros “Leo Balchis and his Nighthawks”. Įžanga 25 

, centai.
Vasario 15 — Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubo — 

Maskaradinis Balius, Liberty Grove svetainėje, 4615 S. 
Mozart street. $50 prizais.

VASARIO 16 “NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS ir Lietuvos Nepriklausomybės Su
kaktuvių Iškilmės — Chicagos Sokolų sve
tainėje, 2343 South Kedzie avenue. Pradžia 
4 vai. po pietų. Įžanga — 50 ir 75c. Pro-

- gramas: Dr. P. Grigaitis, “Naujienų” redak
torius; solistės Helen Bartush, Anelė Stepo
navičienė; solistai — Stasys Rimkus ir An
tanas Kaminskas; “Birutės”, Chicagos Lie
tuvių Vyrų, “Naujos Gadynės” ir ‘Pirmyn“ 
chorai; Andy Narbutas ir J. Žukas, akordi- 
nistai; Vytauto Beliajaus ir A. Andrejevo 
baleto grupės. Po koncerto ir Iškilmių vai
šės ir šokiai. Orkestras — G. Stephens Re- 
velers, ir, apatinėje svetainėje tipiškas “Ma- 
hanojaus Lietuvių” Benas.
“NAUJIENOS” Visus Nuoširdžiai Kviečia 
Dalyvauti. ‘ .

VASARIO 22—Upytės Draugiško Kliubo “čarterio Krikštynos’” 
Dėl platesnių informacijų reikia kreiptis adresu, 4070 So.

. Frąncisco avenute.
VASARIO 22—KIovarniečiu Kliubo pirmas parengimas, “Krikš

tynos”, šemetų svetainėje, 1500 S. 49th avenue. Įžanga 
—25c. • Daug dovanų, šokiai. Kviečia Komisija.

VASARIO 23—SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” operetė, 
“Gražioji Galatea”, Strumilos svetainėj, 158 E. 
Šokiai. Pradžia—5:30 v. v. Įžanga 40c.

VASARIO 23—Paskaita, “Religija ir Mokslas”. Prelegentas 
K. August. Rengia Roselandb Laisvamanių Kp., Darbinin
kų svetainėje, 10413 Michigan avenue, 1 vai. p.p. Įžanga 
veltui, (žiur. kovo 15).

VASARIO 25—Lietuvos Seserų Tautiškos Draugijos Užgavėnių 
šokiai, Liet. Liuosybės svetainėje. Geriausiems šokėjams 
dovanos. Įžanga—25c.

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pelnas—įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c.

KOVO 8—“BIRUTĖS” Koncertas, Chicagos Lietuvių Auditori
joj; 3133 South llalsted street. Choras dainuos naujas 
'dainas, nesenai atvežtas iš Lietuvos. Dalyvauja Bar
bara Darlys.

KOVO 8__Lietuvių^ Laisvamanių Kuopos Roselande Balius ir šo
kiai, Darbininkų Svetainėje, 10413 Michigan avenue, 5:30 
vakare. Stephens Revelers Orkestras. Gėrimai, skanus 
užkandžiai. Įžanga—25c.

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogminas. Darbininkų 
svet., 10413 Michigan avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltui. 
Rengia Roselando Laisvamanių Kp. (žiu. vas. 23.)

107 St.



MERGINA reikalinga prie abelno 
imu darbo, be skalbimo, maža 
imyna, Gyventi vietoj ar eiti na- 
o. Ja Feaer. krautuve, 1415 So. 
iringfield Avė.

PATYRUSIOS skuduru sortuoto- 
s reikalingos. Economy Rag & 
iperCo. 1560 N. Sheffield Avė.

PARDAVIMUI lietuviškas delica- 
ssen ir bučernė. Biznis išdirbtas. 
»ra proga vedusiai porai. Parda- 
mo priežastis, turiu apleisti mie- 
a. 8331 So. Halstetd St .

PARSIDUODA Tavern su Namu. 
Biznis išdirbtas, barai yra nauji, 
našlei moteriai perdaug darbo.

3427 So. Wallace St.

NAŠLE MOTERIS reikalauja vy- 
i prie namu darbo. Mrs. M. An- 
srson, ‘ ahtros lubos iš fronto, 
9 W. 35th St.

PARDAVIMUI kendžių krautuvė, 
kampinė prie mokyklos. Lietuvių 
apylinkėj, duokite pąsiulijimą.

1642 Wabansia Avė.

REIKALINGA mergina dirbti va
irais už baro alinėj. Turi būti 
ityrus. Prospect 6590.

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažįstamus 
atsilankytu i mano užeigą. Visados 
randasi geriausios rūšies degtinė 
alus.

_ Fu^
PASIRENDUOJA šviesus apšildo- 
as kambarys. 2622 W. 69 St. Tel. 
■ospect 7213, antras aukštas iš

PRIVERSTAS PARDUOTI 
i6410 So. California Avė 
bariu mūrinis bungalow, 
apšildomas, platus lotas.

5*..

> s

lUSu i t • • < '

DODGE 1985 DeLuxe, Sedan. Pui-
Įi.. .

90

IR

Rytoj

VR-

esame gimę,

Orkestrą.

Kur Susirenka Lietuviai

JANITORIĄUS pagerbininkas .tu- apšildomas, platus lotas.
i but nevedęs. Mike William, kas moderniškai išrengta.

bučeriai.patyrę

St.

v,.,h.

COAL

’ff I 
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Fanus for Sale 
Ūkiai Pardavimui

/.<■

OLDSMOBILE 6 Coupe 1932/ gra 
žus mažas karas. V 9 E' Tiktai ......... ....... "C3

Rytoj

PACHARD Paskiausiu 1931 Sedan. 
šis karas duąs^ daugelio nfietu 
ekonomišką patarnavimą. Yra 
naujas visais at. 
žvilgiais. Tiktai ......

ri but nevedęs,
4939 Broadway.

REIKALINGI ; , 
Darbas ant visados.

3631 So. Halsted

cigarai, linksmas ir mandagus 
patarnavimas;

MARIE MARKEL, Sav. 
3416 So. Wallace St. 
Tel. Boulevard 3489.

‘gražiai ■>- išpuoštoje užeigoje 
„—ciga
rus ir skanius pietūs, iš šviežios mė-

HUPMOBILE 1932 Sedan. Labai 
puikus karas ir mekaniškai 
kaip nau- ’195

CHRYSLER 6 , pats paskiausis 
1934 DeLuxę Sedan. šis ka
ras beyeik nevartotas.-r. Taipgi

• 1932 Sedan, kaip 
naujas. Tiktai .... t V w

$4250. Parodysime tikrai 
rus. Atsišaūkit

2582 W. 68rd St.
Hemlock 8800.

NAUJIENOS, chicago, III. šeštadienis, vasar. 15, 1936
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Važiuojantiems į 
“Naujienų” Kon
certą automobi

liais

Jauna Amerikietė Soli 
stė General Motors 

Programe

Sokcl svetainės apielinkčje 
yra keli garažai, kur galima 
palikti automobilius. Garažai 
yra apšildomi. Jeigu bijote, kad 
jūsų automobilis užšąls, nepali
kite jį gatvėje, bet nuvežkite j 
garažą.

x /

Susanne Fisher, jaunutė 
amerikietė soliste. t dalyvaus Ge
neral'Motors simfonijos prog
rame, kuris transliuojamas ry
loj vakare, nuo 9-tos iki 10-os. 
Dainininkė pasižymėjo ir iški 
’o laimėjusi solistės vietą Met- 
ropolį'tan operoje.

Programas pasieks Chicago 
per NBC stotį, WMAQ. Orkes
tro vedė j u yra Erno Rappe\

“Naujienų” Redak
torius Kalbės 

Koncerte

Brighton Parkiečiai 
Dėl “Naujieną”- 

viska

Naujas įdomus Jugos 
lavų programas

GĖRIMŲ SKLADAS 
Gausite -visokių gėrirtių, didžiausis 

pasirinkimas pas lietuvi. 
Monarch Wine & 

Liųuor Stdre 
JOHN GAUBAS. Sav. 
8529 So. Halsted Street 

' / i

(1
BRIDGEPORTE

Del sveiko maišto ir skanių 
kopūstų eikite i: 

Universal Restaurant 5
(ANTON A. NORKUS. Sav.) 9

750 W. 31st St.
Tel. Victory 9670 - r

____________________ ___________

Gerkit sveikiausią PIENĄ iš ;
Lietuvių Pieninės

EMERALD DAIRY
Senuko Daugelavičiaus 

3251 Emerald Avė. Victory 4181 t
Pristatom i namus ir groserį.

Pašaukit.

• L.' Į III 1 ......  J

CIASSIFIEDADS
Business Service 1
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTfi ,
Mes dengiame ir pataisome viso- ; 

(kios rūšies stogus, taipgi dirbame J 
' blėties darbus. Lengvos išlygos. ; 
jei pageidaujama.

i BRIDGEPORT POOFING CO.
3216 S. Halsted St,

Victory 4965 (o_  .
į

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408

NAMU SAVININKU AT YDAI i 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu si i 
rendauninkais. Mf.ža narinė mokės 

t tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto f 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo , 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU ^F 
e CHICAGO Inkorporuotas
i 1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
r Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičiu,

. Užrašom visokios rūšies apdraudas.
— Insurance. v Padarom dokumem ( 
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DAftAR ,

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
' liavimii. 25 metai patyrimo— 
- Blekorius ir Stčgius.

s Leonas Roofing Co.
8750 Wallace. Street 
Tel. Boulevard 0250

J -....................................... ...........
COAL

HIGH GRADE ' NORTHERN 
ILLINOIS COAL

Best Substitute for Pocahontas
Mine Run ......    $5.75
Lump, Egg or Nut .................. 6.00
Screenings .................................. 4.75

Dirėct from the Mine.
« Call Day or Night
f KEDZIE 3882

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Geriausias Pavaduotojas dėl 
Pocahontas

Mine Run ................................  $5.75
>• Lump, Egg or Nut .. .........   6.00

Screenings .....   4.75
Tiesiog iš Kasyklų.

Pašaukit dienos laiku ąrba vakarais
- . - Tel. KEDZIE 3882.___________ - , _ r.....    _ ________

s Furniture & Fixtures
r Rakandai-Įtaisai

i- IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štoru fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk- 

8 les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mps pirm negu nirksite kitur.

S. E. SOSTHETM & SONS
, STORE FIXTURES
” 1900 S. State St. CALumet 5269.
i.
o PAIEŠKAU Tavern — barus ge

rame stovyje. Kurie norite par
duoti atsišaukite ' tuojaus Telefonas 
Hemlock 4576.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Sykį Gyvenime Pasitaikanti Proga 
blDžlAUSIAS IŠPARDAVIMAS NAUJAI ĮGYAŲ AUTOMOBILIŲ 
CHICAGOJE. Z ■
Nepirkit nei naujo nei seno automobiliaųs pirm negu atsilankysit į 
musą showruimius. , >
MES PILNAI GARANTUOJAMI KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI 
$200.
Virš 150 beveik naujų automobilių turi būti išparduota dabar. 
Niekur kitur negaūsit tokių vertyvių, nes męs esame Tikra Automo
bilių Finansavimo Kompanija. : ' • /' ,,
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų garantija] kad pilnai 
busite užganėdinti. Kiekvienas karas yra stropiai peržiūrėtas musų , 
mekanikų ir tarnaus jums ilgus metus. 
DE SOTO “AIRSTREAM” visai

naujas 1935 DeLUxe Sadan 
NIEKAI) NEVARTOTAS. Kai
navo $1175. Musų 
kaina tiktai ......   UOU

CIASSIFIEDADS
1 t '

L ........  n ........

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

JANITORIUS * reikalingas, kuris 
įpranta plumberio ir karpenterio 
irbą. Valgis ir guolis ant vietos.

3738 So. Halsted* St.

kus kaip diena kai ' apleido 
dirbtuvę. Išrengtas su Knee 
Action, Saugiais Stiklais, hea- 
teriu, Air Whe'eis, taipgi , 1933 
Dodge DeLuxe Sedan 
kaip naujas. Tiktai w I w REIKALINGAS darbininkas, kuris 

nyli dirbti, ant farmų. Mokestis pa
rai sutartį. ' Atsišaukite 

453lį S. Hermitage Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina dirbti i 
taverną. Darbas lengvas, patyri- 
no nereikia. Atsišaukti

1519 E. 63rd St.

STUDEBAKER ?‘Dictator” 6 nau
jausias 1935. Tai irgi yra 
VISAI NAUJAS KARAS, pa

rimtas atgal nuo Studebaker 
Deaierio. Turi 6 ratus, ibu- 
davotą’ tronką, saugius stik
lus, heateris. Tikrai labai gra
žus. Kainavo $1075. 
Musų kaina tiktai .... W.W.

priimta vadin-
Tur but, nėra

Lietuvių Politikos Kliubaš 
Brighton Parke buvo nutaręs 
vasario 16 d. surengti šokius. 
Bet išgirdęs, kad tą dieną įvyks 
“Naujienų” koncertas, ir kai 
gavo pakvietimą jame dalyvau
ti, Kliubas savo parengimą at 
kėlė į šįvakarą. Taipgi susirin 
kimas vienbalsiai nutarė daly 
vauti “Naujienų” koncerte.

Kliubas smarkiai veikia 
Brighton Parke, norėdamas su
organizuoti j daiktą visus lietu
vius balsuotojus. Plačiau apie 
ji pirmadienį.

“NAUJIENŲ” Metinis Koncer
tas Visų Naujieniečių šventė

Vyksta kalbėti į Ne 
priklausomybės Iš
kilmes Rockforde
Chicagielis, “Naujienų” atsto

vas, V. B. Ambrose, išvažiuoja 
j Rockford, UI., dalyvauti Lie
tuvos Nepriklausomybės iškil
mėse, kurias ten rengia SLA. 
77-ta kuopa.

Parengimas įvyks MilašiaiiS 
svetainėje, 520 Island avenue.

Visi rengiasi j “Nau
jienų” koncertą, ne. 
siliks ir ciceriečiai

CICERO. — Tur but„ niekas 
tiek nesiruošia į šį “Naujienų” 
koncertą, kaip Ciceros lietuviai. 
Kur nepasisuki, visur girdi, tą 
pačią dainą. Ruošiasi kas gy
vas, ragina viens kitą ir, aišku 
kad kitaip ir būti negali.

Tad, tegu nesilieka nei vienas 
namie, nepasiliksiu ir aš.

Cicerietis.

Šįvakar Dariaus-Gi 
rėno Moterų Kuo

pos Šokiai
Varsity Ballroom salėje, 3450 

Archer avenue, šįvakar įvyks
ta Dariaus-Girėno Moterų sky
riaus rengiami, “Valentine šo
kiai”.

Rengėjos ruošia svečiams 
įvairių naujienybių ir žada bū
ti ypatingai malonios vyriškai 
lyčiai (mat, šįmet “leap-year”).

šokiai prasideda 8 vai. vaka
re ir įžangos reiks sumokėti 35 
centus asmeniui. (Sp)

NAUJIENŲ” Metinis Koncer 
{tas Sekmadieni, Vasario 16.

GRAHAM 6 naujausias 1934 De- 
Luxe Sedan. Išskirtinai eko- 
nomi’škas karas. Garantuotas 
kaip naujas taipgi 1932 Se
dan, geras visais at- $9 9 C 
žvilgiais. Tiktai ;... tfav

Rytoj 1 vai. po.pietų vietos 
jugoslavai įsteigs naują radib 
programą, bandydami “įnešti 
ką-pors-naujo” į svetimtaučių 
prog ramus Chicagoje. Stotis 
busianti WWAE, 1200 kc. Da
lyvaus vien jugoslavų meilinės 
jėgos,’bet programas bus veda
mas anglų kalba. Valandos stei
gėju yra John R. Pakmdech.

šįryt “Naujienų” Ra 
dio Programas

1 “Naujienų” Radio programas 
yra viena iš nedaugelio lietu
vių radio valandų/ pasiekian
čių tolimą provinciją. Kaip 
galima spėti iš laiškų, progra
ma girdėti lietuviai gyveną 
daugiau- negu 300 mylių , nuo 
miesto ribų.,

Tas “Naujienų” programas 
yra transliuojamas kas šeštadie
nio rytą, iš stoties W. C. B. 
D. 1080 kilocycles, nuo 9:30 
iki 10 ryto.

šįryt jame dalyvaus jauna 
dainininkė, Helen Vespendrai- 
tė, kuri išpildys muzikalę 
gramo dalį. Valandą veda 
tanas Rypkevičiusi

pro- 
An-

Lietuvos Nepriklauso 
mybės Paminėjimas. — 
WCFL “Laivas Links

mybės’
Ryt dieną, t. y. sekmadienį, 

bus įdomus radio programas iš 
stoties WCFL, nuo 5 iki 6 vai. 
po pietų, dalyvaujant Lietuvos 
Konsului p. Kalvaičiui, žymiems 
artistams, Makaalms, didelei ra
dio orkestrai ir Budriko kvarte
tui. Chicagos Operos artistė 
p-nia Barbara Darlys sudainuos 
keletą naujų dainų, o Budriko 
radio kvartetas pavaišins klau
sytojus - patriotiškomis daino
mis Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakties paminėjimui. šis 
programas bus girdimas beveik 
visoje Amerikoje ir Kanadoje. 
‘ Mes be Vilniaus nęnurimsim. 
Budriko kvartetas su orkestrą.

Mėlynas Dunojus. Valcas. Or
kestrą.

Švenęių daina.
Mano gimtinė 

aušrele. Operos 
Darlys.

Lietuviais mes 
Kvartetas.

Kariška Polka,
Vijo Vilkas Voveraitę, Kvar

tetas.
Liepė tėvelis ir Mano Rožę, 

Operos artistė, B. Darlys.
Iš Operos Faust, Kvartetas.

Kvartetas.
ir Patekiek 

artistė, B.

Užsisakyk 
Dabar!

ILLINOIS NUT

!625
TONĄ

Šios Anglys yra gerai petsijotos ir kaip tik tinkamos didžio 
, Virtuvės Pečiams, Karšto Vandens ir šilto Oro!

Pašaukit-Prospect 7960-61

ATLAS FUEL CO.
4913-19 So. Paulina St

- Dr. P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius,, kalbos “Naujienų” 
koncerte, kuris įvyksta rytoj 
po pietų, Sokolų svetainėje. To
je metinėje “Naujienų” šven-, 
tėję bus paminėtos įr Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktuvės, 
išpuolančios rytoj. i

■ ■1 . . i

BUICK paskiausis 1934 DeLuxe 
Sedan. Negalinta atskirti nuo 
naujo. Turii “Knee Action”. 
Saugius stiklus, heateri. Taip
gi 1934 Coupe, 
gražus ..... ...... ........ .

NASH Vienas iš naujausių 1933 
Sedan. Negalima . atskilti nuo 
naujo karo. Duos daugelio 
metų, -ekonomišką patarnavimą 
taipgi DeLuxe Sedan OC 
labai gražus. Tiktai ■ Ov 

PLYMOUTH 1935 DeLuxė Sed^, 
vartotas tiktai 90 dienų. Tar- 

_ naus tiek pat kaip ir naujas 
karas. Taipgi 1933 DeLuxe 

? Sedan kaip 
naujas. Tiktai .....

PONTIAC 6 paskiausias 1932 Sė
dau. Jus nemanysite, kad jis 
buvo kada nors vartotas, šva
rus kai diena kaip apleido 

dirbtuvę. SOCC
Tiktai ....

Šįryt Dainuoja “Nau
jienų” Programe I

Jauna dainininke, Helėn Ves- 
pendraitė, kuri šįryt dainuos 
“Naujienų” Radio Valandoje iš 
stoties WCBD, Programas pa
sieks klausytojus nuo 9:30 iki 
10 vai. ryto. •

Makalai.
Vilnius, Kvortetas.
Baliaus Polka, Orkestrą.
•Sužadinkim Lietuvą, kvarte

tas.
Panemunes Polka, Orkestrą.

dienų raštišką garantija ir dešimties dienų pasivažinėjimo išban
dymas duodamas su kiekvienų karu. (
Tai tiktai keletą , karų. Mes turime vietos išskaitliuoti visus 150 Pui
kių Bargenų. < .
TAI TIKRAI VIENA. SYK PASITAIKANTI'PROGA.
NEATIDĖLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ PA
KOL STARAS' DAR PILNAS. ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBĄ 
GRĄŽINSIM PINIGUS.
MĘS PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKĖJIMA 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ.

MES ATDARI) KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAKARO.

U. S. AUTO FINANCE CO.
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road)

Atsiminkit musų < numerį.

; dalyvaus čionaitiniai žymiausi 
[dainininkai, muzikai ir kalbė
tojai. Todėl, paį^fina prisidė
ti prie išklausimę. šio įdomaus 
programo.—Rep.

Norman Thomas
.......................... :

Happy Hour Tavern
Musų lietuviškoje užeigoje gausit 
visados geros rūšies degtinę, alų 
cigarus, šiokiomis dienomis užkand 
žiai, o penktadieniais žuvis veltui i 
visuomet mandagus patarnavimas.

Mrs. Stella Shurnas
Savininkė

2906 So, Union Avė.

REIKALINGA mergina dėl namų 
itbo. Nėra skalbimo. Vienai kam- 
irys. $4.00 savaitei. 4431 West 
iams St. Tel. Mansfield 6796

Educational
Mokyklos

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM 
ar 

BARBERYSTĖ VYRAM
Smagi profesija su kuria užsidirb- 

ite nemažai pinigu. Profesiona- 
škas išlavinimas, patyrę mokytojai, 
itsilankykit, pašaukit arba rašykit - 
eikalaudamį musų knygelės. Moki- 
imas diena ir vakarais. Lengvus 
jmokėjimai.

MOLER SYSTEM
9 E. Moproe St. Central 6393

18-kos Metų Lietuvos 
Nepriklausomybės Su

kaktuvių Radio 
Programas

Rytoj, nedėldiėnį, 11-tą 
landą prieš piet iš stoties vW.G 
E.S. pastangomis Progress Fur-« 
niture Company, Krautuvės, 
bus transliuojamas, ypatingai 
įdomus radio programas. Ka
dangi 16-tą dieną Vasario su
kanka 19-ka metų, kaip Lietu
va tapo nepriklausoma šalis, tai 
Progress Krautuve, būdama 
grynai Lietuvių įstaiga, sten 
gėsi išpildyti savo pareigą pa
aukauti šį’ programą paminėji
mui tų sukaktuvių.

Programas susidės iš Lietuvių 
tautiškų dainų, patriotiškos mu
zikos ir tam tikrai pritaikin
tų kalbų? Programo išpildyme

Ar busite “NAUJIENŲ” 
Metiniame Koncerte 

Vasario 16? -

AR JAU NUSIPIR
KOTE BILIETUS l

■ ' NAUJIENŲ 
METINĮ

Koncertą
Sekmadieni 

VASARIO 16 
Chicagos Sokol 

Svetainėj r

11 vai. ryto iš stoties 
AVGN kalbės Nojjjnan Thomas. 
Transliacija buš( dąroma iš Chi
cagos Universiteto . koplyčios, 
kur N. Thomas kalbės į stu
dentus,' tema, “Things To Live 
For A . 1

Geras vardas reiškia 
milionus

Kaip žmogui turi labai dideli os 
reikšmes jo vardas, taip milionus 
doleriu vertės neša prekybai jos 
ženklas, arba kaip ji 
ti “trade-mark”. v į

Štai Chesterfield. 
tokio, kuris nežinotų kad tai yra ci- 
garėtų pavadinimas. Tai daug daug 
milionų doleriu vertės nešąs vardas.

Chesterfield cigaretai šiandien jau 
žinomi veik visam pasauliui ir turi 
pirmenos reikšmės cigaretų preky
boje visuose pasaulio kraštuose, nes 
tai cigaretai turintis ypatingą, rūky
mo mėgėjų patenkinantį skonį. Tai 
yra todėl, kad Chesterfield cigaretai 
yra daromi iš labai gero ir bran
gaus turkiško tabako mišinid su ge
riausios rūšies amerikoniškų tabokų 
tam tikroje proporcijoje, kas užtik
rina tų ęigaretų gerą ypatybę;

Prie progos, tenka priminti, kad 
ši, kompanija garsinasi ne vien pei 
laikraščius savo jtąkijigais skelbi
mais, ji labąi plačiai skelbiasi ir per 
radio, kurie yra labai įdomus. Pro
gramai įvyksta kas trečiadieni ir šeš
tadieni 9 valandą vakaro.

(Apsk.)

L. T. K. Parapijos susirinki
mas įvyks nedėlioj, vasario 16 
d., 7 vai. vakare, parapijos 
svetainėj, 3501 S. Union Avė.

Kviečia
Parapijos Komitetas.

RAMOVAS TAVERN 
Kviečiame visus atsilankyti i inusų 
užeigą, kur visados1 randasi gera 
degtinė, alus, cigarai ir užkandžiai 
Penktadienias Veltui ’ žuvis ir visuo 
met mandagus patafhavimaš.s 

JUOZAS BRUŽAS IR 
NELLIE MEDHLINSKIENe 

Savininkai
3517 S. Halsted St. Tel. Yards 3107

POPSY’S TAVERN 
Musų '/gražiai •>- išpuoštoje u; 
gausite visados gerus gėrimus 
sos ir, daržovių, Plate Lunch 25c.. 
tąjpgi penktadieniais žuvis veltui. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti.

A. K. MATULIS 
4171 So. Halsted St.

FOXDELtXE
Alus—-5 centai. Degtinė—10 centu 

Užkandžiai visados.
J. G. Tavern
JOHN, GRIBAS, Sav. _

3318 So. Halsted
Smith’s Palm Garden 

Gražiausia vieta South Sidėj. Atva 
žiave i Brighton Parką, nepraeikit 
pro šąli, bet užeikite išsigerti ska 
naus Budweiser alaus, deginės ir vy 
no; taipgi gaminame kasdieną i 
šviežios mėsos ir daržovių skanių 
pietus, ir sandvičius.

PAUL M. SMITH, Sav.
4177 Archer Avė., kainp. Richmom 

' Tel. Lafayette 2235 ,

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgia: 
Bismark alus, geros rūšies 

' degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place. Tel. Canal 752

Bowling—Lunch—B
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room — Bar , 

Bruck-Wiesner Rec. < 
Incorporąted

819 W. 35tK Street 
Chicago, III .

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros ruši 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai 
skanus užkandžiai Platforma d 
šokių veltui, .draugijoms, išvažini 

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė.' Willow Sprin

Community Taven
Musu užeigoje, lietuviškoje ūžėk 
je, visados randasi geros rūšies d( 
tinę, Tavęm Pale A’lųs, Cigar 
šiokiomis dienomis užkandžiai, 

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

Savininkai
3203 So. Halsted St.

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

Prieš Highway Teatrą
Tavern Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Naminis Vynas ir Degtinė.

Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav.

6334 So. Western Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago, UI.

REIKALINGA 3 darbiriinkai ant 
farmos ir viena moteris už gaspa- 
dinę. Crane Coal Co. nupirko farmą 
netoli Tautiškų kapinių. Atsišaūkit 
greitai. Crane Coal Co., 5332 So. 
Long Avė., kampas Archer Avė.

Tel., Republic 8402

LIOUOR pardavėjai reikalingi 
Klausiat Mr. Motei;

2038 W. 51 St.

'.Jj

......... —— ■ —-
For Rent _______

RENDN Storas 1#' flatas tinkamas 
ii restauraftto ir tavefno ‘arba ci
trų krautuvei. 2 • karu garažas, 
gi renda. Randasi ■ •

’ 2208 So. Halsted St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

VISAI MODERNIŠKAS meat 
marketas pardavimui dėl partnerių 
nesutikimo. Duokit savo pasiuliji
mą. 7045 So. Halsted St.

PARSIDUODA vienas iš 2 biznių 
- už pirma gerą pąsiulijimą. Ta- 
ern arba Bučernė. Tavern randasi 
545 So. Damen Avė. Vienai mote- 
iai persunku bizni vesti. Savininkė 

B. SUCILLA, 
12300 S. Emerald Avė.

Pullman 8990

TAVERN parsiduoda —- Su ar be 
įmo — Brighton Parke — Ant 
impo, šalymais lotas — Yra pa- 
irvtas Beer Garden dėl vasaros 
•Didelė salė Šokiams ir pagyvenimo 
imbariai — Parsiduoda pigiai.

4558 So. Talman 
Tel. Lafayette 6366

PARSIDUODA greitai ir pigiai 
groserne,- delicatessen ir notion 
krautuvė. Priežasti patirsite. 

3735 So. Emerald Avė.

FARMA 80 akrų visa dirbama, 
gera, žemė arti miesto. Vertės 
$8000, atiduosiu su nuostoliu už 
$5000, nes esu našlė ir viena gy
venti nenoriu.

Nauji budinkai, įtaisymai, bar nė 
ir du sodnai, aviečių ir strauberių, 
arba kas norėtu mažiau, gali pasis
kirti. Rašykit '

MRS. B. MISEVICH, 
R. 3, Box 215, Scottvile. Mich.

"KAS NORĖTUMĖTE rendavoti 
ūkę arba mainyti i keturių kamba
rių flatą. 944 W. 35 Place.

Real Esfate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

, 5 kam- 
furnace 

Viduj vis- 
Kaina 
susita-




