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-Tarp Paraguajos ir 
Bolivijos gali vėl kil

ti konfliktas

Ispanija pradės kam
paniją turistams 

pritraukti

18. Gauti iš Chaco srities 
pranešimai sako, kad ten gre
siąs iš naujo kilti konfliktas 
tarp Bolivijos ir Paraguajos ka
riuomenių, kadangi Bolivijos 
patruliai nuolatos darą įsi verži
mų i ginčijamą teritoriją.

[Praeitą šeštadienį Paragua
jos c.harge d’affaires Washing- 
tone pranešė valstybės departa
mentui, kad ginčijamo] Chaco 
teritorijoj gali netrukus įvykti 
naujų susikirtimų tarp paragua- 
jiečių ir bolivijiečių. Jis sakėsi 
gavęs pranešimą, kad Bolivijos 
kariuomenė veržiasi Į Chaco 
gilumą ir kad vietos indėnai 
bėgą nuo jos.]

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
18. Ispanijos vyriausybė Įsa
kė piadėli intensingą garsini
mų kampaniją tikslu pritraukti 
svetimų kraštų turistus i Ispa
niją. Tai kampanijai vyriausy
bė skiria išleisti 193 tuksiančius 
dolerių.

Vyriausybė ypačiai susirūpi
nus tuo, kad pastarieji neramu
mai ir sukilimai Ispanijoje ga
li atbaidyti svetimų kraštų žmo
nes nuo lankymo ištrukus įvyk
siančių Sevilijoj ir Barselonoj 
parodų.

New Yorke policija 
suėmė 150 pikie- 

tininku
V

NT.W YORKAS, vas.
Policija šiandie areštavo dau
giau kaip pusantro šimto asme
nų, jų tarpa žinomus radikalus, 
Adolfą VVclffą ir Bose Pastor 
Stokes, kaltinamus dėl masinio 
pikielavimo Needle Tnade uni
jos dresmeikerių strėike.

Su kuriomis šapomis strei
kai

18. -

kininkai jau yra susitaikę, 
kuriose kitose streikas dar 
besitesia. ,, t

4

Europa bijo tvanu 
sniegą paleidus

LON1M)NAS, vas. 18. — Eu
ropos kraštai, kurie dabar ken 
čia didelius šalčius, j 
skendę sniego pušniuose, bijo I 
susilaukti naujos nelaimės, bu- j 
ten t, tvanų, kai sniegas ir Įeitai i 
ims tirpti.

Katastrofingų tvanų ypač 
joma kalnuotuose kraštuose.
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Vatikane klausimas dar nesiliauja

BOISE, Jdaho. vas. 18.
susisie- manymas išnaikinti apie

Danijoj

ORO KATASTROFA

KAUNAS. — Ministefių ka-

KONSTANTINOPOLIS, Tur-

1739 So. Halsted Si Chicago, III

Del pūgų susisiekimas įvairiose 
kraštuose sutrukdytas; žmo
nės kenčia vargą

ka- 
šan-

ir 
traukiniais 
uoste yra
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WICHITA, Kas., vas. 18. — 
Jų aeroplanui nukritus iš 400 
pėdų aukštumos, užsimušė avia
cijos instruktorius Bradford ir j 
mokinvs Garrison

KAUNAS. — Pernai balau-
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Garlaivis buvo išgelbėtas Jung- bilieto priimti nauji statistikos 
tinių Valstybių kairo laivo Tu- biuro etatai. Statistikos biurą 
tiiikr. sudarys 33 asmenys.

milio- 
ną varnų, kurių aibės priviso 
K<>well ežero apieliirkej ir kn- 
lios daro didelės žalos farmoms,
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[Atlantic and Pacific Photo]

Edwin Denby, buvusis laivyno sekretorius, mirė Detroite 
vasario 8 d., turėdamas 59 metus amžiaus.
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Sako, .1 Valstybes 
įvėlęs į didįjį karą

Wall Streetas
Amerikos kapitalistai de! savo 

investuotų kapitalų buvę su
interesuoti aliantų laimėjimu ■
VIENA, Austrija, vas. 18. f— 

Amerikietis Herberl Claiborne 
Pell, buvęs Jungtinių Valstybių 
kongreso narys, kalbėdamas čia 
vienos žymiausių Vienos žmo
nių draugijos susirinkime, pa
reiškė, kad įsivelti į didįjį ka
rą Jungtines Valstybes Įsivylio- 
ję santarvininkai.

F-.sak p. Pell, Wall Streetas, 
ypačiai J. Pierpont Morgan, tu
rėję įvcslave milžiniškų pinigų 
sumų Į santarvininkų valdžių 
bonus, ir tūkstančiai Amerikos

Ispanijoje laukiama 
didelių atmainų

Manoma, kad diktatūra bus su- suinteresuoti aliantų (santarvi- 
švelninta ir kraštui duota ninku) laimėjimu. Jie tad ir 
daugiau laisvės - sudarę visą antivokiškos pro

pagandos nugarkaulį Ameriko- 
iieiįos-Ispa- je. Per visą laiką tas karas 
_  Per at- Jungtinėse Valstybėse nebuvęs 

ipopularus, bet daugumas Ame
rikos žmonių rėmę jį iš patrio
tizmo. šiandie, sako, *p. Pell, 
amerikiečiai jau supranta, kad 
lik per buklią aliantų propa
gandą jie buvę įvylioti Į karą, 
ir dėl to dabar visur ir visame

HENDAYE, Fra 
n i jos siena, vas. 18. 
einančią savaitę Ispanijoje lau
kiama įvyksiant svarbių atmai
nų. Jei gen. Primo de Bivera 
ir nepasitrauks iš savo vietos 
kaip diktatorius, tai vis lik ma
noma, kad dabartinis režimas
bus sušvelnintas ir suteikta ■ 
daugiau laisvės žmonėms, kurie jie įtaria europiečių propa.gan- 
reikalauja alsteigimo krašte Idą. 
konstitucinės valdžios. | -----------------

Prahoj, čechoslovakijoj, ivy 
ko požeminis sprogimas. Try 
asmens 
sužeisti 
ta.

Nušovė aliejaus mag
nato Doheny sūnų

buvo užmušti, keliolika
išdaužv-

vas.

Vienoj bijoma riau
giHaišių tarp fašistų ir 

socialistų

Anglijos-Amerikos ar 
bitražo sutartis bai

giama
VVASH1NGTONAS, vas. 18 

— Valstybės sekretorius Kel
logg šiandie pranešė, kad dery-

18.
! Ateinantį eskmadieni rengiami 
Įvairiose Vienos miesto dalyse 
ir priemiesčiuose masiniai so
cialistų mitingai iš vienos pu
sės ir socialistų 
iš antros.

Vyriausybė, 
j dėl to neįvyktų

priešų, fašistų.

bijodama, kad 
rimtų susikirti-

Kinai koncentruoja LIETUVOS ŽINIOS 
kariuomenę San- Kriminalistas Rimša li- 

tungui perimti kO Brazilijos planta- 
—----- torius

ŠANCHAJUS. Kinu, vas. 18.< 
Gen. Feng Jnhsian, kuris da-

Kinų valdžios džio mėn. pabėgo su pinigais į 
koncentruoja i Braziliją Bokiškoi Ūkininkų 

Sąjungos banko direktorius Jo
nas Rimša.

Musų kriminaline policija 
pranešė Bio de Janeiro krim. 
policijai, nurodydama laivakor
tės numer., laivą ir kambarį, 
kuriame Bimša važiavo. Važia
vo Vokiečių laivu “Monte Oli-

Šveicarų gvardijos Šalčiai Europoj vis cįalif 
w <r - • v a 1 « a \ r V* H

GENEVA, Šveicarija, vas. 18.
Šveicarijoj kilo klausimas 

dėl teisinio padėjimo garsios 
Šveicarų Gvardijos Vatikane 
po to, kai tarp Italijos valdžios 
ir Vatikano tapo pasirašyta tai
kos sutartis ir konkordatas.

Ligšiol šveicarų gvardiečiai 
Vatikane buvo tik dėl dekora-

bar yra tautines 
karo ministeris, 
vakarinėje šanlungo daly 30,- 
000 kareivių armiją, su kuria 
jis rengiasi tuojau perimti šan
lungo provinciją, kai lik ją eva
kuos Japonų kariuomenė.

Kinų-Japonų derybos dėl 
nano incidento ir Japonų 
riiiomenės ištraukimo iš

jtungo provincijos, kuries dabar į via.” 
yra užkliuvusios, netrukus bu-i Brazilijoj policija ji sulaikė 

įsią atnauijintos. ir pranešė musų krim. policijai.
.— Krim. policija su užsienių rei-m kalų ministerijai darė žygius,

•vacicrS HM ’ i m r- kad Rimša bntų grąžintas i Lie- is SSSR Maskva 011- tuvą ir perduotas teismui, bet 

cialiai paskelbė v<'vui ,................. „•v m. Krim. policijos žiniomis Rim-
y, j ša Brazilijoj iš vyriausio fede- 

(" valinio teismo gavo orderį ir pa
leistas. Visi pinigai jam grą
žinti.

Bimša jau turįs Įsigijęs dide- 
J liūs plotus žemės, užvedęs dide

les plantacijas ir pas jį tarnau
ja daug darbininkų.

LOS ANGELES, Gal, 
! 18. — Bcvcrly Mills vakar bu
vo nušautas Ed\vard Layvrence 
Doheny Jr., aliejaus magnato 

| Doheny sunūs. Nušovė ji jo 
paties sekretorius Hugh Plun
kei t, kuris po to ir pats nusi- 
ŠOVŪ. Manoma, kad Plunkei t 
padarė tai gavęs proto pamiši
mą.

Anglijos mokslininkai 
stengsis patikrinti 

Einšteino teoriją
LONDONAS, vas. 18. — An

glai organizuoja mokslininkų 
ekspediciją i Malajus saulės už-

mų tarp shutzbundiečių — so- j temimo gegužės mėnesio 9 die- 
cialistų respublikos gynėjų są-;

į jungos narių, ir fašistines heim-I 
umhrn n i'/oni L vo i v ciiiilz ‘bos dėl arbitaržo sutarties tarp ' whr<) organizacijos, iš anksto 

Anglijos ir Jungtinių \ alstybių Im()bilizuOja jungtinę 100,000 
einančios sėkmingai ir netrukus kareivių, žandarų ir policinin- 
busiančios baigtos visišku armiją neleisti neramumas
tarimu. į įvykti. Visi oficieriai ir karei-

Derybos dėl panašių sutarčių vįa^ kurie buvo atleisti atosto- 
yra dar vedamos su Japonija ir gavo įsakymą grįžti urnai Į
šešiolika kitų valstybių. Vals- g&vo regimentus.
lybės sekretorius tikisi, kad vi-1 ___________
sos jos bus pasirašytos pirmiau Visuotinis ffeležinkelie- 
ne jis pasitrauks is savo vietos.' » - ...cių streikas Rodezijoje

Filmų direktorius sudegė BULAWAYO, Pietų Rodezi- 
Bl BBANK, Cal, vas. 18. — ja, Afrika, vas. 18. — Rodezi- 

su joje kilo visuotinis geležinke
lių darbininkų streikas. Strei
ke dalyvauja apie 2,500 euro
piečių ir apie 9,000 čiagimių 
afrikiečių. Darbininkai reika
lauja daugiau algos ir atlygi
nimo už viršlaikį.

Jo automobiliui susidūrus 
kita mašina, apvirtus ir užsi
degus, negyvai sudegė Frank 
Gallagher, filmų direktorius. 
Kiti trys asmenys buvo skau- 
džiai sužeisti.

;ORHS?1
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja: ’

Galima laukti sniego; mažu
mų šilčiau po pietų; vidutiniai 
mainąsis vėjai.

Viikar temperatūra įvairavo 
tarp 8° ir 11° F.

Šiandie saulė teka 6:42, lei
džiasi 5:27. Mėnuo leidžiasi 
3:46 ryto.

BANKININKAS NUSIŠOVĖ

TERRE RAUTE, Ind., vas. 
18. — Nusižudė, susivarydamas 
kulipką į gnlvą, James Royce 
Sr., Terre liauto Trust kompa
nijos 
timas 
kimų 
žastis.

.pirmininkas. Susikrim- 
del finansinių nepasise- 
buvus nusižudymo prie-

GARY, Ind., vas. 18. —Trau
kinys, užgavęs jo sunkųjį veži
mą, užmušė Josephą Imre, 41 
m. amžiaus, dviejų vaikų tėvą.

ną observuoti. Ekspedicjos na
rai bus žymus Greerrvvicho ir 
Cambridge’o observatorijų as
tronomai, kurie astronomiško
mis observacijomis bandys pa
tikrinti Einšteino relativumo te
oriją.

Traukinys užmušė ke
turis šeimos narius

WOODRiIDGE, N. J., vas. 18.
Prekių traukiniui užgavus 

netoli nuo čia automobilį, buvo 
užmušti keturi asmens, visi vie
nos šeimos nariai.

KETURI NEGRAI ŽUVO 
HAMMONDO GAISRE

vas. 18.— 
šį rylą sų- 
negrų gy- 

žuvo keturi

HAiMlMOND, Ind., 
Gaisre, kursi anksti 
naikino čia vienus 
vena mus namus,
asmens. Kiti du, šokdami pro 
langą iš antrė aukšto, pavojin
gai susižeidė. Visi negrai.

Praneša, kad Catatumboj, 
Kolumbijos-V enezuelos 
buvęs jaustas stiprus 
drebėjimas.

sienoj, 
žemės

f
Hoovcr grįžta Washingtonan I
MIAMI, Fla., vas. 18. — Iš

rinktas prezdientas Hoover, ku
ris čia atostogavo, šiandie iš
vyko į VVashingtoną.

_______________ L.

LONDONAS, vas. 18. — Po- 
lariški šalčiai tiek Didžiojoj 
Britanijoj tiek Europos konti
nente vis dar tebesitęsia ir te- 

| bekankina žmones, 
cijos. Dabar, papai atgavus sa
vo pasaulietišką valstybę, kad gų, užėjo vėl dideli šalčiai i 
ir dar taip menkutę, kilo klau- j susisiekimas 
simas, ar buvimas šveicarų jė- dar sutrukiiytas, ypačiai 
gų kitoje valstybėje nesudaro 
Šveicarijos neitralumo laužymo. 
Tą klausimą netrukus turės 
Šveicarų konferencijos taryba 
išspręsti. Einant įstatymais, į mokyklos 
Šveicarijos piliečiai negali įs-jkimas su 
toli i svetimos valstybes karino- nutrukęs, 
menę be konfederacijos tarybos 110 laivų 
leidimo.

:| MASKVA, vas. 18. 
tų vyriausybe šiandie jau ofi- 

ai paskelbė, kad Trockis 
yra ištremtas į užsienį.

Pranešime nepaduodama, 
kur jis yra ištremtas, sakomai 
tik, kad valstybės politinio de- į 

, partamento nutarimu Trockis] 
tapęs ištremtas laukan iš SSSB 

| už priešsovietinius darbus ir 
. kad, jam pačiam norint, su juo 

išvykus ir jo šeima.
Paskaiusiais prane Šimais 

. Trockis esąs Konstantinopoly, 
įkalintas sovietu konsulate. * t

Lenkijoj, po smarkių pu-1 sunkiai sergąs, 
h’l 

geležinkeliais vis1 
rytų Į 

Galicijoj. Tarnopolio miestas [ 
jau daugiau kiap savaitė laiko į 
susisiekti su. pasauliu tegali tik 
bevieliu telegrafu. Lvove visos 

uždayrtos 
Varšuva 
Dancigo 

Įšalusių.

Varnos, gudrus paukš- ap:e, 
čiai: nesidavė iš 

sprogdinti

“Varpo” 40 metų su
kaktuvių minėjimas
KAUNAS. Sausio 27 dieną, 

L. Universitete stud. “Varpo” 
dr-ja minėjo 40 metų sukaktu-

. ves nuo “Varpo” pasirodymo- 
Dr-jęs garbės'nariai dr. K. Gri- 

inius...ir prof. P. Lepnas skaitė 
‘ ! “Varpo” atsiradimą ir jo 

'vaidmenį Lietuvai. Po paskai
tų šeiminiškas “Varpo” salėje 
vakarėlis.

Žemės Ūkio darbininkų
įstatymas

susisiekimas trauki- nepavyko, 
niais didumoj sutrukdytas.

Britanijoj jąja čiai skaudžiai 
kenčia Velšių bedarbiai anglia- 

' kasiai, kurių kaimai paskendę 
sniege nuo šešių iki astuonių 
pėdų gilumo. Daug tokių kai
mų kalnuose yra visai atkirsti 
nuo susisiekimo su pasauliu ir 

! tūkstančiai angliakasių šeimų 
kenčia ne tik šaltį, bet ir badą.

Nepaprastai stiprus šalčiai 
dagi šiltojoj Italijoj, ypačiai jos 

■ šiaurinėse dalyse. Venecijos la- 
---- - j girnos įšaulsios penkiolikos co- 

GGVfAHA, Neb., vas. 18.—-Vie-Įlių storumo ledu.
tos gyventojas Frank Johnson, 
bijodamas, kad visi šeimos na
riai negautų proto pamišimo, 
nušovė dvi savo seseris, paskui | 
pats. nusišovė.

Bijojo pamišimo; nušo
vė seseris, pats 

nusižudė

Trockis kritingai ser
gąs rusų konsulato 

kalėjime

Prancūzai atsisako am- . .
nestuoti komunistus vas;n 18; “ xPran^sa’.kad
PARYŽIUS, vas. 18. - Par- s ’ 

lamentas 320 balsų prieš 255! 
atmetė socialistų rezoliuciją am
nestuoti sėdinčius kalėjime ko
munistus, kurie yra išrinkti at
stovais į parlamentą, Alzatijos 
autonomistus ir pabėgusį į Bel
giją rojalistų vadą Daudetą.

Leonas Trockis taip kritingai 
sergąs savo kalėjime vietos so- 

Į vietų konsulate, kad apie tper- 
j kėlimą jo į Angorą ar į kurią 

kitą vietą šiuo tarpu negali 
būt nė kalbos. Jis gulįs lovoj, 
savo žmonos prižiūrimas ir ke
turių sargybinių sergimas.

Dinamitas z ir elektros 
grąžtai kapams kasti

Abd-el-Krimas išsiilgęs 
namų; prašo laisvės

VIENA, Austrija, vas. 18. — 
Kadangi dėl baisių šalčių daug 
žmonių miršta infhienza, Vie
nos miestas kapams kasti ėmė 
vartoti dinamitą ir elektrinius 
grąžtus.

Tokių priemonių imtasi ne tik 
dėl to, kad žemė labai giliai 
Įšalus, bet ir dėl to, kad stin
ga duobkasių, nes daug jų pa
čių įšmirė. šimtai mirusių kū
nų savaitėmis pasilieka nčlai- 
doti.

FEZAS, Moroka, vas. 18. — 
Buvęs rifiečių vadas Abd-el- 
Krimas, kuris ilgą laiką kovojo 
prieš franeuzus ir ispanus Mo- 
rokoj'C, paskui pasidavė fran- 
cužams ir tapo ištremtas į to
limą Reunion salą, kreipėsi į 
franeuzų vyriausybę, prašyda-, 
mas grąžinti jam laisvę. Jis 
sako, kad ir pats ir jo žmonos 
be galo išsiilgę namų ir norėtų 
grįžti į savo kraštą. Jis praža- 
da niekados daugiau nekelti 
maišto.

Žemės ūkio mi
nisterijoj Įvyko apskričių že- 

Vietoje, kur varnos visados m^s ūkio tarybų pirmininkų su- 
susirinkdavo tupėti, buvo pri- važiavimas. I arėsi apie laukų 
rengta 760 svarų dinamito dalflnninkų įstatymo projektą, 
tiems paukščiams išsprogdinti, j kuris jau rengiamas žemes ūkio 
Varnos, matyt, pajuto sąmoks- ministerijos ir žemės ūkio ru
ją ir (langiau į paprastą save 111 V* • 
būstinę nebesirinko. l^e l°» tftS suvažiavimas tarė-

_____si dėl ūkininkų reiškiamo nepa- 
'___________________________si tenkinimo kainoms už javus,

Išgelbėjo garlaivi nuo duodamus pavasario sėjos rci- 
kinų juros plėšikų kalams. Tartasi ir kitais reika- 

----------- lai s.
HONKONGAS, Kinai, vas. 18. j 

-r- Kinų banditai puolė garlaivi ■ 
Chita, kuris Jangtse upėje, apie 
penkiasdešimt mylių nuoVanh- 
sieno, buvo .Įstrigęs seklumoj.’

Pakeisti statistikos 
biuro etatai

Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius

• Suteikia jums sekamą patarnavimą:
Pasiunčia pinigus Lietuvon telegramų ir 
pašto perlaidomis;
Pasiunčia pinigus į visas pasaulio dalis;
Parduoda laivakortes j Lietuvą ar iš Lie
tuvos ; 
Parūpina ir sutvarko dokumentus keliau
jantiems ;
Padaro įgaliojimus dėl pervedimo ir ieško
jimo turto' Lietuvoje.
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KORESPONDENCIJOS
Harvey, III. Philadelphia, Pa. ,

Vasario 10 d. naudai sugar
gusios moteries V. Chaponienės 
buvo surengta šeimyniška va
kariene. Minėta moteris turi 
pasistačiusi namelį ir dabar pri- 
seina mokėti visokie asessmen- 
tai ,o darbo dirbti negali, nes 
nesenai buvo susižeidusi koją. 
Tad jos parėmimui ir bmįo su
rengta minėta vakarienė. Sve
čių susirinko gražus būrelis— 
apie 50 ar daugiau žmonių. Vi
si valgė, gėrė ir šoko iki vi
durnakčio.

Surengimui šio vakaro pasi
darbavo moterys 0. Samienė, 
P. Repšienė, J. Žilinskienė ir 
Pilipienė. Kiek teko nugirsti, 
svečiai sumetė apie $160. Tai 
gera parama.—Dalyvis.

So. Boston, Mass.
svetainėje, sekmadieniais, po 

| pietų. Prie šio svarbaus darbo I 
sutiko prisidėti ir Lietuvių Mu- 
zikalės Svetainė B-vė, duodama 

|tam tikslui svetainę veltui.
Toliaus liko nutarta surengti 

koncertą gerb. dainininkei Zosei 
Krasauskienei, kuri apie vidurį 
balandžio mėnesio keta būti ry
tinėse valstijose, tad prie pro-i 
gos palinksmins ir musų susnu- 
dusias širdis. Reikia sakyt, 
“welcome” gerb. dainininkė Zo-! 
sė į musų seną pilį. Mes lauk-1 
sim.

Baigiant mitingą protokolų 
raštininkas perskaitė korespon-’ 
denciją iš “Laisvės”, kur kuo
pos visu darbuote yra apverčia
ma komunistišku ragožium. Ten 
yra šmeižiama kuopos valdyba 
ir tūli kuopos nariai. Yra iškrai
pyta kuopos tarimai ir tuom 
patim erzinami kuopos nariai. 
Po tūlam apkalbėjimui visi bu
vę susirinkime nariai pasipikti
no tokiu komunistų nesąžinin
gu šmeižtų kuopos ir jos narių. 
Liko nutarta parašyt per “Tė
vynę” atatinkamą atsakymą, ką 
sutiko padaryt kuopos komite
tas. Sakoma, kad yra vienas 
komunistas narys, tokis besar- j 
matis, kad jis nuolatos kuopą 
ir jos narius kiek galėdamas 
šmeižia. Būtent tas pats as
muo apskundė, prisiekdamas 
pas notarijų, kad buvo SLA. I 
delegatai, buk buvę rinkti netei
sėtu budu. Šito asmens skun
dą, kaipo neteisingą, užginčija 
visi kuopos nariai, ir sako, kad

J. Babravičiaus koncertas
Vasario 10 d., 3:30 vai. po 

piet, Jordan Hali, Bostone, įvy
ko dainininko J. Babravičiaus 
koncertas, kuriame dainininkas, 
akomponuojant A. Tataroniutei, 
puikiai sudainavo 21 dieną. 
Taipjau ir A. Tataroniutė du 
kartu puikiai paskambino pia
nu, už ką publika abiems artis
tams gausiai plojo, nes ir ver
ta buvo.

Bet publikos buvo labai ma
žai (apie 150 žmOnių) — gal 
mažiausia kada Bostone yra bu
vę koncertuose. Reikia paste
bėti, kad diena buvo graži, 
taipjau ir svetaine, tad turbūt 
tik todėl nesusirinko ,kad sve
tainė yra krašte svieto, toli nuo 
So. Bostono, artistokratų ap- 
gyVentoj miesto daly. Nežinau 
kono čia kaltė—ar rengėjų, ar 
artistų noras pasigarsinti tarp 
svetimtaučių (kurių buvo apie. 
15). Bet delei tokio neapsižiū
rėjimo kaip rengėjams, taip iri 
artistams netik nesmagu, bet 
ir skaudu, kad reikės padengti 
deficitą. Reikia vengti tokias 
klaidas daryti, nes tai atgrasi
na ir artistus, ir publiką ir pa
čius svetimtaučius, prie kurių . 
siekiamąsi prieiti.

So. Bostone yra graži ir gana 
didelė salė naujajame miesto na- j 
me—Municipal Building. Pripil-; 
džius tą salę butų uždirbta apie | 
$100 ar $150, o dabar gal tiek 
deficito pasidarė. Gaila.

—Raulinaitis.

Perdaug rūgščių da
ro liguistumą - at- 

sikratykit jų! ’
Rūgštūs skilvis, nevirškini-j 

mas, gasai. Tai yra ženklai, ku-; 
rie paprastai reiškia vieną ir 
tą patį dalyką: perdaug rūgščių. 
Skilvio nervai buvo perdaug i 
stimuliuojami. Perdaug rūgščių' 
padaro maistą surugusj skilvy 
ir žarnose. ‘

Pataisyti perviršį rūgščių ga
lima su alkali. Geriausia šiam 
tikslui alkali forma yra Phillips 
Milk of Magnesia. Tik paimkit; 
šaukštą šio nekenksmingo, be-' 
veik beskonio preparato viena-! 
me ‘stikle vandens. Jis veikia 
tuojaus. Skilvis pasidaro saldus. 
Už penkių minučių jus vėl links
mas! Jūsų rėmuo, galvos skau
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne-

tas pats skundikas tuomet buvo 
susirinkime ir nė žodelio nepra
sitarė prieš renkamus delega
tus. Betgi matote, paskui tas 
žmogus skundžia ir neteisingai 
prisiekia, kad kuopos delegatai 
į Seimą buvo renkami neteisė
tai. Ir ve šitokio plauko žmo
nės, šitokio teisingumo ir doros, 
skverbias į musų organizacijų 
tarpą ir nori būt jų vadovai. 
Tuo patim laiku jie šmeižia or
ganizacijas, jie ardo jų susirin
kimus, ir kur tik galėdami nie
kina sau nepatinkamus tų or
ganizacijų žymesnius veikėjus. 
Yra tai tikri Fraino pasekėjai 
ir nuo tokių sutvėrimų reikia 
organizacijoms kiek galint at
sikratyti.

♦ * *

Tą paeiti dieną laikė susirin
kimą vietos organizacijų išrink
ti atstovai dėl suvienijimo visų 
vietos organizacijų į vieną ben-

('Pacific and Atlantic Jutoto]

Kichniondiečių krutėjimas 
* ----

Sekmadieny, 30 d. sausio, I 
“Naujienų” reporteriui teko da
lyvauti net dviejų vietos orga- 
niazcijų susirinkimuose. Ma
nau, bus ne pro šalį ir “Nau
jienų” skaitytojams žinoti ką aš 

Į ten girdėjau.
SLA. 135 kuopa laikė savo 

mėnesinį susirinkimą ir aptarė 
daugelį kuopos bėgančių reika- i

•
Prelekcijų komitetas išdavė 

raportą, pranešdamas, kad eile 
prelekcijų yra rengiama. Apsi
ėmė lekcijas skaityti Dr. Klimas 
ir adv. šlikas. Prelekcijų te
mos bus iš hygienos, apie žmo-; 
nių sveikatą ir kitus kasdieni
nius žmonių reikalus. Prelekci- 
jos prasidės apie pabaigą šio 
mėnesio, Lietuvių Muzikalėje

Max Schmeling, vokiečių bok
sininkas, kuris nugalėjo Johnny
Risko. Pranašaujama, kad jis 
už metų kitų laimės pasaulin; 
čempionatą.

drą organizaciją. Iš susirinku
siųjų delegatų paaiškėjo, kad 
apie šešios vietos organizacijos 
tam pilnai pritaria ir eina prie 
veikimo. Sųsidėjusios organi
zacijos į daiktą sudaro kapita
lo apie $60,000. Su tuo kapi
talu atmoka Lietuvių Muzikalės 
Svetainės B-vės šėrininkams 
apie $30,000 ir tuomet svetainė 
palieka nuosavybė vienos dide
lės organizacijos. Tokia sujung
tą organizacija bus užvardinta 
atatinkamu vardu ir visi senų 
organizacijų nariai bus tos nau
jos organizacijos nariais ir gaus 
lapsnišką apdraudą, kaip kad 
sirgimo, taip ir pomirtinę. Da
bar, regis, svarbiausias išrink
tų delegatų uždavinis yra pa
ruošti tos bendros naujos orga
nizacijos projektą, ir tuomet tą 
projektą svarstyk organizacijos, 
ir kuomet jos priims jį, tada 
bus galima eiti prie užbaigos 
darbo.-r-Reporteris.

East Chicago, Ind.
Naujienų No. 35, vasario 11 

d., tūlas Tautietis duoda vėjo 
L. M. P. K. užtai, kad nerim
tai pasielgusios, pakviesdamos 
lenkišką prakalbą pasakyt. Gal 
tai ir vietoj buvo, bet mano 
nuomone, nėra ir didelis nusi
dėjimas. Nesmerkiu Tautietį už 
patriotiškumą, bet visgi reikia 
pažymėti ir tas, kad mes čia 
neturime nė Vilniaus, nė Kau
no ir užtai gal mums neprisi
eis kovot. O kas dėjosi Lietu
voj,—Kaune ar Vilniuj, tai pa
likime kauniečiam su vilnie
čiais—jie su tuo apsidirbs. 
P-nas Tautietis pažymi, kad čia 
mažai esama lietuvių. Tai iš 
dalies tiesa. Jei mes rengiame 
parengimus, tai neapsiriksiu 
pasakęs, kad tai darome pasl- 
pelnimo tikslu ir jei lenkai mus 
remia, tai neskaitoma už gėdą. 
Tad nereikėtų gėdytis* ir to, 
jei keletas žodžių liko pasaky
ta lenkiškai, tai reiškia drau
giškumą, kas ir privalėtų bū
ti1. — Demokratas.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

MARGUMYNAI
1815 m. New Yorke mirė tur

tingas pirklys J. N. Emerick, 
kuris dalį savo turto paliko J. 
J. Astor’ui. Sulig testamentu, 
po 90 metų tas turtas turėjo 
būti padalintas jo dviejų bro
lių įpėdiniams. Per tą laiką 
paliktas Astorui globoti turtas 
išaugo iki $40,000,000, o įpėdi
nių atsirado apie 900. Jie už
vedė bylą, kad atgavus turtą. 
Byla tęsėsi per keletą metų, kol 
aukščiausias teismas neišnešė 
galutino nuosprendžio. To nuo
sprendžio esė yra tokia: testa
mentas buvo padarytas neprisi
laikant įstatymi), todėl įpėdiniai 
negali gauti palikto turto. O 
teismo išlaidas turės parengti 
tie 900 įpėdinių, kurie užvedė 
bylą.

♦ * *
Garsus švedų keliauninkas, 

Sven Hedin, kuris dabartiniu 
laiku randasi Mongolijoj, pra
neša, jog kinų profesorius Yan 
surado suakmenėjusias dinosua- 
rų liekanas.

Netoli nuo Urumči pereitą ru-'. 
denį jis surado 30 suakmenėju
sių milžinių diuosuarų griau
čius. Kiek vėliau jis dar sura
do dinosaurų kiaušinius ir kau
lus trijų mažiukų dinosuarų.

Sven Hedino ekspedicija per
eitų metų pavasarį iš Pekino iš
vyko į Gobi dykumą. Ekspedi
cijoj dalyvauja 60 mokslininkų 
ir profesorių.

v >:< ❖

Žmogaus kūne yra apie 520 
raumenų. Be tų raumenų žmo
gus visai negalėtų judėti.

$ $ $F » * • * '.>/ . ■ i
Kiek plaukų randasi ant žmo

gaus galvos? Baltosios rasės 
vyrai paprastai turi nuo 40,000 
iki 60,000 plaukų, o moterys iki 
70,000. Kitų rasių žmonės ma
žiau plaukų teturi.

Kodėl žmonės pražilsta? f tą 
klausimą nesunku atsakyti. Gal
voj yra specialių ląstelių, ku
rios išdirba pigmentus. Tie pig
mentai ir nudažo plaukus. Kuo
met ląsteles pakrinka ir nebe- 
gamina pigmentų, tai plaukai 
pražilsta. Ląstelės paprastai 

pakrinka dėl to, kad jos negau
na pakankamai kraujo.

* * *
žmogaus kūne yra 206 kaulai.

* * *
žmonės turi ne vienodą krau

jo kiekį. Tačiau, vidutiniškai 
imant, kraujo žmogaus kūne 
randasi apie du galionai.

# * *
Vidutiniškai imant, žmogaus 

plaučiuose gali tilpti apie pen
kios kvortos oro. Per valandą 
žmogus įtraukia į plaučius apie 
150 galionų oro. ♦ * *

Prof. Einstein sako, jog švie
sa turi svorį, šviesos svoris yra 
nepaprastai mažas: elektros ži
bintuvas turėtų degti apie 
2,000,000 metų, kad pagaminti 
vieną unciją šviesos.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454 

4600—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 180

Dr. Ona Dolly Oaks
LIETUVĖ NERVŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ

3159 Southport Avė.
i

Tel. Buckingham 4899

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Aukščiausią temperatūrą 
žmonėms pasisekė pagaminti 
elektros pagalba. Ta tempera
tūra siekia 7,200 laipsnių Fali- 
renheito. Nėra reikalo aiškinti, 
kad tokiame karštyj praktiškai 
viskas sutirpsta, o daugelis da
lykų pavirsta dujomis.

♦ ♦ ♦
Pienas surūgsta todėl, kad 

jame auga bakterijos. Tos bak
terijos paverčia pieno cukrų 
laktiška rukštimi.

K.

Kovo-March 9,1929 
. Lietuvių Auditorijoj

Komp. A. Vanagaitis
Išsižios Į chicagiečius su gerkle, rankoms 

ir kojoms
Dalyvauja pianistas

M. Juozavitas
♦ ■

Sekite garsinimus

M i

“Jei kosėt o jas 4-je eilėje 
ateitų prie scenos durų... 
ten jį laukia kartonas

OLD GOLDS!”
“Suprantama, aš niekad to nepasakiau! Bet kaip mane 
ėmė pagunda, kai storo baso kriokimas, ar aštraus sopra
no kaukimas nustelbdavo mano geriausius juokus.
“Bet nėra geras dalykas daryti viešą nesmagumą kosėto- 
jui. Jis ne vampsi su blogu tikslu. Jis yra reikalingas ty
kaus, draugiško patarimo. Jam vienam reikia pasakyti, 
kad jis rūkytų OLD GOLDS.
“Jums bus smagiau gėrėtis vaidinimu... o taipjau ir man... 
jei tik mes galėtumėm jam tai užminti. Nes iš mano pa- 
ties patyrimo su šiais švelniais, lengvais gerklei cigare- 
tai, manau, kad nebus sukosėjimo visame pilniausiame te
atre”.

(Pasirašo)

, —o•—
Sustiprina silpnus nervus 

ir muskulus
Ntisilpnėję nervai ir muskulai susilpnina 

ir gaivingąsias jėgas. Tas leidžia susi
rinkti nereikalingoms nuodingoms medžia
goms, kas pagrindo konętipaciją, nevirškini
mą, prastą apetitą, gasus ar vidurių ar pil
vo išpūtimą, prasta miega, nevirškinimą, gal
vos skaudėjimą, kvaitulius, netekimą sva
rumo ar spėkų ir panašias ligas, kurios pa
gimdo abclną sveikatą.

Nuga-Tone yra labai puikus tokiai padė
čiai. nes turi savy vaistus, kurie budavoja 
sveikatą, spėką ir jėgas. P-as S.P. Anderson, 
Geneva, /Pa., sako: “Aš radau Nuga-Tone 
labai naudingą. Jis atbudavojo mano siste
mą ir padidino mano spėką. Del nervų jis 
neturi sau lygaus". Milionai žmonių ėmė 
Nuga-Tone su tokiomis pat pastebėtinomis 
pasekmėmis ir jeigu jus turit bi kurią iš 
virsminėtų ligų ar negaliavimų. jus turėtu
mėt tuoj pradėti imti Nuga-Tone. Jus ga
lite pirkti kur tik vaistai yra pardavinėja
mi. arba jūsų vertelga gaus dėl jus iš urmo 
vaistynės.

virškinimas išnyko!
Pažinkit Phillips Milk of Mag

nesia ir jus niekad daugiau ne- 
bevartosite šiurkščių metodų. 
Tai yra malonus būdas — veik
mingas būdas alkalinizuoti si
stemą; pašalinti rūgščių pervir
si si.

Phillips Milk of Magnesia bu-1 
vo daktarų patariamas per virš 
50 metų. 25c ir 50c bonkūtės vi-1 
sose aptiekose. žiūrėkit^ kad 
gautumėt tikrą.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas II. 
Phillips uuo 1875 m.

F1ELPS

( Nepaprastae ko* 
įnikus, dabar 
vaidinąs naujau

sioj laidoj 
“Vanities”

* « * » *
.. ,> « «
* * „

(C) 1*. tori Hu r d 60.

Kodėl nesukosėsi 
ir visą vežimą išrūkęs?

OLD GOLDS Cigaretei yra padaryti iš Š1RD1N1Ų 
LAPŲ tabako, puikiausių kokius gamta užaugi
na .. . Parinktų dėl jų šilko švelnumo ir minkš
tumo nuo pat tabako augalo vidurio . . • Sendintų 
ir nokintų nepaprastai ilgai vidurio liepos saulėtos 
dienos temperatūroj, kad užtikrinti tų medaus 
švelnumą.

Valgykit Šokoladą ... Užsirūkykite OLD GOLD... Pasiskaninkit Abiejais

■



Antradienis, vas. 1S|, 1929 NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ir jie gyvena Chicagos 
“dvasia”

Mokykloj, kuri randasi prie 
Van Buren ir Albany gatvių, 
pastebėta šviesos tuo laiku, kuo
met ten turėjo būti tamsu. Duo
ta žinia policijai. Pastaroji at
vykusi užtiko mokykloj du ber
naičiu — M. Duffy, 9 metų, ir 
Frankį Reynoldą, 13 metų, ku
rie “prisiprašė” prie buvusių 
mokykloj saldainių. Tame, ži
noma, nieko ypatingo nebuvo. 
Vaikai mėgia saldainius ir sten
giasi gauti jų tuo ar kitu budu. 
Bet ve kas idomu: vaikiščiai 
mėgino “pasipriešinti” policijai. 
Vienas jų net kelis kartus “šo
vė” iš “pištaleto”, kuriais vai
kai žaidžia. Jie parode, kad lai- 

/kosi Chicagos gengsterių dva
sios — “nepasiduoti”.

Clinton S. Gamės, kuris iš-; 
eikvojo baptistų misijos $500,- 
000. Už tą prasižengimą jis tu
rės sėdėti kalėjime penkerius 
metus.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Svarbios politikos 
prakalbos

Masinis mitingas aldermanų 
rinkimams artinantis

Aldermanų rinkimai jau ne
betoli. 24-toj vardoje rengiama 
masinis imtingas ryšy su rinki
mais, kuris įvyks Labor Lyce- 
ume, prie Ogden ir Kedzie gat
vių, rytoj, vasario 20 dieną. Mi
tingas prasidės 8 valandą vaka
re. Kalbėtojai bus: Leon Ha- 
nock, John M. Collins, George 
R. Kirkpatrick ir Wm. H. Hen
ry. Mitinge bus taipjau išpildy
tas puikus muzikalia programas. 
Patartina dalyvauti visiems, ku
rie gali. —V. Poška.

Roseland
Imtinos Springti ei d e

Mano, kad detroitiečiai 
nužudė septynius Chi

cagos gengsterius
Policijos atstovai ir kiti, ku

rių žinioj yra gaudymas galva
žudžių, užmušusių septynis Mo- 
rano gengės narius, nužiūri, kad 
piktadarybę papildę Detroito 
butlegeriai keršydami Chicagos 
gengsteriams. Policija priėjo iš
vadą, kad žudeikos per kelias 
paskutines savaites turėję savo 
šnipus ant vietos, kur buvo pa
pildyta galvažudystė, būtent 
2122 North Clark st. Šie jų šni
pai tėmiję Morano gengės dar
buotę ir susirinkimus ir paga
lios patogiu detroitiečiams mo
mentu užpuolę Morano vyrus. 
Antradienį visi septyni užmušti 
gengsteriai bus palaidoti.

Holdaperiams ne
pavyko

Du policininkai pasitaikė ties 
skalbyklos ofisu, 1735 Grand 
avė., tuo laiku, kada trys ban
ditai padarė holdapą. Kada b;in- 
ditai su $700 pagautų pinigų 
bėgo, policininkai pradėjo juos 
vytis. Du banditai sugauti, vie
nas pabėgo. Sugautieji pasirodė 
esantys italai John Allegretti, 
34 m., ir Nicholas Padula, 24 
m., gyv. 1830 W. Grand avė.

šiuo laiku tegislaturoj yra 
gub. Emmersono remiamas bi- 
lius, kuris uždėtų, jei taptų įs
tatymu, po 3 centus ant galio
no gasolino taksų. Pačioms tak
soms niekas iš legislaturos at
stovų nėra priešingas. Bet eina 
imtynės, kaip sukelti taksomis 
pinigai turėtų būt paskirstyti. 
Cook pavieto gyventojai nužiū
ri, kad tas pavietas kartu su 
Chicaga sumokės ne mažiau, 
kaip trečdalį taksų. Pinigai eis 
keliams taisyti. Vienok iš tų pi
nigų veik nieko neskiriama Chi
cagos gatvėms taisyti. Ot chi- 
cagiečiai legislaturos ’ nariai ir 
įvairios chicagiečių delegacijos 
ir daro spaudimą Springfielde, 
kad iš sukeltų gasolino takso
mis pinigų tektų kai kas ir Chi- 
cagai. Viso manoma surinkti 
šitomis taksomis apie $10,500,- 
000. Kadangi Cook County tu
ri 45 nuošimčius automobilių, 
tai Chicagai proporcionaliai pri
derėtų gauti apie $4,016,250.

su šokiais

Vasario 10 d. įvyko balius su 
šokiais Roselando Lietuvių Kliu- 
bų ir Draugijų Savitarpinės Pa
šalpos Susivienijimo, šis balius 
buvo pirmas susivienijimo su
rengtas. Jisai buvo kaip ir kliu- 
bų vedybos. Kaip jau žinoma, 
Lietuvių Improvement and Be-

Šaltis išeina iš kalėjimo
Joe Šaltis, vadinamas alaus 

baronas, šiandie išeina iš kalė
jimo atsėdėjęs 60 dienų už tai, 
kad pas jį buvo užtiktas gink
las. Kai buvo nuteistas kalėti 
60 dienų, tai 215 dienij slapstė
si. Pagalios pasidavė policijai ir 
21 d. gruodžio pradėjo eiti ka
lėjimo bausmę.

Užmuškit Tą Šaltį 
Apsisaugokite nuo 

Influenzos ir Plaučių 
Uždegimo

Nešposaukite su šalčiais., Vartokite 
išbandytus ir saugius metodus kovai 

su “flu” ir šalčiais.
Medikalį viršininkai išleido perser

gėjimus prieš pasikartojimą nesenai 
siautusi “flu” epidemijos, panašios k 
antrą bangą, kuri sekė baisiąją 1928 
m. rykštę. Jie pataria kiekvienam 
nešposauti su paprastais šalčiais, ne
žiūrint kaip mažas jis nė rodytųsi.

Atlikite prideramą dalyką dabar — 
išgerkite puoduką karštos Bulgariš
kos Žolių Arbatos du sykiu j savaitę 
laike šių pavojaus mėnesių. Tai pa
gelbės gamtai greitai nuveikti šalti 
ir apsaugos jūsų sistemą nuo “flu” 
pavojaus. Bulgariką Žolių Arbatą re
komenduoja visi aptiekininkai.

Gera Sveikata Pri
klauso Jums

Gamta suteikė jums pastebėtiną 
fizinę kūno mašiną. Jeigu jus gyve
nime prisilaikysite gamtos įstatymų, 
tai jus nesirgsite. Bet didžiuma mu
sų vienokių ar kitokiu budu peržian- 
gia sveikatos įstatymus, todėl mes 
turime šalčius, skaudėjimus, susirgi
mus ir daug kitų kūno pakrikimų. 
Gera sveikata reikalauja reguliario 
vidurių išvalymo. Nature’s Lawlax 
yra gamtos geriausia pagelba. Kuras, 
kuris palaiko kūno mašineriją veik
lume yra oras, kuri jus kvėpuojate, 
vanduo, kuri jus geriate ir maistas, 
kurį jus valgote. Nature’s Lawlax 
švelniai veikia ant kepenų ir tuo pa
čiu laiku pagelbsti inkstams filtruoti 
ir išvalyti kraują. Kai būna sugrą
žintas jų sveikas veikimas, skilvis 
tada būna sveikame stovyje. Jus 
gaunate pilną naudą iš jūsų suvalgy
to maisto ir sugryštate i stovį geros 
sveikatos ir laimės.

Jeigu jus nesijaučiate pilnai gerai, 
tai neatideliokit nė vieną dieną, bet 
nueikit į artimiausią aptieką ir gau
kit mėliną dėžutę Nature’s Lawlax 
— 25 ar 50c. didumo su pinigų grą
žinimo garantija.

Pradėkit šiandie budavoti savo at
sparumą prieš ligas su šiais gerais 
vaistais. ,

Jeigu jus gyvenate ten, kur nega
lite gauti Nature’s Lawlax, šeimini- 
nio daktaro $1.00 didumo dėžutė bus 
pasiųsta greitai pirmos klesos paštu 
tiesiai jums iš John H. Wilcox Co., 
4718 North St. Louis Avė., Chicago,

DRESIŲ DEZAININIMAS

Du lenkučiai areštuoti
Policija sulaikė ir pradėjo 

klausinėti du jaunu vyru ties 
Van Buren ir Kimberly gatvė
mis. Pas juos užtikta ginklai. 
Vaikėzai suimti prisipažino, kad 
jie yra jau padarę 25 holdapus 
taksikabų šoferių. Jų vardai ir 
pavardės: John Wolinski, gyv. 
2223 N. Seeley avė., ir Walter 
Sedowski, 2047 Fullerton avė.

Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St. cor. Lake St.

10 augštas 
JOS. F. KASNICKA, principalas

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Naudokitės Proga!

Specialis išpardavimas nupi
ginta kaina

$3.95, $4.95, 
$5.95

Universal Shoe Store 
3265 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

nefit Kliubas susivienijo su Lie
tuvių Politišku ir Pašalpos Kliu- 
bu. Susivieniję pasirinko vardą: 
R. L. K. ir D. S. P. Susivieni
jimas. Tai šis susivienijimas 
surengė pirmą balių su šokiais. 
Jis sukvietė narius, pašalinius 
žmones ir jaunuomenę.

Atsilankė daug publikos. Ją 
linksmino Silver Moon Synco- 
pators orkestras. Prie tokios ge
ros orkestros laikas ėjo nenu- 
bodžiai. Jaunuomenė šoko, links
minosi, o suaugusieji žmonės 
diskusavo nuveiktus darbus. 
Apie dvilyliktą valandą nakties 
publika skirstėsi namo gerame 
upe. Susivienijimui galėjo likti 
pelno, nes biznis ėjo gerai.
Daktaras sako, kad ligonis gali 

eiti dirbti
Vasario 8 d. R. L. K. ir D. S. 

P. Susivienijimo įvykusiame su
sirinkime J. Tylos lankytojai iš
davė raportą apie ligonio pade-

“Cascarets” dėl vidu
rių, jei galvą skauda, 

esate liguistas

tj, Susirinkimas nutarė sulaiky
ti pašalpos išmokėjimą. Patarė 
valdybai nuvesti ligonį pas dak
tarą išegzaminuoti. Valdyba tą 
ir padarė.

Vasario H d. nuėjusi pas li
gonį randa jį lovoje gulintį. Pa
aiškino, kad susivienijimas įsa
kęs jai nuvesti jį, ligonį, pas 
daktarą. Ligonis atsakė, kad ne
galįs atsikelti, pavargęs esąs, 
nesenai sugrįžęs nuo savo dak

taro. Nieko kito neliko valdy
bai daryti, kaip tik pašaukti 
daktarą į ligonio namus. Pirmi
ninkas išėjo pašaukti daktarą 
De Motte Roy, M. D., 11110 Mi- 
chigan avė. Aš pasilikau prie 
ligonio. Daktaras, atsilankęs 
pas ligonį, išegzaminavo jį, pa
klausė, koks daktaras gydo. 
Daktaras nekalbėjo prie ligonio. 
Kada jis išėjo į kitą kambarį, 
tai mes paprašėme išrašyti pa-

[liudijimą. Tą daktaras ir pada
rė. Daktaras pareiškė, kad, jo 
manymu, ligonis galįs eiti dirb
ti.

Valdyba atliko užduotį, kurią 
buvo pavedęs jai susivienijimas. 
Susivienijimo susirinkimas į- 
vyks kovo 8 dieną svetainėje 
341 Kensington avė. Jis gal 
būt nutars, kas daryti toliau.

Korespondentas.

šiąnakt! Išvalykite savo vi- 
dūrins ir pašalinkite galvos 

skaudėjimą, šalti ir 
surugusį skilvį

Gaukit 10 centų dėžutę da
bar.

Padėkit į šalį — tik vienam 
kartui — druskas, pilės, rici
nos aliejų, ar liuosuojančius 

i vandenis, kurie tik priverčia 
vidurius išeiti, bet jų pilnai ne
išvalo, neatgaivina, neatšvieži
na tų nutraukiamųjų organų ir 
visai neveikia į kepenis ar skil
vį.

Palaikykit savo vidurius ty
rus ir šviežius su Cascarets, 
kurios pilnai išvalo skilvį, paša
lina nesuvirškintą, surugusį 
maistą ir netikusius gasus, nu
ima tulžies perviršį iš kepenų 
ir išvalo visą sistemą nuo visų 
sukietėjusių užsilikusių medžia
gų ir nuodų žarnose.

Paimk Cascarets šiąnakt ir; 
jus puikiai jausitės ryte. Josi 

įdirba kai jus miegate, — nie-1 
kad < Begnaibo, nesirgdina ir 
kainuoja tik 10 centų dėžutė 
pas jūsų aptiekininką. Milio- 
nai vyrų ir moterų ima Cas
carets retkarčiais ir niekad ne
turi galvos skaudėjimo, aitru
mo, didelio šalčio, nevirškini
mo, surūgusio skilvio, ar užkie
tėjusių vidurių. Cascarets tu
ri būti kiekvienuose namuose. 
Vaikai irgi mėgsta jas imti.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RG1ČIAMS
Eig-hteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatve
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET “

Tel. Kedzie 8902

Jos. F. Budrik, i„
3417 So. Halsted St, Tel. Boulevard 4705

Suolelis Dovanai
Su Puikiomis Elektrinėmis 

Steinite, Freshman ar Atwater Kent 
Radiomis

Tūkstančiai šitų radijų buvo parduota daug 
augštesnėmis kainomis pirmiau ir jos vi
sos duoda pilną patenkinimą. Ir net šita 
special numažinta kaina tik už $99 kelioms 
dienoms išbandyti, mes pridedame gražų 
suolelį. Instrumentai 7 tūbomis padaro 

gilų, aiškų ir gryną balsą. Setai yra operuojami iš žibina
mos lempos įsodos ir elektros suvartojama labai mažai.

Mes taipgi įgalioti pardavinėti: Brunswick, RCA Radi- 
olas, Majestic, Sparton, Victor, Zenith, Bosch, Eveready, Co- 
lonial, Freed Eisemann.

Musų krautuvė kasdien vakarais atdara iki 9 vai.

$10
įmokėti už viską.
Nieko daugiau nerei

kia pirkti

Visa su 7 
tūbomis ir 

visu įtaisymu 
tik už $99. 

Nieko daugiaus 
nereikia pirkti

Operuojamos 
tiesiog iš 
elektrinės 
žibinamos 

lempos 
įsodos

<__________________________ ;

čia Tamsta nerizikuoji nei cento. Bet kuri šitų puikių elek- 
trikinių radijų bus pasiųsta j jūsų namus išbandymui ir 
ištyrimui, tąja sąlyga, kad po 10 dienų visi tamstos pinigai 
bus sugrąžinti, jei tamsta nebusi pilnai patenkintas.

Steinite, Freshman 
Atwater Kent, Fada

S99.00
su viskuo

Visas įtaisymas 
viršui

S99.00

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.



Antradienis, vas. 19, 1929

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

* 1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

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

8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .....................  $8.00
Pusei metų _____  4.00
Trims mėnesiams _________ 2.00
Dviem mėnesiam _________ 1.50
Vienam mėnesiui _________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .........     8c
Savaitei ----------------------------- 18c
MSnesiui ---------------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .......................... — $7.00
Pusei metų ...........  8.50
Trims mėnesiams_________ 1.75
Dviem mėnesiams_________  1.25
Vienam mėnesiui _____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ........................... $8.00
Pusei metų ___________  4.00
Trims mėnesiams __________  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

CHICAGOS LIETUVIŲ NUSISTATYMAS

Dar nė vienas Chicagos lietuvių mitingas Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvėms paminėti nebuvo taip 
skaitlingas, kaip mitingas, įvykęs pereitų šeštadienį 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje. Nors Vilniaus Vadavi
mo Komitetui padarė netikėtų keblumų obstrukcija iš 
tam tikrų žmonių, kurie save laiko “irgi demokratais”, 
ir nors mitingo garsinimų reikėjo atlikti beveik vienoms 
“Naujienoms”, bet publikos šį kartų prisirinko daugiaus, 
negu galėjo tilpti į svetainę.

Kai kas pirmiau buvo manęs, kad musų žmonės, po 
dvejų su viršum metų fašistiškos diktatūros Lietuvoje, 
jau yra palinkę į fašizmų; bet šeštadienio masinis mi
tingas parodė visai kų kitų. Diktatūros šalininkų toje 
tūkstantinėje 'minioje galėjo būt koks pustuzinis; ir 
nors jie, matyt, norėjo sukelt truputį triukšmo (ploda
mi, kada buvo paminėtų gruodžio perversmas), bet jų 
elgesys nepadarė į publikų jokio įspūdžio. Publika taip 
pat nesikarščiavo, bet tik šiek-tiek nusistebėjo ir kuo 
met vienas kalbėtojas ėmė nevykusiai aiškinti išmintin
gumų taisyklės “Mind your own business” (o paskui 
agituot už Vilniaus rėmimų!). Bet už tai, kai V.. V. Komi
teto sekretorius perskaitė rezoliucijų, tai visa minia pa
kėlė už jų rankas.

Vakar ta rezoliucija buvo išspausdinta “Naujieno
se”. Jos paskutinis paragrafas išreiškiu politinį Chica-
gos lietuvių nusistatymų ir skamba taip:

“Mes matome, pagaliau, kad dar nėra įvykin
tas tas Lietuvos Nepriklausomybės deklaracijoje iš- 
reikštasai žmonių troškimas, kad Lietuvos Respub
lika tvarkytųsi DEMOKRATINIAIS PAMATAIS. 
Nuo 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo Lietuvoje su
sidarė DIKTATŪRA, kuri slegia visuomeninį gyve
nimų, slopina apšvietę ir darbo žmonių kovų dėl ge
resnio būvio ir puldo Lietuvos vardų demokratinio 
pasaulio akyse. Todėl šis susirinkimas reikalauja, 
kad be atidėliojimo butų sugrųžinta laisvė Lietuvos 
žmonėms, sušauktas demokratiniu budu visų gyven
tojų išrinktas Seimas ir atsteigta teisėta konstitu
cinė tvarka.”
Tikslu pabrėžti čikagiečių nusistatymų, išreikštą 

šiuose rezoliucijos žodžiuose, tapo pasiųsta sveikinimo 
telegrama Dr. K. Griniui, kurį gruodžio perversminin
kai smurtu pašalino iš Valstybės Prezidento vietos.

Fašizmo rėmėjams dabar pasilieka tiktai viena: 
skleisti tą mintį, kad musų rezoliucijos ir nutarimai 
“neturi reikšmės” Lietuvos valdžiai. Bet mes žinome ge
rai, kad jų reikšmė yra labai didelė. Jeigu čikagiečiai 
butų nutarę užgirti diktatūrą ir pasveikinti “tautos va
dą” Smetoną, tai Kauno diktatoriai butų taip apsidžiau
gę, kaip jie dar niekuomet nesidžiaugė nuo perversmo 
dienos.

DIKTATŪRA IR POLITINĖS KOVOS
Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvių šventėje 

“Naujienų” redaktorius tarp ko kita savo kalboje nuro
dė, kad labai klysta tie diktatūros garbintojai, kurie 
įsivaizduoja, jogei diktatoriška valdžia suteikia ramybę 
kraštui, “panaikindama politiką” ir sustabdydama poli
tinių partijų agitaciją. Kalbėtojas priminė Rusijos ca
rizmo laikus, kuomet politika buvo uždrausta, bet kuo
met, nežiūrint to uždraudimo, kūrėsi slaptos politinės 
organizacijos, ėjo slapta politinė propaganda žmonėse 
ir visos mokyklos buvo užkrėstos politikos dvasia; uni
versitetuose nuolatos kildavo streikai ir riaušės.

Kalboje buvo nurodyta, kad ir diktatoriškai valdo
moje Lietuvoje politika ne išnyko, o tik arba pasislėpė, 
arba priėmė negeistinas formas (sąmokslai prieš val
džią, sukilimas Tauragėje, politika emigracijoje Rygo
je ir Vilniuje), arba įsiskverbė tenai, kur jai visai ne
turėtų būt vietos, kaip, sakysime, į armiją.

Ir, pasirodo, kuomet kalbėtojas sakė tuos žodžius 
publikai didžiulėje Bridgeporto salėje, Chicagoje, tai 
kone tą pačią valandą Kaune dėjosi tai, kas juos patvir
tina! Nepriklausomybės sukaktuves švenčiant, laikino
je Lietuvos sostinėje įvyko smarkios Universiteto stu
dentų riaušės. Jos buvo taip smarkios, kad net Kauno 
policija, nežiūrint gautų sustiprinimų, negalėjo jas nu
slopinti. Demonstrantai apšvilpė ir Smetoną su Volde
maru!

ipie įvairius uaiyKus i

Spalvos
Spalvų svarbumas. — Piešėjų 

problema. — žalias medžio 
lapas. — Spektras. —Spektro 
spalvos. —Dažai. —» Chloro
filas. — Daiktų spalvos. — 
Spalvų susiderinimas. — Bal
tos šviesos sudėtis. — Spalvų 
kombinacija. —Kaip mes ma
tome spalvas.

Kiekvienas automobilistas 
privalo matyti ir atskirti rau
donų nuo žalios šviesos. Bet 
kuriuo budu jis atskiria vienų 
spalvų nuo antros, mokslas kol 
kas dar negali išaiškinti. Me
chanizmas, kurio pagalba akis 
mato įvairias spalvas, tebėra 
dar paslaptis. Tiesa, teorijų yra 
labai daug. Vienos jų yra la
bai paprastos, o kitos —labai 
komplikuotos. Tačiau tokio iš
aiškinimo, kuris butų priimtinas 
daugumui mokslininkų, iki šiol 
nėra.

O tuo tarpu spalvos yra ne
paprastai svarbus dalykas tiek 
piešėjams, tiek mokslininkams. 
Nėra abejonės, kad sunku butų 
surasti du žmogų, kurie vieno
dai matytų spalvas. Ačiū tam, 
artistas atsiduria labai keblioj 
padėtyj; jis turi stengtis savo 
paveiksle suderinti spalvas taip, 
kad jos patiktų įvairiems žmo
nėms. Tatai, žinoma, yra neį
manomas daiktas. Galima be
veik drųsiai sakyti, kad pagar
sėję artistai, kurių paveiksluose 
ryškiai išsiskiria vienokia ar ki
tokia spalva, turėjo kiek skir- 
tingesnį “spalvos jautimų”, ne
gu kiti žmonės.

Kad žmonės daugelio spalvų 
nemato,—tai faktas. Pavyz
džiui, retas kuris asmuo tikės, 
kad žaliame medžio lape yra 
raudona spalva. Visi juk pripa
žįsta, kad medžio lapas yra ža
lias. Tai kur yra ta raudona 
spalva? Vienok fiziškas analizas 
aiškiai rodo, jog žalias lapas at-. 
muša nemažai raudonų spindu
lių. > Lapo spalva faktinai yra 
kelių spalvų mišinys, kuriame 
žalia ir raudona dominuoja.

Geresniam spalvų pažinimui 
reikalinga susipažinti su pagrin
diniais fizikos dėsniais, o ypač 
su spektru. Vaivorykštė (lau
mės juosta) yra spektras. Ta
čiau daug parankiau yra studi
juoti spektrų, kuris pagamina
ma laboratorijoj. Kuomet sau
lės spindulių pluoštelis yra per
leidžiamas per trikampį stiklo 
prizmę, tai gauname spalvotų 
ruoželį arba juostelę apskritais 
galais. Ruožely bus visos spal
vos, kokias tik mes matome lau-. 
mes juostoj, būtent apačioj 
juostelė bus nudažyta raudona 
spalva, toliau į viršų paeiliui eis 
gelsva, geltona, žalia, mėlyna ir 
pagaliau tamsiai mėlyna arba 
fioletinč spalva. Tos spalvos 
bus susilieju^ios, taip kad sun
ku atskirti, kur viena spalva 
baigias ir kita prasideda. Tas 
spalvotas ruoželis vadinasi 
spektru. Mat, saulės spindulys, 
pereidamas pro prizmę, no tik 
nukrypsta į josios pagrindų, bot 
dar ir susiskaido spalvotais 
spinduliais. Taigi baltasis spin
dulys susideda iš daugelio spal
votų spinduli^. Aiškiai regi
mos yra šešios spalvos, bet, be 
jų, yra dar daug kitokių spal
vų, kurių musų akis negali at
skirti.

Bet su spektru piešti juk ne
galima. Negalima taip pat pa
daryti, kad patys dalykai švies
tų, kaip, sakysime, elektrinės 
iškabos, kurios yra naudojamos 
garsinimui vienokio ar kitokio 
produkto. Paprastai artistui, 
kaip ir dažytojui, reikia ten
kintis dažais arba dažyve.

Typinga dažyvė yra žalia me
džiaga, kuri randasi medžio! 
lapuose. Chemikai tų medžiagų 
vadina chlorofilu. Tačiau chlo
rofilas • labai lengvai išsiskaido,1

tad dažams jis netinka. Varto
jamas jis tik tėra pagražinimui 
kai kurių likerių. Bet nežiūrint 
į tai, kad chlorofilas netinka 
piešimui, jis visvien yra svar
biausias gamtos pigmentas.

Saulės šviesa, kuri apšviečia 
žalius medžio lapus, susideda, 
kaip jau matėme, iš Sesių spekt
ro spalvų. Kai kurie šviesos 
spinduliai įsigauna į lapus ir 
tampa atmušti atgal. Atsitin
ka nelyginant taip, kaip su 
žmonių minia, kuri bando per 
tvorų j pikniko daržų įsigauti. 
Kuomet kai kurie žmones įsi
gauna j vidų, tai daržo prižiūrė
tojai išmeta juos lauk. Bet iš
meta tik tuos, kuriuos pastebi, 
o kiti pasilieka darže.

Tas pat atsitinka ir su saulės 
spinduliais. Atmušami yra tik 
kai kurie, o kiti pasilieka. Nuo 
medžio lapų vyriausia atsimu
ša žalios šviesos spinduliai. 
Ačiū tam, lapai ir atrodo žali. 
Butų betgi klaida manyti, kad 
nuo lapų atsispindi vien tik ža
lios spalvos spinduliai. Taip nė
ra. Tyrinėjimai rodo, jog atsi
muša ir kitokie spinduliai, kaip 
tai: raudoni, gelsvi ir mėlyni. 
Tačiau tų spindulių kiekis nėra 
didelis.

Vadinasi, kurio nors daikto 
spalva pareina nuo to, kokios 
spalvos spindulius tas daiktas 
atmuša. Jeigu nuo daikto atsi
muša raudoni spinduliai, tai tas 
daiktas yra raudonos spalvos, 
jeigu mėlyni—mėlynos spalvos.

Taigi dažai yra tokios ar ki
tokios spalvos todėl, kad jie su
geria arba absorbuoja vienus 
spindulius, o atmuša kitus.

Svarbus faktas apie spalvų

4$

matyihų yra ir tas, kaip jos' su
siderina musų akyse. Geriausias 
pavyzdys yra balta šviesa. Ta 
šviesa, kaip spektras rodo, su
sideda iš šešių pagrindinių 
spalvų. Reiškia, yra spalvų 
mišinys. Kol tame . mišinyj 
spalvotų spindulių intensyvu
mas yra vienodas, tol musų 
akys atskirų spalvų negali pa
stebėti. Daugiau to, tas miši
nys nėra panašus nei į vieną pa
grindinę spalvą.

Isaak Nevvton padarė tam 
tikrą prietaisą, kuris parodo, 
kad balta šviesa yra spalvų 
mišinys. Prietaisas yra labai 
paprastas: jis susideda iš aps
kritos plokštelės, ant kurios 
randasi juostelės pagrindinių 
spektro spalvų. Jeigu tą plokš
telę pradėsime smarkiai sukti, 
tai juostelių spalvos susilies į 
daiktą ir mes tematysime tik 
baltą spalvą.

Kuomet pusė plokštelės yra 
nudažyta raudona spalva, o pu
sė —žalia, tai ją besukant mes 
matome geltoną spalvą. Kombi
nacija trijų spalvų—raudonos, 
žalios ir fioletinės—duoda pilką 
spalvą. Tuo budu kombinuo
jant pagrindines spektro spalvas 
mes galime gauti daugybę viso
kių spalvų ir atspalvių.

Kaip mes matome įvairias 
spalvas,—tikrai negalima pasa
kyti. Seniau buvo manoma, jog 
akyse yra dvejopos rųšies ner
vai: vieni jų esą mato spalvas, 
o kiti šviesų skirtumą. Bet toks 
samprotavimas pasirodė klaidin
gas. Tyrinėjimai parodė, jog 
.ne visi žmonės vienodai mato 
spalvas. Viena ir ta pati spal
va vienam žmogui atrodo vie
naip, o kitam—kitaip. Be to,— 
yra asmenų, kurie visai negali 
matyti kai kurių spalvų.

žmonėms, kurių regėjimas 
turi trukumų, paprastai priren

kama akiniai. Tačiau tokių 
akinių, kurie pagelbėtų geriau 
matyti spalvas, kol kas dar nė
ra.—K. A.

ATĖJO “Kultūros” No. L 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

Lietuvių farmerių 
pageidavimas

Michigan lietuviai farmeriai, 
kurie gyvena apie Benton Har- 
bor ir yra “Naujienų” ^ėmėjai 
ir skaitytojai, turėjo savo susi
rinkimą ir kaip vienu balsu iš
reiškė pageidavimą, kad ateityj 
“Naujienos” sąvo koncertų pro
gramą “broadkestintų” per ra- 
dio.

Mes, farmeriai, su savo šei
momis negalime atvažiuoti į 
Chicagą, o girdėti “Naujienų” 
koncertus mums butų labai sma
gu ir naudinga.—Farmeris.

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų ne j u 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Vidurių Paįrimas, 
Galvos Skaudėjimas 

ir Kvaitulys
Jei jūsų viduriai serga, jus visas 

sergate. Jeigu jus negalite suvirškin
ti savo maisto, jus žudote savo spė
kas, darotės nervuoti ir jaučiatės tiek 
pat pavargę atsikėlę kaip ir eidami 
gulti.

Per 10 mętų Tanlac sugrąžino svei
katą ir veiklumą daugeliui tūkstan
čių žmonių, kurie taip pat kentėjo, 
kaip ir jus.

P-as Edward B. Hali, 579 Kiefer. 
Avė., Columbus, Ohio, sako: Mano 
viduriai buvo tiek pairę, kad aš var
giai galėjau valgyti! Bet i mažiau; 
menesį laiko pradėjus vartoti Tanlac , 
mano apetitas pasidarė didelis ir ma
no viduriai kuogeriausia dirbo.”

•Leiskite Tanlac padaryti jums tą 
patį, ką jie padarė šiam kentėjusiam. 
Jie pataiso aštriausius virškinimo or
ganų pakrikimus — pašalina gasus, 
pilvo ir vidurių skaudė urną. Jie sugrą
žina apetitą, gyvumą ir tvirtą miegą.

Tanlac yra padarytas iš šaknų, žie
vių ir žolių. Kainuoja mažiau 2 cen
tų už dožą. Gaukit bonką šiandien 
nuo savo aptiekininko. Pinigai bus 
sugrąžinti, jei jis jums nepagelbės.

Tanlac
52 MILIŪNAI BONKŲ SUNAUDOTA

gorėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

a °=Gi
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metu   .......... $1.00
Konija ........................ 10c

/
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NAUJIENA! Nuo 
vasario mėnesio, “Gy
venime” telpa žingei
dus “Kasdieniniai už
rašai”. Čia telpa ap
rašymai iš tikro gy
venimo. Reikalaukit 
‘‘Gyvenimo’.

ū-...............G

Gerai yra r
» i

imkite Lucky vietoj saldumyno

LUCKY 
Strikę)

['•'v,- v

AI yra
inonė—-i

Mrs. James 
A. Stillman 
Žymi Ypata 
Ncw Yorko 
Augštuose 

Sluogsniuose

Mrs. James A. Stillman 
Žymi Ypata New Yorko 
Augštuose Sluogsniuose

būdu palaiko savo sveikatą ir drūtumą, c 
moterys išlaiko savo figūras dailiai laibas 
Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai su. 
3ermti ir sumaišyti, 
išdirbt tokį kvapsnį,

sta, kad 
įdėjimas 

įrūkymo Cigaretų paeina iš pagerinimo Cig- 
arėtų dirbimo proceso, pritaikant prie to 

W kaitinimą. Tiesa, kad 1928 metais Lucky 
t?' . (I JI Strike Gigaretų naudojimas pakilo augščiau, 

negu visų kitų Cigaretų, krūvon sudėjus.
/ Tatai tikrai patvirtina, kad publika pasitiki 

didesniu Lucky Strike gerumu.

įrlt’s toasted’
■ Ii/H -kj Jhkio Gerklės Erzinimo —Nei Jokio Kosulio.
ill'l 3 abates vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokią Ork 

.• ■/ ęstra tokias *'Metodijus, kurios Broadway padare BroaduJay.’ 
,Į’; 7 a muzika po visą šalį, nuo vieno vandenyno iki kito, paskle 
•<! idziama Nationcd Broadcasting Company tinklu.

.„rį 'O 1920, The American Tobacco Co., Manufacturera

“Gerai yra rūkyt Luckies—as imu Lucky 'vie
toj saldumyno. Daugelis' vyrų yra man sakę, 
kad jie pasilaiko sveiki ir vikrus, rūkydami 
Lucky Strike, o neatsiduodami perdaug gau
singiems valgiams. As esu tatai išbandžius ir 
atradau tame daug smagumo. Tai yra išmin
tingas būdas išsilaikymui nuo nutukimo—ma
lonus jų apkepinimo kvapsnys yra puikus 
pavaduotojas riebinančių saldumynų ir sun
kiu, perdaug gausingų prieskonių. Taipgi, 
beje, jų apkepsimas yra prašalinęs nesvaru
mus, ir Luckies niekad nekenkia mano 
gerklei.” ANNE U. STILLMAN

Imkite 
Lucky 
vietoj 

saldumyno

i® 
M

askui apkepinti, kad 
uris smagiai pavadu

oja tą pageidavimą riebinančių saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike nuo 
nešvarumų; 20.679 daktarai tatai pripa
žįsta, sakydami, kad Luckies mažiau teer
zina rūkytoją, negu kiti cigaretai. Štai kodėl 
žmonės sako: “Tai yrą geras daiktas rūkyti 
Luckies.”
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Lietuvos Nepriklau
somybės Minėjimas

Jau buvo rašyta, kad pereito 
šeštadienio, vasario 16 d., ap- 
vaikščiojimas paminėjimui 11 
metų Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuvių buvo skaitlin
giausias ir iškilmingiausias iš 
visų apvaikščiojimų. Erdvion 
Lietuvių Auditorijon žmonės 
nebetilpo, o ir pats apvaikščio- 
jimo programas buvo nepapras
tai geras.

Apvaikščiojimų atidarė p. Za
latorius pristatydamas pirma 
kalbėti A. Žuką, SLA. genera
lini organizatorių. Vyriausią 
kalbą apvaikščiojime pasakė P. 
Grigaitis, “Naujienų” Redakto
rius; savo, kaip visuomet, turi
ningoj kalboj plačiai apibudino 
visą tai, ką Lietuva pasiekė per 
11 metų savo nepriklausomo 
gyvenimo ir kas dar lieka siek
ti. Ypač aštriai pasmerkė nak
tinius gruodžio 17 d. banditus- 
smurtininkus, kurie ginklo pa- 
gelba nuvertė teisėtą Lietuvos 
valdžią, sulaužė konstituciją, 
patrempė demokratiją, pavergė 
Lietuvos liaudį ir dabar valdo 
Lietuvą pagalba diktatūros, 
stumdami visą Lietuvos kraštą 
į prapultį. Po jo dar kalbėjo 
Dr. S. Biežis ir art. S. E*ilka. 
Reikia betgi pasakyti, kad nie- 
kurių kalbėtojui kalbos nesuta
po su viso susirinkimo demokra
tine dvasia ir todėl didelės dau
gumos susirinkusių negalėjo pa
tenkinti.

Susirinkime pasirodė ir 105 
metų žemaitis Jurgis Skinderis, 
nežiūrint savo nepaprastos se
natvės, dar tvirtas vyras ir sa
vo gyvenimu jaunesnis už dau
geli nė pusės jo amžiaus nepa
siekusių žmonių. Jis trumpai 
papasakojo šį tą iš savo atsimi
nimų, papuošdamas juos sma
giais juokeliais.

Po kalbų padaryta mezliavą 
Vilniaus lietuvių kulturiniems 
reikalams ir po to sekė muzika- 
lis programas. Aukų vilniečiams 
surinkta $94.51.

Muzikalį programą pradėjo 
Jaunoji Birutė, vedama P. Sar- 
paliaus ir tvarkoma M. Vaidy- 
los. Ji davė vieną sceną iš M. 
Petrausko operetes “Birutė”, 
taipjau visas didelis vaikų cho
ras, pasirėdęs lietuvių tauti
niais rūbais, sudainavo keletą 
dainelių.

Po to dainavo p-ia Ona Bie- 
žienė. Ji kaip visuomet gražiai 
sudainavo keletą dainelių, jų! 
tarpe ir visų pamėgtąją “Kui ' 
bakūžė samanota”. Jai akompo-! 
navo p. M. Yozavitas.

Labai gražiai porą dainų pa-; 
dainavo p-lė Stella Staniuliutė, 
akomponuojant jos sesutei, S. 
Čerienei. Ji daro stebėtiną pro
gresą dainavime ir dabar atsi
stoja greta musų pačių geriau
sių dainininkių.

Iškilmę užbaigė didžiulis “Bi-I 
rutės” choras, vedamas p. K., 
Steponavičiaus, gražiai sudai
nuodamas tris dainas, jų tarpe 
ir musų “antrąjį himną” —! 
“Ei, pasauli, mes be Vilniaus 
nenurimsim”.

Prieš pabaigiant apvaikščioji- 
mą veik vienbalsiai liko priim
ta rezoliucija pasidžiaugianti: 
Lietuvos iškovota nepriklauso
mybe, pasižadanti remti kovą j 
už Vilniaus atvadavimą, bet • 
kartu reikalaujanti atsteigti; 
demokratiją ir pačioje Lietuvo-! 
j e. J

Buvo jau arti vidurnaktis kai; 
apvaikščiojimas užsibaigė ir gal 
niekurie ir labai pavargę nuo 
ilgo stovėjimo (nes sėdynių pri- 
truKo dar ilgokai prieš prade-; 
siant iškilmę ir todėl šimtams j 
teko visą laiką stovėti), bet 
linksmia nuotaika ir patenkin-! 
ta visa ši milžiniška minia iš-i 
siskirstė. —Bk.

“Sudrumsta ra
mybė”

Artistas S. Pilka su vietinė
mis rinktinomis spėkomis atei
nantį sekmadienį, vasario 24 d., 
Goodman teatre ir vėl ketina 
mus pavaišinti tuo, kuo iki šiol 
tik jisai su savo grupe galėjo 
padaryti, būtent, tikrai sąžinin
gai prirengti scenai veikalą ir 
parodyti jį publikai taip, kaip 
teatraliai veikalai turi būt pa
statyti.

Mes žinome iš praeities, kad 
art. Pilka su savo grupe nie
kuomet mus nesu vylė, taigi ga
lime būti tikri, kad nesuvils ir 
šiuo atveju. Jo parinktas p. 
Vaičiūno veikalas pats savimi 
liudija vertę. Be to, “Sudrums
ta ramybė” bus pirmu kartu 
Chicagoje statyta. Turint ome- 
nėje kaip svarbi meno jėga yra 
musų tarpe art. Pilkos ypatoje, 
t. y. kaip svarbią rolę jis lošė 
musų meno srityje, visai- bus 
padoru priminti, kad kiekvieno 
lietuvio pareiga yra remti šį 
žmogų ir gėrėtis jo darbu.

Pats art. Pilka loš vadovau
jančią rolę minėtame veikale. 
Taigi susirinkime visi ateinan
tį sekmadienį tikrai gražioje 
vietoje pasidžiąugti tuo, kad ir 
mes galime matyti savo kalbo
je gražų vaidinimą.

Dailės Mylėtojas*

Roseland
Įvairios žinios

Komisarai keletą Kartų kal
bėjo savo gazietoje apie iškėli
mą knygų ir kėdžių iš Aušros 
knygyno. Kažin kaip butų, jei
gu kas parašytų apie iškėlimą 
rakandų iš jų “raudondvario”? 
Ką jie tada pasakytų?

Ar ne geriau butų komisa
rams, jeigu jie nesirūpintų vie
šos įstaigos turto iškėlimu? Tai 
yra ne jų dalykas, nes prie kny-

A + A
ELZBIETA DUCHOVIČIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 17 dieną, 11:15 vai. ry
to, 1929 m., sulaukus 53 m. 
amžiaus, gimus Lietuvoj, Kau
no rėd., Telšių ap., Luokės pa
rapijos, Petraičiu kaimo. Ame
rikoj išgyveno 27 metus. Pali
ko dideliame nubudime vyrą 
Juozapą, dukteris Petronėlę ir 
Juzefą ir sūnų Juozapą 13 me
tu, broli Tamošių Bužoną ir 
gimines — Petronėlę ir Petrą 
Jurgelus, o Lietuvoj brolį Ste
poną Bužoną ir seserį Bene
diktą Melnikavičienę. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4556 So. 
Franciseo Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
vasario 21 dieną, 8:30 vai. iš 
ryto iš namų į Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Elzbietos Ducho- 
vičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, • Dukterys, Sūnūs 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Ežerskis, Tel. Boule- 
vard 9277.
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JONAS ŠLINKŠA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 16 dieną, 1 valandą 
ryto, 1929 m., sulaukęs 37 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kau
no rėd., Kėdainių ap., Gudžiū
nų miestelio, Amerikoj išgyve
no 17 metų. Tarnavo Suv. Val
stijų kariumenėje ir kariavo 
laike pasaulinio karo, Pranci- 
jos fronte. Mirė Speedvvay li
goninėj. Paliko nubudime Lie
tuvoje brolį Joną, o Ameriko
je draugus ir pažįstamus. Kū
nas pašarvotas, randasi 125 N. 
17 Avė., Melrose Park, III.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
vasario 20 dieną, 10 vai. ryto 
iš namų į Mt. Carinei bažny
čią, kurioje atsibus ^gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas i Mt. 
Carmei kapines.

Visi A. Ą. Jono šlinkšos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse iv suteikti D 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 1 
borius W. H. Borman.

Laidotuvėmis rūpinasi Pet- 
ras Kučinskis, 125 N. 17 Avė., I 
Melrose,.Park, III. a 

gyno jie nėra prisidėję medžia
giškai. Jie todėl neturi mažiau
sios teisės “prjsideti” ir prie 
“mufinimo”. kol visuomenei' ir 
draugijoms reikalinga yra toki 
įstaiga, tol jos palaikė ir palai
kys Aušros knygyną. O ateity
je, jeigu knygynas taps joms 
nereikalingas, tada pačios drau
gijos galės nuspręsti, ką daryti 
su juo.

Mat kokie parazitai tie komi
sarai: jie nori pasinaudoti Auš
ros knygynu, kaip kad pasinau
dojo Lietuvių Socialistų Sąjun
gos spaustuvės mašinomis. Tik
ri dvidešimto šimtmečio akiplė
šos. Butų jau. laikas tų begė
džių purvinus darbus aikštėn 
kelti. Kai žmonės matys jų 
veidmainystę, tai liausis maitinę 
juos aukomis. KoKžmonės ne
pažįsta jų tikro veido, tol jiems 
pavyksta iškaulyti vieną kitą 
dolerį iš vargšų darbininkų. 
Darbininkai turėtų apsivalyti 
nuo tokių elementų.

žvalgas.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Pilna Fizine 
ir Analitinė

Egzaminacija 
J5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidui’ių ir 
nervinio paįrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIĄ LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pFetų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

ANTANINA VITKIENĖ 
po tėvais Jurčaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 17 dieną, 6:10 vai. va
kare, 1929 m., sulaukusi 54 
metų amžiaus, gimus Telšių 
ap., Plungės parap., Vištuvie- 
nų kaime. Amerikoj išgyveno 
35 metus. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Domininką, 2 
dukteris — Marijoną ir Ka
zimierą, sūnų Simoną, 3 žen
tus — Petrą Kuršauską, Wal- 
ter Wright ir Joną Grincevi- 
čią ir gimines, o Lietuvoj bro
lį ir seserį. Kūnas pašarvotas 
randasi 5644 So. Kildare Avė

Laidotuvės įvyks seredoj, 
vasario 20 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Antaninos Vitkie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
žentai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel.Yards 1741

PAULINA GALMINIENĖ, 
po tėvais Guzauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 15 dieną, 8:45 valandą 
vak., 1929 m., sulaukus 47 me
tų amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., Kaltinėnų parap., Pa- 
kačių kaime. Amerikoj išgy
veno 28 metus. Paliko didelia
me nubudime vyra Kazimierą, 
2 seseris — Juzefą ir Alek
sandrą, švogerį Aleksandrą 
Vaitkų, du pusbroliu — Anta
ną ir Kazimierą Guzauskus ir 
gimines, Lietuvoj pusbrolį 
Jurgį, ir puseserę Antaniną. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
4211 So. Cambell Avė.

Laidotuvės įvyks .seredoj, 
vasario 20 dieną, 8:00 vai. ry
te iš namų į Šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines,

Visi A. A. Paulinos Galmi- 
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudo liekame,
Vyras, Seserys, Švogeris, 
Pusbrolio! ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
beliui Eudeikis, tol.Yards 1711

Town of Lake
Vietos darbuotojas lietuvių 

judėjime, p. A. Kareiva, ir adv. 
Jonais Kučinskas išvyko į Te- 
xas valstiją. Kartu išvyko ir 
laidotuvių įstaigds vedėjas 
Westsidėjie, p. Lachavičius, su 
šeimyna. Musų chicagiečiai ke
tina sugrįžti Chicagon ateinan
tį šeštadienį. Išvažiavo jie į 
Texas apžiūrėti kokių ten že
mių pirkimui. —Rep.

PRANEŠIMAI
Socialistų Dramatiško Ratelio 

narių, dalyvaujančių lošime “Audra

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas ISegzaminavi- 
inas atidengs jūsų tikrą liga Ir jei aš apsl- 
imsiu Jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
Kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
įsiutino Išegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BĮ v d., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
oietų, nuo 5 iki 7:80 vakare. Nedėlioj 

nuo 10 iki 1 po pietų.

Universal Restaurant
Musų yarškiečiai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės f

valgius y |
A. A. NORKUS, rbv

' 750 West
:• sist st.
—................................. ■

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
aidotuvėse ir kokia- 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne- 
brangus todėl, kad na- 
turime išlaidų užlai- 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tai. Victory 1115

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Bakuunuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevalt 2515-2516

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
Erie grabų išdir- 

ystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:iHuysis oi įsas: s
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tsl. Cicero 3794 
SKYRIUS

1 3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Giedroje” kovo 10 d., 1929, velionio 
Jono Sankuno naudai, įvyks pasi
tarimas pas pp .Gulbinus, 2955 
Emerald Avė., penktadieny, vasario 
15 d., 8 vai. vakare. Prašau visų 
pribut. — B Vaitiekūnas

TIKIETAI J ART. ST. PILKOS 
VAIDINIMĄ

l pirmą sykį Chicagoje statomą vei
kalo “Sudrumstoji ramybė”, vasario 
24 d., Goodman teatre vaidinimą, bi
lietus iš anksto galima gauti: ' 

“NAUIENŲ” ofise.
UNIVERSAL STATE BANKE, 

(pas p. Stungį).
KNYGYNE “LIETUVA”
F. L. SAVICKO OFISE (726 W. 

18th St.), o tai pat pas atskirus šio 
vaidinimo rėmėjus, bei nuo 9-10 vai. 
iš ryto šaukiant telefonu Plaza 1100, 
room 334. Tikietai nuo 75c. iki 
$2.00.

LAXATIVAS DEL NEGA- 
LIUOJANčIO KŪDIKIO

Opi kūdikio sistema hepaken- 
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, , o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos. Šalinkis 
imitacijų. Chars H. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

Lietuves Akušėrės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

M

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speęialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Bnnlevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akiy, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 3'1 

phone Kenvvood J 752

Lietuviai Gydytojai
3421 So. Halsted St.

Vai.: nuo 12 iki 8 po pietų, 
nuo 6 iki 8 vakare.

Sekmadieniai, nuo 10 iki 12.
Phone Boulevard 8488

Dr. Margeris
Gydytojas ir Chirurgas

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, iii.

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1570 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. Ir Robey St.

VsL: 1 iki S po piety, 6 iki s vak 
Tek Brunsvrick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė i vieša ir diathermla 
-------------------------------------- ).—

Ofiso tr Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 0 iki 8 vai. vakaro 
Ree. 0201 South Wallace Street

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

nuo 9 iki 11 vaL ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

*part iventadienlo ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Rps. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutaili

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South VVestern Avenue • 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

nuo 9 iki 11 v. ryto 
mir 6 iki 9 vai vak

Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

VALANDOS;
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12

.DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago. III.

rel. Brunsvick 0624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Avė. 
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadioniai* oagal •usitarima

įvairus gydytojai

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE RAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po i)iet
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12

Res Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGA1 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubo» 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residitnce Tel. Fairfai 6353

Ofiso Tel. Victory 6R93 
Rez Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU 
Rusa* Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago

arti 31st Street 
Valandos: 1- 3 po pietų, 7 8 v«k. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dienų

Įvairus Gydytojai

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE 

BANKO

1800 S. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 

valandai no pietų.

Telefonas Canal 0464

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 <ki 2 ir 6 iki 8 P. M

Sen uos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal «u tart į

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 21 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur 
gas ir akušeris.

Gydo staigas ir chroniška* ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau* 
«iua metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisus ir Laboratorija:
i 025 W. I8th St.. netoli Morgan Si 

Valandos, nuo 10—12 pietų ir 
uuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai iauk 

South Shoie 2238 ar Bandolnb 6806

Advokatai

L. GUGIS 
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St, Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta 

S323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.; nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-9 

VciRnvais
3241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedėlio b 

Pėtnyčios

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street
Tel. Randolph 8322

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 780 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4, 

Rezidencija 6158 S. Talman At 
Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin* 2160 
Leonas S. Mikelonis 

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarai, nuo 6 iki 9 vai.

3315 So. Halsted Street




