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Lenkija dar didina francii0SrV”lta pak,as
* Susitaikytu laikinai kum p romi-

savo armiją su nors diplomatiniai santy
kiui pasilieka tik iš vardo

Belgijos ministerių kabi 
netas rezignavo

ROMA, Italija, bal. 6. — Va
tikanas šiandie paskelbė, kuo 
budu laikinai susitaikyta -Fran
ci jos ambasados prie Vatikano 
klausimu. Klausimas išrišta 
kompromisu, ir vienai ir antrai

Turkija skiria 66 milijonus 
dolerių savo laivynui

Lenkija nutarė dar didinti 
savo kariuomenę

66 milijonai doleriu Tur 
kijos laivynui

Už armijos padidinimą balsavo 
dagi socialistai; bijo Vokieti 
jos užpuolimo

V1ENNA, Austrija, bal. 6.
Lenkija nutarė savo didžiulę ar
miją padidinti dar 170,000 ka
reivių, taip kad jos pastovioji 
kariuomenė taikos laiku sieks 
viso 500,000 kareivių. Už ka
riuomenės padidinimą . balsavo 
ir socialistai.

Biudžetą svarstant vienas so
cialistų senatorius aiškino prie
žastį dėl ko socialistai balsuo- * f
ja už armijos padidinimą, tuo, 
mų, jogei Lenkija privalant*, 
atsisakyti nuo kai kurių savo te
ritorijų Vokietijai patenkinti,—- 
apie ką ypač kalbąs buvęs An
glijos ministeris pirmininkas 
Lloyd George. <

“Jeigu,”. silkė senatorius, 
“Lloyd George tvirtina, kad Vo
kietija niekada nesutiksianti 
prarasti Aukštutinę Sileziją, ii 
kad Didžioji Britanija niekada 
nė pirštu nepajudinsianti Vokie
tijai nuo to sudrausti, tai tuo 
jis tik padrąsina Vokietiją į 
karą. Del to Lenkija turi būt 
gerai apsiginklavus.”

Lenkija $26,000,000 skylėj.
Tuo tarpu Lenkijos biudžetas 

1925 metams rodo 26,000,000 
(dvidešimt šešis milijonus) do
lerių deficito. Tatai ruošiamos 
žmones apdėti dar didesniais 
mokesniais ir tabokos monopo
lio kainas pabranginti.

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, bal. 6. Turkijos krašto 
seimas Angom j nubalsavo ne
paprastų kreditų laivynui 1 mi
lijonų litų (apie 66 mik' dol.). 
penkerių metų peri.jodui.
jau paskyrė tris milijonus 
(apie 13 milijonų dolerių) 
jėgoms.

Taip-
lirų 
oro

Sukilimas Piety Afrikoj 
likviduotas be kraujo

CAPETOVVN, Pietų Afrika, 
bal. 6. — Afrikiečių sukilimas 
tapo numalšintas be kraujo lie
jimo. Atvykus Pietų Afrikos 
kariuomenei į sukilimo apimta 
sritį, sukilėliai pasidavė be jo
kių sąlygų.

H indenburg atsisako kan- 
diduoti j prezidentus

BERLINAS, bal. 6. Gene
rolas von Hindenburg, kurį na
cionalistai monarchistai norėjo 
statyti savo kandidatu į Vokie
tijos prezidentus šiais rinkimais, 
nuo kandidatūros atsisakė. Tuo 
budu nacionalistinių monarchis- 
tinių elementų kandidatu 
veikiausiai Dr. Kari Jarres.

liks

UŽGYNĖ VIEŠAI SKELBTI 
PAJAMŲ MOKESNIUS

Belgijos ministerių kabi
netas atsistatydino ,

Premjeras Theunis, karaliaus 
prašomas, pasiliks iki bus su
daryta nauja valdžia

WASHINGTONAS, bal. 6. — 
Komisionierius Blair išleido įsa
kymą visiems mokesnių suėmi
mo biurams neduoti niekam 
žiūrėti naujų pajamų mokesnio 
rekordų, ligi Aukščiausias teis
mas išspręs klausimą dėl konsti- 
tucingumo skelbti viešai spaudoj 
sąrašus,, kiek kas moka pajamų 
mokesnio.

437 No. 82
■■■■H.........................— .......... II II  ................................—, . .. -----------------------

BRIUSELIS, Belgija, bal. 6. 
— Belgijos minisetrių kabinetas 
su premjeru Theunis (priešaky 
vakar įteikė karaliui rezignaci
ją. Karaliaus betgi prašomas 
premjeras pasiljks vietoj ligi 
bus sudarytas naujas kabine
tas.

Parlamento rinkimai.

Vakar Belgijoj įvyko visuo
tini parlamento rinkimai. Ka
dangi prieš/rinkiminė kampani
ja buvo visai rami ir nebuvo ke
liama jokiu svarbių klausimų, 
tai ir balsavimai praėjo be jo
kio gyvumo. > . /

TRYS UŽMUŠTI, DU SUŽEISTI 
TRAUKINIUI SUDAUŽIUS

AUTOMOBILI

TAYLORVILLE, III., bal. 6

DANŲ ASTRONOMAI PA
TVIRTINA NAUJOS 

KOMETOS ATRADIMĄ
LONDONAŠTbaL 6. — Tele

grama iš Kopenhagos praneša, 
kad danų astronomai, profeso
riai ^troemgrem iv Hansen, pa
tvirtina buvimą naujos kometos, 
kuiią vienas astronomijos ama- 
torius, krakovietis Cherę, nese
nai susekė.

VAKARŲ AUSTRALIJA AT
METĖ PROHIBICIJĄ

PERTU, Australija, bal. 6.— 
Vakar įvykusiuose Vakarų Aus
tralijoj balsavimuose svaigina
mųjų gėrimų uždraudimo klau
simu, už uždraudimą .paduota 
35,800 ba’sų, prieš —I 64,370 bal
sų.

SAN RENO, Italija, bal. 6.—— Greitasis VVabash geležinke-
aukinys sudaužė kryžkelėj, Praeitą sekmadienį mirė San 

netoli Parmero stoties, automo- jMichael viloj buvęs Persijos ša- 
bilį, kuriuo važiavo Andersonų chas, Mahomet Ali.
šeimyna. Motina, duktė ir su- Ali atsisakė liuo Persų sosto 
nūs buvo užmušti, kiti du vai- 1909 metais, užleisdamas jį/sa- 
kai pavojingai sužeisti,

Ali atsisakė nuo Persų sosto

vo sunui.

pusei šiek tiek nusileidžiant. 
Ambasada pasilieka, tik ji nebe
turi visai ambasados reikšmės: 
ji elgsis vien pagal instrukcijas 
charge d’affairos.

Iš antros pusės charge d’af- 
faircs atstovaus ne tik Alzaci- 
jai-I.otaringijai, bet ir Frnnci- 
jos valdžiai. Tai yra kaip ir Va
tikano laimėjimas, kadangi pu
pa Pius jokiu budu nesutiko, kad 
butų atstovaujama vien Alzaei- 
ja-Lotaringija, sakydamas, kad 
tokios valstybės nėra, ir 'kad 
Franci.)os atstovas turįs atsto
vauti arba visai Franci j ai, arba 
niekam.

Iš tikrųjų, diplomatiniai san
tykiai tarp Francijos ir Vatika
no yra visai nutraukti. Likęs 
tik vardas.- Vatikanas betgi ne
žudo vilties. Jis mano, kad il
gai taip nebusią: premjero Her- 
rioto valdžia ilgai neišlaikysian
ti, o stojus naujai valdžiai san
tykiai vėl pagerėsią.

Ekspliozija kasyklose
Du angliakasiai užmušti, vienas 

mirtinai sužeistas

I CRIPPLE CREEK, Goto., bal. 
6. — Netoli nuo čia esančiose 
Portlando kasyklose vakar įvy
ko ekspliozija., kurios du darbi
ninkai buvo užmušti vienas mir- 
tinai ir keli kiti lengviau sužei
sti. Ekspliozijos priežastis kol 
kas nežinoma.

Ekspiiodavo 300 gal. gazolino

PEOR1A, III, bal. 6. — Kely, 
netoli Kingstono kasyklų, vakar 
ekspiiodavo gazolino trokas su 
300 galonų gazolino. Nuo eks- 
jpliozijos liepsnų užsidegė arti
mos triobos. žmonių niekė." ne
nukentėjo.

LAIMĖJO 10,000 DOLERIŲ DOVANĄ

o
Naujas Prusy ministerių 

kabinetas sudaryta
Didžiuma portfelių eina social

demokratams ii1 centrieČiams

m —J
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su Vokietija

Dr.

šo-

VIEN N A, Austrija, bal. G. — 
Kalbėdamas vakar Bismarko iš
kilmėse Grąže, vicekanclerius 
Weber pareiškė, kad vienintelis 
Austrijos klausimų išrišimas tai 
jos susijungimas su didžiąją Vo
kietijos valstybe.

•“Senoji Austrijos imperija,” 
sakė jis, “tapo sunaikinta ne 
tam,.kad ji butų atkurta po Ce
chų valdžia. Tečiaus Dunojaus 
konferencija tą beveik reikštų. 
Tokios konferencijos idėja yra 
niekas kita, kaip maskuotas ce
chų planas pašalinti Vionną iš 
pasaulio prekybos.”

Dr. Charles C. Harrison, philadelphietis (sėdi), priima metinę kiečių demokratų partijos narys, 
Boko dovaną — čekį sumai 10,000 dolerių ir aukso medalį —- sovietų pakvietimą priėmė.

BEBLINAŠ, bal. 6. — Social
demokratas Otto Braun, kurs 
praeitą penktadienį buvo išrink
tas Prūsijos ministerių pirmi- 
rinku, savo kabinetą jau sudarė. 
Vietos paskirstytos šiaip:

Teisingumo ministeris, 
Zehnhoff, centrietis.

Vidaus reikalu, Severing, 
cialdemok ratas. *

Viešųjų darbų, Hieitsifer.
centrietis.

Švietimo ministeris, Dr. De
cker, demokratas.

Agrikultūros ministeris, Stei
gei; centrietis.

Finansų, Ilocpker-Aschoff.
Pramonės ir prekybos, Dr.

Sch reibei*, domoki atas.
Dr. Becker—Rusų Mokslų Aka

demijos narys
BĘRL1NAS, bal. 6. — Prūsi

jos švietimo ministeris Dr. Be- čiau visi ligoniai pavyko išgelbė- 
cker tapo sovietų pakviestas 
būti Leningrado Rusų Mokslų 
Akademijos nariu koresponden
tu. Dr. Becker, kurs yra Vo-

110 ligoniu išgelbėta iš 
degančios ligoninės

ENGLEWOOD, N. J., bal. 6. 
— Vakar kilo giasras Engle- 
wood-ligoninėj,, kurioj buvo 110 
ligonių. Ligoninė sudegė, te-

ti. Gelbėjimo darbe dalyvavo 
ne tik ligoninės tarnautoja!, 
norsūs, bet taipjau pašaliniai 
žmonės ir ypač keliaujantieji 
automobilistai.

už savo nuopelnus Philadelphijas miestui. Dovaną jam įteikia 
Pennsylvaanijos senatorius Pepper.

Gaisras St. Jpseph’e

Traukiniu katastrofa Tornadas Floridoj
NUTUKUSIEMS ŽMONĖMS 

BUS VISAI NE KAS

GREATBEND, Pa.t bal. 6.— 
Netoli nuo čia susimušė pasažie- 
rinis geležinkelio traukinys su 
prekių traukiniu. Pasažierinio. 
traukinio mašinisto padėjėjas 
buvo užmuštas, penki kiti asme
nys sužeisti.

Keturi žmonės užimušti, dvide
šimt trys sužeistikeletas na- 

mų sugriauta * į

Kai pradėjus orlaiviais gabenti 
pasažierius, jie turės mokėti 
nuo svorio

ST. JOSEPH, Mich., bal. 6. - 
Apdegė Masonic Temple, dvi 
krautuvės ir American Express 
kompanijos bfisai. Ugnies ža
los padaryta apie 50,000 dolerių.

Sudegė bažnyčia

BRITV PREKYBOS SEKRE
TĄ RIATAS NEW YORKE

LONDONAS, bal. 6. — Britų 
užsienio prekybos departamen
tas nutarė greitu laiku įsteigti 
New Yorke savo komercinį sek-

O RAS

LONDONAS bal. 6. — Kai 
kurias Floridos valstijos vietas įsisteigs orlaivių linijos pasažie- 
vakar ištiko baisi vėsula — riams gabenti nutukę žmonės 
tornadas. Kie iki šiol žinoma tikrai gailėsis, kad jie daug sve- 
keturi žmonės buvo užmušti ir D tai dėl to, kad, pasak Dr, 
dvidešimt trys sužeisti. Daug |Ilugo. Ecknero, kurs pilotavo di- 
padaryta materialių nuostolių.

Daugiausiai nukentėjo White 
Bolt Dairy, šešios mylios į va
karus nuo Miami, kur viena se- » 
nyva moteriškė užmušta, kele
tas kitų sužeista »ir šeši namai 
sugriauta. • .

Nukentėjo taipjau miesteliai 
Litle Biver ir Westwood Park.

MIAMI, Fla, bal. 6. Kai VICKSBURG, Miss., bal. 6.— 
Praeitą naktį čia sudegė Meto
distų bažnyčia. Nuostoliai sie
kia 75,OOP dolerių.

rižablį ZR-3 (dabartinį Jungti
nių Valstijų dirižablį “Los An
geles”) iš Fridrichshafeno, Vo
kietijoj, į) Uakehurstą, N. J., or
laivių pasažieriai turėsią mokė
ti už bilietą sulig savo kūno 
svarumu. Jis sako, kad kelionė

GERAS “WEEK END” MEK
SIKOS DARBININKAMS

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 6. 
— Meksikos vidaąs reikalų mi
nisterija paskelbia, kad respub
likos prezidento Calles’o tarimu 

orlaiviu iš Londono į New Yor- šios sakaitės ketvirtadienis,
ką pasažieriui pareisianti maž- penktadienis ir šeštadienis bus 
daug po penkis dolerius nuo legalės šventės visiems valstybės 
kiekvienb savo kūno svaro. Idarbininkams.x Audra Kuboj

HAVANA, Kuba, bal. 6. — 
Vakar po pietų siautė smarki 
audra Oriente provįcijoj, pada
rius nemaža žalos. Antilloj aud 

nvr-A A- • - ra sugriovė dvejus namus ir ap-
— ,rma7,en!.’ džiumoj pietryčių vėjas. draskė keletą kitų, žmonių au-

yasario _3 d Bygon atvyko is i temperatūra vidutiniai ku betgi nėra, neskaitant keletą
Lietuvos ekskursijon 22 Lietu-1 ' tempetatuia vidutiniai . *

siekė 46° F. ■ i sužeistų.

Oficialia oro biuras šiai die- 
LIETUVOS MENO MOKYKLOS nai pranašauja:

EKSKURSIJA RYGOJE | Chicago ir apielinkė - Apla- 
- Ynai gražu; šilčiau; vidutinis, di- 

ietryčių vėjas.

vos Meno mokyklos akademi
škosios. klases auklėtinių su me-
nininkais pp. Varnu ir Galdiku 
priešaky. Rygoje ekskursantai 
turėjo ne pramogos tikslus, bet 
rimtus darbo uždavinius. Jie 
susipažino su Kygos dailės me
no muziejais, dirbtuvėmis, te
atro dekoracijų darbu. Aplanky
ta ir nuodugniai susipažinta su 
latvių Meno Akademija.

Tarp kito jaunieji menininkai 
su savo vadais aplankė Užga
vėnių vakarą, vasario 24 d. su
rengtą “Rūtos” narių šeimyniš
ką vakarėlį, pasisvečiaudami pas 
Rygos lietuvių jaunimą.

“PABAžNASIS” DOHENY

“Uždirbęs” aliejum milijonus 
neužmiršta nė Dievui žvakutės

LOS ANGELES, Cal., bal. 6. 
— Aliejaus magnatas E. L. Do- 
heny (tas>pats, kurs suktais ke
liais mokėjo “prieiti prie valdžios 
aliejaus šaltinių ir semti iš jų 
milijonus pelno) paaukojo , vie
tos katalikų naujai šv. Vincen
to de Paulo bažnyčiai 500 tūks
tančių dolerių.

_

Šisndie saulė teka 5:24, lei-'
džiasi 6:21 valandą. SOCIALDEMOKRATŲ SUSKI

LIMAS LATVIJOJ

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balandžio 6 d., užsienio pi

nigą ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, l sv. sterlingų ........ $4.79
Belgijos, 100 frankų .... $5.08
Danijos, 100 kronų ................. $18.41
Francijos, 100 frankų ............. $5.14
Italijos, 100 lirų ......................$4.15
Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25

• Norvegijos, 100 kronų ............. $15.93
Olandijos, j 00 florinų ........ $39.90
Suorąi’os, "00 markių ........... $2.53
Švedijos 10Č kronų ........... $26.95
Šveicarijos, 100 frankų . . $19.29

-------------- ----- --------- ■ ■ - --------- 5----r

Lietuvos Pinigą Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito-
mas šitaip:

50 litų ........................... ........... $5.50
100 litu .......................... ........... 10.50
200 litų .........,........ :....... .......... 20.75
300 litu ........................... ............. 31.00
400 litų ....t..................... ........#.. 41.25
500 litų .......   51.50
600 litų .................................- - 61.75
700 litu ................  72.09
800 litų .......... >..... . 82.25
900 litų ..................................-ą 92.50

1000 Jitų ...........................   102.75
Prie šitos sumos reikia prjdčti 25 

centai pašto išląicjų už kiekvieną 
siuntini. Norint pasiųsti telegramų 
— dar 50 centų daugiau.

IRYGA, kovo 13 Į E]. — Lat
vijos socialdemokratų-mažumie- 
čių suskilimas duoda galimybės 
Latvijos vyriausybei daryti nau
jų kombinacijų vyriausybės ko
alicijai praplėsti, Atsiskyrus 
kairiesiems elementams, social- 
demokratai mažumiečiai esą nu
sistatę įeiti vyriausybėn. Drau
ge su jais įeisianti koalicijpn ir 
Latgalijos darbo partija, kuri 
paprastai suderina savo taktiką 
su mažumiečiais.

Taip pat laukiama atmainų 
seimo prezidiume, nes sočiai de
mokratai mažumiečiai nori at
šaukti savo atskilusį narį iš sei
mo vicepirmininko vietos. Bu
siąs perrinktas ir seimo pirmi
ninkas, nes Vesmans paskirtas 
pasiuntiniu Londone.

WASHINGTONAS, bal. 6.
Naujai paskirtas Jungtinių Val
stijų ambasadorius Didžiajai 
Britanijai, Alansom B. Rough- 
ton, išvyks Londonan balan
džio 15.

1. — .... - ________________________________________________________

I

-

Pinigai 
Rusijon 

’;*/ ' ■ f. ' 9

Dabar jau suradome budus ir kelius 
nusiųsti ir išmokėti pinigus žmonėms gyve
nantiems Sovietų Rusijoje. PREKYBOS 
ir PRAMONES bankas Maskvoje su gero
mis pasekmėmis išpildo pasiųstus orderius 
ir išmoka pinigus visose dalyse Rusijos, ar
ba kaipjlabar ji vadinasi U. S. S. R. su pilna 
garantija ir trumpu laiku.

Jau nereikia laukti pusmečio, kad gau
ni žinią apie išmokėjimą pinigų; jau nerei
kia bijoti, kad pinigai neprapultų ar nebū
tų konfiskuojami valdžios, dabar beveik 
normaliu laiku orderiai yra išpildomi arba 
pinigai gražinami siuntėjui.

Reikalui esant kiekvienas gali kreiptis 
i 'Naujienas ir čia ras gebu patarimų ir 
nuoširdų patarnavimą.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, IU.
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Klausimas—
Rūkytojo paprastų

cigaretų

Kodėl mano ruky- 
mos yra tiktai pa
protys, bet ne sma-
gumas:

Atsakymas—
Rūkytojo Helmar 

cigaretų

Smagumą iš rūky
mo galima tiktai 
gauti rūkant gry
ną, malonų Turkiš
ką tabaką, bet ne 
pigų tabaką maišy
tą visokių rųšių.

Turkiškas tabakas yra leng
vas ir malonus ir todėl ne
reikalauja jokių prieskonių. 
Helmarai turi savyje GRY
NĄ Turkišką tabaką.

Baksas 10 arba 20

Didžiausia Prog 
Sutaupymui

3 šmotu svečiu kambario setas, 
velour, tiktai už .............

Gražus, su paduškaitemis setas iš velour, 
gerai apsiūtas, labai parankus. Nepirkite nie
kur kitur kol jus neištirsitemusų parodymų ir 
pamatysite kiek jus galite sutaupyti.

Atdara Utarninko, Ketverge ir Subatos 
vakarais. s. • ...

BARSKIS FURNITURE H3USE
“The Home of Fine* Furniture”

1748-50 W. 47th Street Phone Yards 50(>9

‘ Šešupės Bangos
Savaitinis laikraštis eina Marijampolėje

“Kur banguoja Nemunėlis, t Kur šešupa miela plaukia’’... *
'fen “ŠEŠUPĖS BANGOS” rangos /VrS.
Ir skaitytojų sau laukia!
“Kur darželiuos pinavijo;, HbJu/OP
Kur mergelės kaip lelijos ’. .

Ten “ŠEŠUPĖS BANGOS“ skambios Vlf

Jieško *ayo parakvijos! Ii
“Kur tur žmonės gerą širdį, JIKad kiekvieną-šauksimą girdi”.. z (•) 

e'l ėn “ŠEŠUPĖS BANGOS” landžios -.
Nor be vargo įsiskverbti!
Tad lietuvi-lietūvaite!Skirk litelių tuzinaitį —Te “ŠEŠUP6S BANGOS” lanko 
Tavo ramią bakužaitę!

“Šešupės Bangų” kaina:
Lietuvoje metams 12 litų, pusmečiui 6 litai, 3 mėn. 3 litai.
Atskiro Nr. 25 centai. Amerikoj metams 2 dol., pusm. $1.

KuogreiČiausįai kreipkitės adresu:
“Šešupės Bangos” P. Kriaučiūno g-vė 6,

Marijampolė, Lithuania.
... iJ .. L L.. J. . .... 

Sveikatos Dalykai
A

Iš ko atsiranda histerija

I lys levinis 
yra įgimtas 
dalykas, .lis

neturi
neuroze (nervų

nė vie- 
veikime
s va r o s', 

lai nereiškia

temperamentas 
arba paveldėtas 

aiškiausiai ir žy
miausiai pasireiškia pas žydus 
ir lotynų rasės žmones, pav., 
italus ir franciizus.

Paveldėjimas 
name
nenormalume) 
kiek hystt'rijoj. 
būtinai,’ kad 
bėi molina-buvo ll.vsterikai. Ne 
lik ši Ilga, o nekilus nervų li
gos pas tėvus veda prie hyste- 
rijos' a te i tad i tilo pas vaikus. 
Neretai .vra atsitikimai, kada 
peiliai sveiki giminės susituo
kia (apsiženija) ir susilaukia 
hyšteriškų vaikų. (Htniniiign- 
mas susilnokinmose kenkia ir 
kitais žvilgsimais, ne tik kad 
lenkia vaikus 'prie hysterijos 
paveldėjimo. Jei kuris tėvų 
yra girtuoklis, arba kuris jų 
bei abu turi varginančias li
gas (džitSvą), sifilį, vėžį ir kt.) 
vaikai neretai gema su llyste- 
rihiu temperamentu.

Šitų ligą turi didžiumoj 
moterys, nors ir pas vyrus ji 
nėra retas atsitikimas. Pas 
jaunus vaikus . ir nusenusius 
žmones ji ne tokia ryški. Pats 
aštrumas yra pas jaunuolius 
(y\)ae mergaites), kada susi
laukia subrendimo laiko, saky
sime, tarpe 14 ir 25 m. am
žiaus. Ir pas'moteris laike taip 
vaiMiiamos gyvenimo permai
nos, tarpe 12 ii- 50 melų. Tam
sumais neliy.gien'ingumas iv 
prietaringumas kreipia prie 
livslerijos, bet yra patirta, kad 
ji darosi beveik neišvengiama 
pas išlepintas mergaites, kurių 
visi pageidavimai yra pildomi. 
Sakoma yra, kad gyvenimas— 
tai kova: jame prisieina ir pa-’ 
slankanti ir nuo daugelio gei
džiamų 
lepintas

dalvku atsisakyti. Iš- 
žmogus, tiesiog siun- 
susiduria sii rubežiais. 
asmdo turi įgimtą by-Kada 

storinį temperamentą arba iš
auklėtą palinkimą prie hyste- 
lijes, L’ile mažmožis gali iššau
kti jos pasireiškimų. Ypač Įvai
rius emocijos (išgąstis, nusimi
nimas, baisių dalykų maty
mas ir girdėjimas, nepasiseki
mas meilėje arba finansuose, 
artimo giminės arba draugo 
mirtis) yra žymus faktoris. 
Erzinanti gyvenimo momentai 
— tokie, kaip religinis karštis, 
griežti politiniai užsispyrimai 
ir kovos — yra keliai į šią li-

staigi
enza,

Į hysteriją įpuola liguisti ir 
žmonės. Kokia nors 
liga, kaip šiltine, inftn- 
(jifterija, išsemia ž.mo- 

jėgas ir nusilpime jis su
silaukia nenrozo ir psycboz.o, 

‘kuris vadinamus hystenja. Net 
ilgos ebroninės ligos veda 
prii'j to palies. Chroninis nuo
dijimam švinu,, gyvuoju sidab
ru, alkoholiu ir kitus nervu li
gos (kaip nuomaras neuritas) 

iįą. Pateku-( 
ir geležėlių! 

visai ne ta p- ’ Inelaimes, nors ir 
tų sužaisti, kariais

lytinis gyvenimas ir nusidėvė
jimas, nėra, abejonės, kreipia 
prie šitos1 ligos, vienok šita 
priežastis tūlų gydytojų per
daug pučiama, čia ne tiek kal
tas lytinis/ gyvenimas, kiek 
sarmata ir pasižeminimas.

—Dr. A, Mbntvidas.
1579 Mihvaukee .Yve.

PRAKALBOS
Su paveikslais stovinčiais ir 
krutumais, temoje:

ženklai Kristaus antro 
Atėjimo 

UTARNINKE, 
Balandžio 7 dieną, 1925 

LIETUVIŲ LIUOSYBĖS 
SVETAINĖJE, 

. 14th ir 49 Ct.^ Cicero, III.
Pradžia nuo 7:30 vai. vakare

Kalbės S. J. Bęneckas
Rengia ir kviečia

Tyrinėtojai Šv. Rašto, 
įžanga liuosa. Nėn( kolektų

■■■■OMANUFACfUft'ERS OUTLBįf PIANO STORES **■■■■«

Pi a n y |
--------DYKAI---------

100 Muzikos Rolių, Rolių Kabine
tas, Piano Liampa, Shade, Piano 
ir grojiklio piano benčius su kiek
vienu $209 Grojikliu Pianu dasta- 
toma.

Autfitas
Dabar numažintas iki

$209
Atdara 
vakarais' 

$2 
j savaitę

1 Pirmiau Buvo $600 Vertės 
Didžiausias Grojikliu Pianų bargenas koks kada 
btlvd pasiūlytas. Jus pastebėkite aiškų, gražų 
toną, lengvą veikimą, gražiai užbaigti keisai, pil- 
tios 88 įlotų grojimo akcijos, su penkių point mo
toru, metalinės plate. Pilnai garantuotas. Pasi- 
naudokit musų aprubežiuotu pasiulymu. Kainos

numažintos iki $209. Pctniainykit savo seną pianą arba radio į šį 
bargeną.

Atdaru vakarais
N E R Ė I- 
KIA JMO- 
KfiTl PI

NIGŲ

Dirbtuvės Kaina^—Lengvais Išmokėjimais

MANUFACTURERS 
OUTLET PIANO STORES 

X

.812
W. 63rd 

Street 
West of Conier

Halsted and 63rd Št. 
Phone W«ntworth 1271

Tie bargenai visose 
musų krautuvėse

3323 
Lincoln 
Aventie 
North of VVieb&ldt’s 

at .School SL 
Phone Lake Vinw 4194-

Pašaukite telefonu 
musų atstovas .atsi
lankys į jūsų namus

INCORPORATED

1389 
Milwaukee 

Avenue
Get Off Street Car at 

Lincoln Street 
Phone Brnn«wick 2021

3—KRAUTUVĖS 
CHlCAGOJ—3

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešu Maywoodo ir Melrose Parko lietuviams, kad aš atida
riau naują krautuvę Hardvvare prie St. Charles Road ir 15 gatves. 
Kaipo lietuvis, malonėčiau, kad apielinkes lietuviai atsilankytų ir 
apžiūrėtų mano prekes. Aš užlaikau Hardware, geriausios malevos, 
alyvo, elktrikos reikmenų, plumberhj ir stiklų dėl langų, taipgi dėl 
šeimininkių puodų ir šiaip visokių reikmenų dėl virtuves. u

■j bi; ; . 'U
K. JAKUBKA

1501 St. Charles Road, kampas 15 Avė. 
Tel. ,Maywood 3152.

50 centą už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.

Maywood, III.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Naujienas.

DR. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIU SEECUIJSTA'

Palengvins akių įtempimą, kuru 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių’ aptemimo, nervuo 
tomo, skaudamą akių karštį, ati 
taiso kreivas akis, nuima katarak 
tų, atitaiso trumparegystę ir toli 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi 
mas daromas su elektra, parodan 
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augkiiau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p.

1545 West 47tli St.
Phone Bntilnvard 7588

t

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų b® pkapimo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Neto!) Ashland Avė.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudlžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rfAI yt;a piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas, 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin. ,

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetime* tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba. Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik/25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharrtiacal Co., Saint

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk ją mums SU pinigais. 
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

Valsčius .
X &

Apskritis

Pinigų prisiunčiu $
■ ,>N . .

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

turi gaut Lietuvoj litais (jei nori

Siuntėjo parašas

Adresas

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais.
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

* ■ z • '

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

X - ... . . . — ■ - ..... . —J

Paštu Telegramų Paštu Telegmmu
b0 litų ...................... $5;75 ...... ................ $6.25 600 litų .... ..................  $62.00 ...................... $62.50

100 litų ............. ......... 10.75 ..... ................ 11.25 700 litų .. .................... 72.25 ............ ......... 72.75
200 litų ............. ......... 21,00 ...... ................ 21.50 800 litų .. ................ j... 82.50 ...................... 83.00
300 litų ............. ......... 31.25 ...... ................ 31.75 900 litų .. ..................... 92.75 ...................... 98.25
400 litų ............. ......... 41.50 ...... ................ 42.00 1000 litų .... ................... 103.00 ...................... 103.50
500 litų .... ........ ......... 51:75 ...... ................ 52.25 5000 litų .... ................. 514.00........................ 514.50

ir .
Doleriais siunčiant teikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.

Visuose reikaluose adresuokite: /

NAUJIENOS
Chicago, Illinois1739 So; Halsted St.

norėdami;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-p 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS • 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONfiS CH

809 W. 351h St., Chicago įi 
Tel. Be levard 0611 ir 0774 ;

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir i 
Parduodam Laivakortes. * C

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-A
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St.

Room 1211
Tei. Dearborn 1013

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St.
Po piet ir vakarais iki 8 vai.
Yards 0141 ir Yards 6894 

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt SL 
TęĮephone Canal 2^52

Valandosf 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
rerioj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teki
niuose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 1 a    • • v i •

11
Tel.

3301

ADVOKATAS
S. La Šalie St., RogUi £861
Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. Halsted St., Tel. Blrd. 6775

6-8 v. v. apart Panedftlic ir 
Ratnyčios.

127

J. P. WA!TCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
N, Dearborn Street,
Kambariai 514 ir 516

Telefonai Randolph 5584 ir 5085 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND.’O OFISAS: 
10717 S< Indiana Avenuer 

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dienų nuo 2 I 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS a:it egzamina
vo ji mo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius 1 sudus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St.. Room 1310 
Telephnne Dearborn ?946

Ttlcphone IlOogevelt 9090 
mų Telefonas Republic 9600

Advokatas
29

Vak.

So. La Šalie St., Room 539 
Tel. Central 6390

3223 S. Halsted St., Chicago 
m*’ Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room 911 
Tek Central 6200

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 ▼. ▼. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted S t.' T. Bout. 6737

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

ę OfUas vldurmlestyj:
Room 17|26

< CHICAGO TEMPLE BLDG. , 
7T \V. VVashington St

Cor. Washinxton & Clafk

Namu Tel.: Hyde Tark 88Gb
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NAUJIENOS, Chlcagb, UL

Iš 2 kuopos veikimo KODĖL SKUTYKLŲ STULPAI 
TURI DRYŽIUS?

&
R?
J

Tel. BM. 3138 
M. Woitkewie» 

IMNIS 
AKUŠERKA 

'asekmingai pa- 
amauju mote 
ims prie gimdy
ti o, patarimai 
lykaf moterimi 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas I

Eina du kartu į mėnesį

REDAKTORIUS:
M. J.. ŠILEIKIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III. 

CENTRO VALDYBA:
B. SIMOKAITIS, Pirm., 5610 S. Sawyer Avė., Chicag

E. ŠEŠTOKAS, Vice-pirm., 3259 S. Halsted St., Chicago.

J. LAPAITIS, Raštininkas, 1739 S. Halsted St., Chicago.

J. LAZDAUSKIS, Iždininkas, 6044 S. Peoria St.. Chicago.

A

Žmonių rasės bronzos 
gadynėj

gal F. M. Hulme 
Baso J. l apas.

Pereitam “?vloksl ,:vių Kelių” 
numery trumpam straipsnyje 

. mes aprašėme tris bronzos ga
dynės žmonių rūšis: nordikus 
iberiečius ir alpiečius. Tas tris 
žmonių rųšis kai kurie istori
kai priskaito vienai kaukazie
čių grupei.

šiame straipsny mes norime1 
supažindinti savo skaitytojus 
su Anglijos keltų žmonėmis. 
Nuo rašytos istorijos prasidė
jimo keltų rasės nieks nežino. 
Labai gilioj senovėj (kiek nuo 
to laiko praėjo metų — tur 
būt nieks nežino) gyveno 
žmonės, kurie variojo keltų 
kalbą. Ar ta kalba buvo jų pri
gimta kalba, ar ne mes ne
galime pasakyti. Jie sudarė 
vakarinę nordikų rasės avan
gardą. Jie pasiskirstė cen trali
nes ir vakarinės Europos daly
se ir paskendo tuose žmonyse, 
kuriuos jie tenai rado ir kurie 
juos pasekė. Kai kuriuose pa
vidaluose keltų kalba gyvuo
ja iki šiai dienai. Apskritkau- 
koliai Britanijos žmonės, kurio 
priklauso ulpiečiu rasei, šią 
kalbą vartoja. Mažo ūgio ir 
tunisios išvaizdos valieČiai. pri- 

ilMTiečių racei, i.'x> 

vartoju. Aukštojo ilgiu kalnie
čiai škotai, turintys šviesius 
niauku* ir šviesias akis ir pri-

Pastabos
Rašo J. Lapas

Pusėje ketvirto 
prieš Kristų didysis 
losofas, Aristotelis, 

tnis'kad laike mėnulio 
žemės šešėlis yra
Nuo to laiko pradėta skelbti, 
kad ižemė yra apvali.

jos kalnuose. Gaeliečių ras
tieji gyventojai vakarinėse Bri
tų salų dalyse buvo vidurže- 
miečiai, kurie be abejo buvo 
susimaišę su naujojo akmens 
periodo žmonių ainiais. Dėlei 
savo mažo skaičiaus naujai 
atf'ii^ieji .šviesapll’aukiai gae- 
Iiečiai pražudė savo fizinę 
ypatybę susituokdami sy 
juodplaukiais žmonėmis,
rių žemes jie užkariavo. Tam
sieji viduržemiočiai tačiau pri
ėmė švie.sap|aukių • gaeliečių j 
vartojamą koltų kalbą. Gae- 
liečiai su laiku liko tamsios iš
vaizdos žmonėmis. Senovės ra
šytojai tokių žmonių 
lai, niekur i 
kelt (celt) 
chronologams 
aukšto ūgio, 
mėlynų arba

Gaeliečių kalba žymiai pasi
keitė įvairiose Britų salose | 

atėjūnai, t. y.
paeinantys 
ir pirmes- 
žemių, ku 

apsigyveno, I 
išdirbime molinių’ 

bronzų įran-

kai kel- 
neaprašo. Žodis

ankstyviesiems 
i visada' reiškė

šviesių plaukų, 
pilkų, akių. .

i1’ jų 
o taipjau 

gyventojai tų 
gael iečiai 

gabus
ir pa f) ras tų

Tie nadjieji 
gae liečia i 
žmonės, 
nieji 
riose 
buvo 
indų
kių. Kaulo vartojimą jie pada
rė labai paprastu dalyku, o 
gintarą taupiai 
tiškam 
aukštai 
rį jie

naudojo ypa- 
pasipuošimui. Labai 
jie įvertino auksą, ku- 
rasdavo ganėtinoj kie-

Žilis ir ; 
tobulino

vizas, /praktikavo 
audimu

ra*ci

šimlmečio 
graikų ti
pas tebė j o, 
užtemimo

Bėgantis be sustojimo pen
kiasdešimt mailių j valandą 
traukinys negalėtų pasiekti sau
lės greičiau kai per du šimt
mečiu. Kur yra dangus ir kaip 
greit jį 
šios?

pasiekia mirusiųjų du-

Tose 
erdvėse 
kiame apie saulę 18»/j mailių 
į sekundą* arba 1,500,000 mai
lių į dieną. O vienok mes to 
nejaučiame!

neapsakomai, plačios^, 
kartu su žeme mes le-

Mėnulis yra apie 240, (MM) 
mailių atstu nuo žemės. Bet 
jeigu paimti žemę ir padėti į 
saulės centrą (vidurį), tai nuo 
bėgančio mėnulio apie žemę 
dar liktų apie 200,000* mailių 
iki saulės paviršiaus.

mie- . _ . . ,žemes ir akmenų sluogsmų 
. .. augmenų ir gyvulių liekanų iš-ir užsiėmė , • , , . .

randasi Fran- 
Skandinavija. 

Nėra lepgva suprasti kaip ak
mens gadyne persivertė j Bron
io gadinę, išrodo betgi, kad 
Broniui gadyne prasidėjo su 
varo vartojimu. (Hesa vra, > *

mis, kam;- dabar* gyvuliai žemėjo gyveno per mi- 
lijomis ir milijonus metų prieš 
žmogaus atsiradimą. Kaip yra 
su ta pasaka apie sutvėrimą 
pasaulio į šešias dienas?

Danties skaudėjimą galima 
šiokiu budu; ,Sk /

LMSA 2 kuopn yra skaitlin
giausi iiariiiiš ir parodo gyves
nį judėjimą chieagiečin moks
leivių tarpe, ši kuopa pasiry
žo užsidėti sau pareigą vi
siems kuopos nariams lavintis 
savo susirinkimuose. Toki la 
vinimosi susirinkimai bus la
bai naudingi, nes kiekvienas 
turės progos kalbėti, diskusup- 
ti įvairiais klausimais.

Kovo 21 d., K. Semaškos bu- 
te LMSA 2 kp. laikė savo me
tini susirinkimą. Narių priė
mimo komisija pranešė, jog 
esą pora studentų, kurie nori 
įstoti į kuopą. Skaityta laiš
kas nuo centro valdybos su at- 
siklausimu aĮne laiką ir vietą 
seimo šaukimui. Kuopa nuta
rė prašyti centro valdybos pa
keisti seimo laiką: vietoje bir
želio laikytų rugpjūčio mėn. 
Antras laiškas nuo centro val
dybos skaityta dėl prašalinimo 
Na t mon t ai t ės iš LMSA orga
nizacijos. Kuopa užgyrė cent
ro vąjdybos nuosprendi.

Buvo’ išrinkta nauja kuopos 
valdyba. Pirm. M. Šileikis: vice 
pirm. .1. Urbonas; rast. .1. La
paitis; jžd.- N. Dubauskas; ko
respondentu J. ILazdauskis. Su- 
si linkimai nutarta laikyti kiek
vieną mėnesį trečią šeštadienį.

Nutupia laikyti paskaitas. 
Paskaitos bus skaitomos po su
sirinkimo po pusei valandos 
laiko. Geresnes paskaitas bus 
galima spausdinti “Moksleivių 
Keliuose”. Taipjau bus ir ki
tokių: gerų pamarginimų, kas 
priduos moksleiviams geresnio 
ūpo ir draugingumo. Sekantis 
prelegentas, 
susirinkimą, 
Jisai - skaitys
krikščionių daile vystėsi iš pa
gonijos tradicijų”.

Kaip jau buvo rašyta, jog 
susitvėrė nauja moksleivių 
frakcija, tai iš LMSA 2 kuo
pos .nuėjo apie pora gerai sto
vinčių narių. Visa centro val
dyba, apšvietus komisija, orga
no Redaktorius ir I-jo kp. pasi
liko • nepajudinta frakcijos. Jie 
visi pildo seimo tarimus ir yra 
pasiryžę išlaikyti savo organi
zacijos tradicijas, kuri jau se-,

Senovėje plaukų kirpykai ir 
sku.tvkai kartu buvo ir chirur
gai. Kuomet žmogus susirgdavo 
kokia nors liga, tuojaus nuleis
davo jam kraują. Lietuvoje dar 
ir šiandie yra užsilikęs papro
tys leisti kraują dėlėmis. Krau
ją nuleidus neilgai trukus krau
jo sudynai prisipildo dar dau
giau kraujo, negu buvo pirma. 
Tatai kraujo leidimas labai re
tai yra reikalingas. Dabar gy
dytojai vartoja kitokius budus, 
bet neleidžia kraujo.

Stulpas numalevotas spiralė
mis juostomis: raudonu ir bal
tu dažu, representuoja bandažus 
ant žaizdos, kuomet užbaigęs sa
vo operaciją kirpykas surišda
vo. Tatai skutykai dabar ir var
toja tą simbolį.

Ar jus žinote, kad
Lietuvos koperatyvų susivienyji- . 

mas perėtais metais padare apyvar
tos sumoje,apie 10,375,129 litų. Ar 
jus žinote, kiu| Halmar yra absoliu
tiškai gryni ir supakuoti j popierines , 

-krabufes, kad nelužtų.

Marąuette Pharmacy 
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS 
Registruotas Tiptiekorius 

ir Savininkas
2346 West 69th Street 

arti We«tsrn Avė.
Phone Republic 5877 - 585/ 

CHICAGO. II.L.

S?

t

sikelė nuo

3235

“MOKSLEIVIŲ KELIAI” EIS 
DU KARTU Į MENESĮ

ateinantį kuopos 
bus M. Šileikis.

temoje “Kaip

m a

Kp. Korespondentas.

‘bemarul

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per- 

T “ 3410 So. Halsted St. j

S. Halsted St.

^DR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu# 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pieta 
ir nuo G iki 7:30 vai. vakare.

h į Dienomis: Canal 
Telefonai! J f*10-

1 Drexel 0950 
Boulevard 4136

3235 S. Halsted St. •
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. rak. 
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Mrs. MICHNIEVIGZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Y ar d s 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir Kpo

kolegiją;

Pennsyl- 
ligon- 
Šąži- 

patar- 
visokio-

Iki šiol “M. K.” buvo leidžia
mi kartą j menesį ir buvo var
tojama visas laikraščio pusią- gimdymo.
pis. Dabar gi “Naujienų” Ad
ministracija ir 
prašė mus leisti “M. K.

Už dyką pata-
Redukcija pa- rimas, dar ir 1d- 

. i tokiuose reika 
du luose moterim* 

kartu j mėnesį ir leido vartoti h’ 
pusę laikraščio puslapio kiek
vieną laidą.

“Moksleivių Keliai” išeidinės 
pradžioj ir pabaigoj kiekvieno 
mėnesio. —“M. K.” Red.

merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Juokeliai
VARGONININKAS.

uz-

Aš buvau

Kunigas. — Kokis tavo 
siėmimas?

Vargonininkas
vargonininkas.

Kunigas. O kodėl tamsta 
metei savo užsiėmimą?

Vargonininkas. Beždžionė 
padvėsė.

SKIRTUMAS.

Bimbalas. — Koks yra skir 
tomas tarp moralybės ir mo

Cimbalas. — Kuomęt tu ži
nai kas yra bloga, bet bijai 
Lloftai dovyti, t oi yra moraly
be, <> kada rveibijai blogalai 
daryti — yra moralė.

U

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3G vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropinį gydymo būdą. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių 
ir Širdies:.

Egzaminavimas ir patarimas 
dykai

1553 W. Division St.
Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 6-9.

T ei. Brunswick 1717

----------------- ; ——  i

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Are.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 di*- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 diehą.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Kiae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakar®.

^Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tek Boulevard 0537

DR. MARYA
D0W!ATSASS
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Iš 2 kuopos veikimo KODfiL SKUTYKLŲ STOT,PAT 
'TORI IARYJSIHS?

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina du kaitų i mėnesį

LMSA 2 kuopų yru skaitlin
giausi iiai i.iiš ir parodo gyves
nį judėjimą chieagiečių moks
leivių tarpo, ši kuopa pasiry
žo užsidėti sau pareigą - vi
siems kuopos nariams lavintis 
savo susirink imuosi*. Toki la 
vinimosi susirinkimai bus la
bai naudingi, nes kiekvienas 
turės progos kalbėti, diskus įlo
ti įvairiais klausimais.

Kovo 21 d., K. Semaškos bu-

Senovėje plaukų kirpykai ir 
skutykai kartu buvo ir cbirnr-

REDAKTORIUS:
M. J. ŠILEIKIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III. 

CENTRO VALDYBA:
B. SIMOKA1TIS, Pirm., 5610 S. Sawyer Avė., Chicag

ŠEŠTOKAS, Vicc-plrm., 3259 S. Halstcd St., Chicago.

J. LAPAITIS, Raštininkas, 1739 S. Halsted St., Chicago.

J. LAZDAUSKIS, Iždininkas, (50-14 S. Peoria St., Chicago.

Žmonių rasės bronzos 
gadynėj

gal E. M. IIuline 
Rašo .1. I anas.

Pereitam “Muksi *‘vių Keliu” 
numery trumpam straipsnyje 
mes aprašėme tris bronzos ga
dynės žmonių rųšis: nordikus 
iberiečius ir alpiečius. Tas tris 
žmonių rųšis kai kurie istori
kai priskaito vienai kaukazie-
čių grupei.

šiame st

su Anglijos keltu

jos kalnuose. Gaelieėių ras
tieji gyventojai vakarinėse Bri
tų salų dalysi* buvo vidurže- 
miečiai, kurie Ik* abejo buvo 
-usimaišę su naujojo akmens 
periodo žmonių ainiais. Dėlei 
savo mažo skaičiaus naujai

, bočiai pražudė savo lizine 
ypatybę susituokdami su tais' 
juodplaukiais žmonėmis, ku
rių žemes jie užkariavo, Tam
sioji viduržemiečiai tačiau pri
ėmė* švie.saplaukiyi ganiečių ( 
vartojamą keltų kalbą. Gae- 
liečiai su laiku liko tamsios iš-

i vaizdus žmonėmis. Senovės ra-
ims norime v v

lai, niekur neaprašo, 
kelt (velt) 
chronologams

žmonėmis ankstyviesiems

jimo keltų rasės nieks nežino.

to laiko praėjo melų 
būt nieks nežino) 
žmonės, kurie vartojo keltų 
kalbą. Ar la kalba buvo jų pri
gimta kalba, ar ne mes ne

vakarinę nordikų rasės avan
gardą. Jie pasiskirstė centraki
nės ir vakarinės Europos daly
se ir paskendo tuose žmonyse, 
kuriuos jie tenai rado ir kurie 
juos pasekė. Kai kuriuose pa
vidaluose keltų kalba gyvuo
ja iki šiai dienai. Apskritkau- 
koliai Britanijos žmonės, kurie

Mažo ūgio ir
tamsios
klausantys ibericėių rasei, irgi 
vartoja. Aukštojo ūgio kalnie
čiai škotai. turint vs šviesius

klausantys nordikų 
lų kalbą taipjau v 
ku lodei, kad mes

rasei

negalime 
rasę. Jeigu 
s minėsime 

žmones,
siame straipsny m 
taip vadinamus keltų ž“:::.?7, 
tai mes turėsime omeny tiktai 
keltų kalbą vartojančius ir 
keltų kultūros atmosferoje gy
venusius žmones.

Bronzo gadynė;
prasidėjo apie penki 
čiai metų prieš krikščionių pe
riodą. Bet civilizacijos pradžia

Rytuose 
tukstan-

2,500 melų prieš Kri- 
ir pietvakari- 

ir ne anksčiau

Pastabos
Rašo J. Lapas

Pusėje k (‘įvirto 
prieš Krislų didysis 
losofas, Aristotelis,

šimlmečm 
graikų fi-

užtemimo
žemės šešėlis yra 
Nuo to laiko pradėta 
kad ižemė yra apvali.

Bėgantis be sustojimo pen
kiasdešimt mailių j valandą 
traukinys negalėtų pasiekti sau-

mečiu. Kur yra dangus ir kaip 
greit jį pasiekia mirusiųjų du-
šios?šviesių plaukų.

pilkų, akių.
pasi- Tose

mėlynų arba
Gaeliečių kalba žymiai

keitė įvairiose Britų salose I
Tie nadjieji atėjūnai, 1. y.

gaeliečia i,
žmonės, 
nieji 
riose 
buvo
indų
kių. Kaulo vartojimą jie pada
rė labai paprastu dalvku. o 
gintarą

ir iš jų 
o taipjau 

gyventojai lų

paeinantys 
ir pirmes- 
žemių, ku 

apsigyveno, 1
gabus išdirbime molinių: 

ir paprasti! bronzų įran-

dalyku, 
taupiai naudojo 
pasipuošimui. ! .abai 
jie Įvertino auksą, ku-

.1”

ZUIS II 
tobulino audimą 
komercija su tu 
mis, kam • dabar

k\ li čius, mic- 
praktikavo ir 

ir užsiėmė 
šalių žmonė-

Skandinavija

zo gadynę, išrodo betgi, kad 
bronzo gadynė* prasidėjo su 
var’o v’artojimu. (riešą vra, > *

rio ginklai ir įrankiai yr lie

tai išaiškinama tuo, kad tarne
1 • • I' šyti rn lalų. Knda vėliau išmo

kta prie devynių dalių vario 
primaišyti vieną dali cino, tas 
padarė varį labiau tinkamu ir 
kietesnių iŠdirbimui ginklų, ir [ 
darbo įrankių. Išrodo, kad 
Įbronzo apdirbimas pirmiausiavių žmonių, kad bronzos ga

dynė gali būti datuojama tik
tai apie 
stų centralinėje 
nėję Europoje,
kaip 'apie 1,800 metų prieš Kri
stų Britanijoje ir 
joje-

Pirmutinis musų mokslas 
apie* Britanijoje gyvenusių 
žmonių rasės prasideda nuo 
apvaldymo Britanijos los nor-i 
dikų rųšies žmonių, kuriuos 
ims vadiname goideliečiais ar-- 
l>a gaeliečiais. Tas Britanijos

Skandinavi-

bronzo gadynės, t. y. apie 600 
melų prieš Kristų arba dar 
anksčiau. Goideliečiai atėjo iš 
Baltiko klonio per žemesnia- 
sias šalis į Franciją. Dalis jų 
nuėjo pietų link į Ispaniją, da
lis perėjo pajūrinius 
kalnus į Italiją. Jūrių krantų 
šalyse jie susimaišė su vidur- 
žemiočiais, o kontinento vidu
ry susituokė su alprečiais, kas 
padaugino 
lu kultūra pasidarė daugiau
ar mažiau

neapsakoma i plačios^
kartu su žeme mes le

kiame apie saulę mailių 
i sekundą^ arba 1,500,000 mai
lių i diena. O vienok mes to 
nejaučiame!

Mėnulis yra apie 240,(XX) 
mailių atstu nuo žemės. Bet

bėgančio mėnulio apie žemę 
dar liktų apie 2(10,(XHF mailių 
iki saulės paviršiaus.

perneš ir akmenų sluogsnių 
augmenų ir gyvulių liekanų iš
kasenos rodo, kad augmenys ir 
gyvuliai žemėjo gyveno per mi
lijonus ir milijonus metų prieš 
žmogaus atsiradimą. Kaip yra 
su ta pasaka apie sutvėrimą

Danties skaudėjimą galima

no (alum) ir druskos. Pridėk 
prie skaudančio danties,, prilai
kant vietoje su šmoteliu vatos.

Gurkšnis sūraus vandenio 
yra geras būdas sulaikyti pil- 

’ vo skaudėjimą.

riose Europos dalyse bronzo 
dalykai yra tolygaus pavidalo 
ir dydžio, o jų braižiniai yra 
Rvlu kilmes. Pradžios bronzo 
laidynės svarbiausieji įrankiai 
I uvo kirviai, peiliai ir kai ku
rie smulkus darbo įrankiai ar- fe 4
ba ornamentai. Tokie stambus 
įrankiai kai kardas, jotis ir 
skydas, buvo nežinomi.

Naujasis akmens peri<xlas, 
kaip mes jau rašėme pirmes
ni uose “M, KJ’ numeriuose, bu
vo neapskailomai trumpesnis, 
negu sanasis akmens periodas,' 
bet jis padarė daug daugiau

Nuo gerklės skaudėjimo rei
kia gargaliuoti gerklę sūru 
vandeniu kas valandą iki nus
tos skausmas.

Stipriai sūrūs vanduo suteiks 
ūmią pagalbą, niksterėjimo ir 
sutrinimo. >

Nuo dusulio gerkite

prieš kiekvieną 
pailsį.

pusę 
syvų 
prieš

šlapios druskos apsaugos nuo 
pusliavimo.

pagerinimų už 
ną. Bronzo 
trumpesnė už 
periodą, bet ji padarė daug 

Alpų stambesnį žingsnį į civilizaci-

naująjį akmens

ją, negu naujasis akmens 
riodas.

nordikų ypatybę.

aziatiška. Goidelie-

ALDONA RUGIUTfi
P-le Aldona Rugiutė, buvusi 

moksleivių kuopom narė, dabar 
mokinasi Kauno universitete. 
Prieš kiek laiko
Lietuvon pas savo dėdę. Sakos 
jai tenai labai sekasi mokintis.

— Alfa. |

džiojo Europos kontinento į 
Britų salas, apsigyvendami 
Airijoje, Hebridijoje ir ŠkotiJ

ji išvažiavo

Nuo persišaldymo ir kosulio 
reikia kepinti citriną iki pra- 
dėsiant sproginėti. Išspausti 
syvus ir įdėjus biskį cukraus 
paimti pilną šaukštą prieš kiek
vieną valgį ir prieš pailsį.

Skaudžias akis plaukite silp 
nai suram vandeny.

Nuo kosulio paimkite žiups
nelį druskos prieš eisiant gulti.

Į pusę kavos puoduko šalto 
vandens įdėjus pilną arbatinį 
šaukšte]} druskos ir išgėrus 
prasidėjus diegliui yra geriau
sia pagalba.

tinį susirinkimą. Narių 
mimo komisija pranešė*, 
esą pora studentų, kurie 
įstoti į kuopą. Skaityta 
kas nuo centro valdybos su at- 
siklausimu a^ae laiką ir vietą 
seimo šaukimui. Kuopa nuta
rė prašyti centro valdybos pa
keisti seimo laiką: vietoje bir
želio laikytit rugpjūčio mėn. 
Antras laiškas nuo centro val-

prie- 
jog 

nori

kokia nors liga, tųojaus nuleis
davo jam kraują. Lietuvoje dar 
ir šiandie yra užsilikęs papro
tys leisti kraują dėlėmis. Krau
ją nuleidus neilgai trukus krau
jo sudynai prisipildo dar dau
giau kraujo, negu buvo pirma. 
Tatai kraujo leidimas labai re
tai yra reikalingas. Dabar gy
dytojai vartoja kitokius budus, 
ijel neleidžia kraujo^

mis juostomis: raudonu ir bal
tu dažu, representuoja bandažus 
ant žaizdos, kuomet užbaigęs sa
vo operaciją kirpykas surišda
vo. Tatai skutykai dabar ir var
toja tą simbolį.

Marqueite Pharmacy
šioje Apiclinkėje

F. A. RAKAS
Registruotas Tlptic/forius

2346 West 69th Street 
• rti W<«ttrn A»<", 

Phone. Republic 5877 - 58'ii 
CHICAGO ILL.

Ar jus žinote, kad
Lietuvos koperatyvų susivienyji- 

mns perėtais metui i padarė apyvar
tos sumoje,apie 10,375,129 liti). Ar 
ji)s žinoti*, kad Halina)' yra absoliu
tiškai gryni ir supakuoti j popierines 
•krulmtes, kad nelužlu.

Tel. ftlvd. 3138 
M. \V<>itkewic» 

BANIS 
AKLĄERKA 

‘asekmingai 
arnauju mote 
ims prie gimdy
ti o, patarimai 
lykai moterinui 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Narmontąitės iš LMSA orga
nizacijos. Kuopa užgyrė cent
ro vąjdybos, nuosprendį.

Buvo išrinkta nauja kuopos 
valdyba. Pirm. M. Šileikis; 
pirm. J. Urbonas; rast. J. 
puitis; įžd. N. Dubauskas; 
respondentu J. Il.azdauskis. 
siiinkimai nutarta laikyti kiek
vieną mėnesį trečią šeštadienį.

vice

Paskaitos bus skaitomos po su
sirinkimo po pusei valandos 
laiko. Geresnes paskaitas bus 
galima spausdinti “Moksleivių 
Keliuųse”. Taipjau bus ir ki
tokių; gerų pamargininių, kas 
priduos moksleiviams geresnio 
ūpo ir draugingumo. Sekantis 
prelegentas, ateinantį kuopos 
susirinkimą, bus M. Šileikis, 
Jisai - skaitys lemoje “Kaip 
krikščionių dailė vystėsi iš pa
gonijos tradicijų”.

Kaip jau buvo rašyta, jog 
susitvėrė nauja moksleivių 
frakcija, lai iš LMSA 2 kuo
pos nuėjo apie pora gerai sto
vinčių narių. Visa centro val
dyba, apšvietus komisija, orga
no Redaktorius ir I-jo* kp. pasi
liko nepajudinta frakcijos. Jie 
visi pildo seimo tarinius ir yra 
pasiryžę išlaikyti savo organi
zacijos tradicijas, kuri jau se
nai gyvuoja ir gerai yra žino
ma visuomenei.

—Kp. Korespondentas.

Mis. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai pjaktika- 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 

, gimdymo Ir po 
visas laikraščio pusią- gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir H- 

' tokiuose reika 
du luošo moterims 

ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

MOKSLEIVIŲ KELIAI” 1 
DU KARTU I MftNESJ

Iki šiol “M. K.” buvo leidžia
mi kurtą į mėnesį ir buvo var
tojama 
pis. Dabar gi “Naujienų” Ad
ministracija ir Redakcija pa
prašo mus leisti 
kartu Į mėnesį ir leido vartoti 
pusę laikraščio puslapio kiek-

“Moksleivių Keliai” išeitiinės 
pradžioj ir pabaigoj kiekvieno 
mėnesio. —“M. K.” Red.

nekėliai
VARGONININKAS.

Kunigas. — Kokis tavo 
sičmimas?

Vargonininkas.* Aš bi 
vargonininkas.

Kunigas. O kodėl tamsta 
metei savo užsiėmimą?

Vargonininkas. Beždžionė

SKIRTUMAS.

uz-

Bimbalas. — Koks yra skir
tumas tarp moralybės ir mo-

Kuomet tu ži- 
yra bloga, liet bijai 

lai yra moraly- 
bl opalai

Cimbalas. 
nai kas 
blogai daryli, 
bė, o kada nebijai
daryti — yra moralė.

(L)emand^

TRULAX
^rue Chocolate LAXATIVE

Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo — 
užlaikykite savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko
nio laxative gyduoles, 
v v i • e • *| •

Vaikai mėgsta jų

kolegiją;

Pennsyl- 
ligon- 
Šąži- 

patar- 
visokio-

PRANEŠIMAS
1 lanešatne, kad Dr. Herzmafi per
sikėle nuo 3410 So. Halsted St. |

3235 S. Halsted St.

*^DR. HERZMAN^*
—I S RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikas ligae 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 

j elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
i VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
į ir nuo G iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexėl 0950

Boulevard 4186

3235 S. Halsted St. •
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namą, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

.............. 1 ■ !■ M i II *

Telefonai i

DR, SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropini gydymo būdą. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių 
ir širdies.

Egzaminavimas ir patarimas 
dykai

1553 W. Division St.
Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 6-9.

Tel. Brunswick 1717

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 

Ofiso Tel. Boalevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Hafeted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 Iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:3t iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos.
Parduodamos jūsų kaimy
niškoj krautuvėj 10c. — 
25c. ir 50c. mieros.

TRU LAX MFG. CO.
Newark, N. J.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
a. Bartkus, Ptm.

H»19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Are., Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronsvvick 4983

Namų telefonas Spaulding 8683

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. RouleTard 
7820. Res„ 6641 S. Albany A ve., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

DR. CHARITES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 laboa 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:33 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN ' 
Specialistas moterų ligų

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Kiše 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

' Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tb St.

Valandos nuo 8 iįd 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirarfas 
Specialistas Moteriiką, Vyriška 
Vaikų ir visų chroniiką Ilgą.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 81 st Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 m ak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dlen

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Optometrist 
Boulevard 6487 
S. Ashland Ars.

Kampas 47-Us ant 
2 lubą

Dr. Benedicf Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

ką ir slaptą ligą

Gydo su pagelba naujauąją metodą 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 Iki II.
Nedalioj nuo 2;3t iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Ava.
Kampas Sacramento Ava.

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo G ik* 7:30

Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
V.. . .. <
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Orderiu kartu su užsakymu.

mo pirmininkas, norėdamas 
išgelbėti Olšausko biznį, pa
statė tą patį klausimą balsa
vimui antru kartu. Tuo tar
pu atėjo į posėdį dar dveje
tas “krikščionių”, ir suma
nymo šalininkai paėmė vir- v su. I’

Pernai metais čia, Ameri
koje, lankėsi pralotas Olšau
skas ir inžinierius Pauliuko- 
nis, ieškodami pinigų ben
drovei “Galybei”, kuri keti
na taisyti elektrikos gamini
mo stotis ant Nemuno ir Nė
ries vandenų. Kai juodu bu
vo užsukę j Chicagą, tai 
“Naujienoms” teko gana 
plačiai pakalbėti apie tų biz
nį.

“Naujienos” kritikavo fi
nansinę “Galybės” sumany
mo pusę ir, be to, nurodė, 
kad jisai turi stambią ydą 
visuomenės atžvilgiu. Jos 
pasakė, kad Lietuvos vande
nų jėgas turėtų išnaudoti ne 
privatiniai biznieriai, bet 
Kauno miestas ir valstybė. 
Su “Galybės” atstovais 
“Naujienoms” teko (lėliai, to 
aštriai susikirsti.

f

Priešindamiesi ‘ davimui 
koncesijos privatinei ben
drovei “Galybei”, socialde
mokratai siūlė Seimui šitaip 
sutvarkyti elektrikos gami
nimo industriją: sudaryti 
bendrovę, kurion įeitų vald
žia, savivaldybės ir įvairios 
visuomenės organizacijos, 
kurios sudėtų pinigus tam 
reikalui; jei šitų pinigų ne
užtektų, tai leisti privati- 
niems kapitalistams įdėti sa
vo kapitalus, bet jie turėtų 
sudaryti ne daugiaus, kaip 
vieną trečdalį visos sumos; 
du trečdaliu turi priklatisyti 
visuomenei ir valstybei.

Sutvarkius elektrikos ga
minimą šitokiu budu, Lietu
vos žmonėms butų užtikrin
ta pigus elektrikos jėgos tie- 
kimas, — tai viena. Antra, 
pelnas, kurį neštų ta gamy
ba, eitų valstybei ir visuo
menei, o ne privatiniems as
menims.

Tarp Amerikos lietuvių 
Olšauskas su Pauliukoniu 
po to, rodos, nieko nepelne. 
Buvo girdėt, kad juodu pas
kui užvedę kokias ten dery
bas su. Amerikos kapitalis
tais, bet ar tatai davė kokių 
vaisiu, mes nežinome.

Dabar tečiaus mes mato
me, kad “Galybės” organiza
toriai jau atsidūrė su savo 
bizniu Lietuvos Seime. Te
nai buvo svarstoma klausi
mas, ar duoti “Galybės” ben
drovei koncesiją statyti elek
trikos stotis ant Nemuno ir 
Nėries. Trejeto balsų dau
guma Seimas priėmė dviem 
skaitymais įstatymo suma
nymą, kuriuo ta koncesija 
yra duodama. Išrodo, kad ir 
trečiam skaityme sumany
mas praeis.

Praloto Olšausko biznį 
Lietuvos Seime parėmė 
“krikščionių” blokas, t. y. 

krikščionys demokratai, ūki
ninkų sąjunga ir darbo fe
deracini. Jam priešinosi 
griežčiausia socialdemokra
tai, ir jie bemaž butų laimė
ję kovą, jeigu dorieji “krikš
čionys” nebūtų padarę suk
tybę.

Kuomet* klausimas buvo 
pastatytas balsavimui, tai 
pasirodė, kad vieno balso 
dauguma yra prieš koncesi
jos davimą. Siūlymas tuo- 
bud u tapo atmestas. Bet Sei

O kas bus, jeigu elektri- 
r )s gaminimas bus privati
nės bendrovės rankose? 
Tuomet Lietuvos žmonės tu
rės krauti pelnus privati
niam kapitalui.

4o ne gana. “Galybė” pi
nigų neturi. Kad sukėlus ka
pitalą, ji turės pardavinėti 
akcijas užsienio kapitalis
tams arba turės net visą sa
vo koncesiją perleisti ku
rios nors svetimos šalies lo- 
bininkams. Tuo budu per 
praloto Olšausko bendrovę 
įsiskverbs Lietuvon užsienio 
kapitalas ir išnaudos žmo
nes.

Koncesija “Galybei” yra 
duodama penkioms dešim
tims metų, be jokios garan
tijos valstybės naudai!

Taigi klerikalai išparda
vinėja Lietuvos gamtos tur
tus. Šitam “patriotiniam” 
darbe su kun. Vailokaičiu 
eina išvien ne tiktai mekle- 
ris Petrulis, bet ir darbo fe
deracijoj vadai.

Klerikalinė darbo federa
cija vadina save “darbinin
kų reikalų gynėja”, be£ iš
tiesi! ji yra privatinio kapi
talo ramstis.

Europos spaudoje prane
šama, kad Rusijos bolševikų 
vadai Stalinas ir Kamerie- 
vas jau susitaikę su Trockiu 
ir sudarę sąjungą prieš Zi- 
novjevą. Trockis, girdi, ne- 
užilgio sugrįšiąs Maskvon.

Jei tai tiesa, tai mūsiškės 
Maskvos davatkos turės 
mainyl savo poterius.

KAPITALO KONCENTRACI
JA AMERIKO JE.. /

Brooklyno “Vienybė’, pasi
remdama Kordo laikraščio ži
niomis, paduoda sekančias 
skaitlines apie Irusiu jsigntėji- 
mą Amerikoje:

“Astuonios k< pyklų kom
panijos kepu dvyliktą nuo
šimti duonos siivai tojamos 
Amerikoje. Iš viso šuva? to- 
jama virš 12 biliunų svarų.

“Astuonios kompanijos ■ jo biznio paliuosavimas nuo 
kontroliuoja 75-tą nuošimtį strnibiojo kapitalo 
suvartojamosios kietosios i yra negalimas. 

anglies — antracito.
“Ašt minios kompanijos 

kontroliuoja 27 nuošimtį A- 
merikoje perkamų miltų.

“Penkios kompanijos kon
troliuoja 90 nuošimtį visų 
perkamų ūkio mašinų.

“Astuoni trustai, suside
danti iš 130 kompanijų kon
troliuoja pusę Amerikoje 
gaminamo plieno.” 
šitos kelios skaitlinės rodo, 

iki kokio, milžiniško laipsnio 
jau >ra susikoncentravęs ka
pitalas Amerikoje. Atsiminki
te, kad stambioji pramonė A- 
merikoje ėmė sparčiai plėtotis 
tiktai po civilio karo; iki to 
laiko Amerika buvo žemės 
ūkio šalis.

Jeigu per kokias šešias de
šimtis melų stambusis kapita
las šitaip užviešpatavo 
kos 
savo 
ukio 
sau 
už keleto dešimčių metų. Nez 
koncentracija ne tiktai nesusto
ja,' bet tolyn eina vis sparty n.

“Vienybė”, 
skaitlines, sumuša j dulkes vi- riaus V. Čepinskio vienas nuo 
sus tu žmonių argumentus, ku- kito paeina ir galas jų bus vle- 
rie mėgina įrodyti, kad Markso nodas. Reikia skirti nacionaliz- 
teorija apie kapitalo koncent- iną nuo patriotizmo. Patriotlz- 
raciją esanti klaidinga. Ekono- mas — sveikas ir gerbtinas da
rniais plėtojimąsi, pasirodo, lykas. Patriotizmas— prisiriši- 
eina kaip tik toje pakraipoje, mas prie gimtojo krašto, pasi
karia aupiešė mokslinio sočia- ryžimas dirbti gimtajam kraš- 
lizmo levas, Karolis Marksas, [tuį, gimtajai liaudžiai. Naciona- 

Tiesa. Marksas negalėjo nu- lizinas—nusistatymas, kurs sta
to klausimą taip: 
tauta veikia: 
visvien gerai”.
nacionalisto
ginti mažos tautos reikalų; ji

Kardu rankoje naujos tvar- gal pats gerbiamas profesorius, 
i kontrolės kos neįvesi; taip elgiantis iS- 

Ažuol siekus šauksi vien didesnę priešingos 
šito negalimo tikslo, rei- pusės reakciją, gražini visos 

senos tvarkos biaurybės tik dar 
blogesnioje formoje. Kuo 
riasi bolševikų črezvyčaika nuo 
caro ochrankos? Gi niekuo... ten 

priklausomi (kito asmens vadovybėje dirba 
, o ne 1 

savininkų, kos agentai, prie kurių prisišlie-siurėlėje randasi 
t rustų despotiz 

liktai i vyki

važiuodamas Italijos gelžkeliais, 
net netoli pačios Romos matė 
ariant tokiomis arklomis (žam
briais), kurių net tamsiausiuose 
Lietuvos kampeliuose nerasi. 
Kodėl gi tamsiose šalyse turi 
pasisekimą įvairus diktatoriai? 

____ __  ______ ______________galvoti nereikia. Pas bolševiką 
nuo net tie patys buvę caro oąRran-j kokioje nors ir 3 puslapių bro- 

atsakymai į 
visus gyvenmo klausimus. Kur 
tamsa, ten nacionalizmas, bol
ševizmas, fašizmas... Bet dikta
tūros nerasime Danijoj, nė Šve
dijoj, nė Anglijoj. Danijos 
ūkininkas arba Anglijos darbi* 
ųinkas peršantį diktatūrą (ar 
tai proletariato ar buržuazijos 
—vis vien) bepročiu pavadintų...

Kapitalistinėje tvarkoje yra 
komercionalizmas — noras pa
sipelnyti iš kito. Labai keista, 
kad tie, kurie skaito save pa
sekėjais ir platintojais kilniau
sių idealų — Kristaus mokslo, 
būtent: dabartiniai musų kri
kščionys irgi gerbia komercio- 

'nalizmą. Proletaras, tapęs dik
tatorių, turi tą pačią psichologi
ją, ką ir kapitalistas: jis irgi 
nori pasipelnyti iš kito, —sau 
paimti kuodaugiausiai, kitam 
duoti kuomažiausiai. Painlkim 
nors ir dabartinę Rusiją, kurią 
neva proletarai valdo. Jos dik
tatoriai niekuo nesiskiria nuo 

atsirastu LapRMistinių valdovų: tas pats 
koks noi'š'Mussolinpalaikis (tik-1 
rojo Mussolini, jie žino, mes 
negalim turėti). Parlamenta

rizmo tvarka,uiors griežtai prie
šinga nacionalizmui, bolševiz
mui, bet irgi turi ydų. Parla
mento gyvėnimas eina partijų 
ginčų, ačiū kuriam trukdosi dar
bas. Tankiai kokiam nors men
kam darbui, kurį turėdamas , x
tinkamus įgaliojimus,' kuogc-i.^’ ^ad biudžetas nebūtų pu
riausiai atliktų vienas žmogus,1Jle sabotavo. Kas buržua- 
sudaromos eiles komisijų, ku-|Z,ja‘ f ji
rios posėdžiuoja, svarsto, ir 
gaišta daug laiko. Tas neiš
vengiamas parlamento ydos iš
šaukia kaip-kurių juo nepasi
tenkinimą. Tas nepasitenkini
mas parlamento ydos iššaukia 
kaip kurių juo nepasitenkinimą. 
Tas nepasitenkinimas ir 1920 
metų bolševizmo Italijoj, pavo- 

t3 jus buvo panaudotas fašizmui.

Tuo laiku Italijoj buvo daug 
Imi... Taip mano kaip-kurios sek- demobilizuoto jaunimo. Karo 

Kapitalisti- lauke tas jaunimas išmoko tik 
’niai interesai ir nacionalistinis ginklą nešioti, atprato nuo dar- 

sueina ir bo; karo lauke pas jį išsivystė 
. i gyvuliški jausmai, grobimo no-

-Tik man sako, — naciona- ras ir keršto instinktas... Tas 
(jaunimas ir buvo panaudotas 

lieškant naujų rinkų, kitų fašistų vadų savajam tikslu1., 
pašalinami. Prie fašistų prisidėjo daug ko- 

Taip, esant prof. V. 
, (Čepinskiui Lietuvos Universite-
mano, kad to rektorių (1923-24 mokslo 

pranašai” tauta veda vien ekonominiai in- metais) pas jį atvyko vienas 
Vokiečiai galėjo eko- žydukas (prelegentas jo pavar- 

kas, kada ir kaip ateityje ai- nomiškai užkariauti Rusiją, čia dės nepasakė), buvęs jo Liepo- 
sitiks. Mokslininkai šitokių gerbiamas profesorius nurodo, jaus komercinės mokyklos mę- 
pretenzijų neturi, nes mokslas kad prieš karą veik visa didžoiji kinys, nesekai (buvęs karštu 
(ypač visuomeninis) dar nerti Rusijos pramonė buvo vokiečių bolševiku ir prašė leisti Univer- 
pasiekęs tokio tobulumo, kad rankose; jeigu kapitalas buvo siteto salėj skaityti rusų kai- 
butu galima šiandie pasakyt, ne vien vokiečių, tai jau vado- Jioj paskaitą apie... fašistus, 
kak ir kaip įvyks už dešimčių,vybė vien jiems priklausė. Pre- 
melų. Mokslininkai, kurio ly- legentas, būdamas ober-inžinie- 
rinčja visuomenės gyvenimą, riu .vienos stambios vokiečių fir- aš paprašiau išsinešdinti po Vel

su rasti tiktai, kurion pu
to gyvenimo evolietcija ei- 
šitą uždavinį Marksas at

liko gerians, negu

prie 
kia daryti visai ką kita, bū
tent: .stengtis, kad visuomenė 
paimtų stambiąją pramonę į 
savo rankas. Tuomet smulkie
ji biznieriai bus 
nuo visuomenės 
stambiojo kapitalo 
Panaikinimas
mo tėra galimas 
mis socializmą.

Nacionalizmas, 
bolševizmas ir 

fašizmas.

ski-

industrijoje 
kontrolei) 
produktus), 

įsivaizduoti,

Ameri- 
(paimdamas 

nei ir žemės 
tai galima 

kas bus dar I 
les1

Tokia tema skaitė buvęs Lie
tuvos Universiteto rektorius 
prof. V. čepinskas, žemės Ūkio 
Akademijos studentų “Kultu- 
ros” būrelio paskaitas, š. m. ko-! 

(vo mėn. 8 dieną žemės Ūkio 
Akademijos rūmuose, Dotnavoj 
viešą paskaitą.

Nacionalizmas,

ja gauja kriminalistų, norinčių 
lengvini pasipelnyti.

Bolševikai arti prie širdies 
priėmė Mokiaveli mokslą, kurs 
buvo parašytas pataikaujant į- 
vairiems valdovams-grobikams. 
To paties Mokiaveli mokslą seko 
įžymi ausis vokiečių nacionalis
tas, Bismarkas. Bet tas pats 
Mokiaveli už savo pasaulio ga
liūnams pataikavimą gavo blo
gą užmokesnį: Kada minėtą sa
vo veikalą Mokiaveli perskaitė 
vienam iš tokių valdovų-grobi- 
kų, pastarasis įsgkė išmesti jį 
laukan; metant, Mokiaveli tapo 
sužeistas.

I Bolševizmas yra padaras —iš 
vienos pusės—socializmo, iš ki
tos—rusų nacionalizmo, bet tai 

Lyra ne vislus hibrydas—mulas, 
, kurs vaisių neduoda.
o sevizmas Ypatingai tamprus ryšiai tarp 

_________  ______ . Yra ir 
Lietuvoje net inteligentų, ku-| 
rie norėtų, kad kaip galima 
greičiau ir pas mus i

, .... .. .. v. ' , , i i'pamigai tamprus r. paskelbdama las n; lasizmas anot gerb, profeso- boiševizmo ir faši2mo.

tiesiog

Kaip mano 
gerai ar blogai, 

Didelė tauta, 
nuomone, negali

tus gyvenimas, tuo pačiu laiku, 
Kai plačios darbininkų masės 
badu miršta.

Paskutinis Prancūzijos parla
mento biudžeto balsavimas ro
do, kad nacionalistams nerupi 
krašto reikalai. Jiems nepatiko, 
kam ant buržuazijos dedamos 
didelės mokėsnys ir jie darė vis-

vizmo ir fašizmo nėra. Visi jie 
siekia prie diktatūros, visi ma
to joje išganymą, visi nori 
tvarkyti ir valdyti kumščia... 
Tik tankiausiai nacionalistais 
esti turintieji savo rankose že
mės ir pramonės turtus ir nori 
juos visam laikui sau palikti, 
skaitydami, kad ta tvarka Die
vo nustatyta. Bolševikais esti 
tankiausiai darbininkai. Jų tar
pe yra idealistų. Leninas, gerb. 
prelegento nuomone, irgi buvo 
idealistas; jis tikėjo tam, ką 
skelbė, tik nelaimė, kad jis ne
visai normalus buvo. Bet vie
nas dalykas išpažinti tą ar kitą 
idealą, o kitas — j j įgyvendin
ti. Nemažai komunistinio ele
mento evangelijoj. šv. Pranas 
buvo grytnas komunistas. Fa
šizmas — buržuazijos padaras 
kovoje su darbininkais. Bur
žuazija ir krautuvninkais jis ir 
remiasi.

Užbaigė prof. čepinskas savo 
paskaitą, kviesdamas studentus 
dirbti ir nemanyti apie ministe- 
rių portfelius, užbaigus Akade
miją, bet mokintis, kad išėjus 
iš Akademijos tarnauti tai liau
džiai, iš kurios jie išėję.

—Aš atėjau ant žemės ne 
viėšpatauti, o tarnauti... Juo 
išmintingesnis ir talentinges
nis žmogus, juo mažesnis tar
nas visų jis turi būti”, sakė 
Kristus!..

Studentai karštai ir ilgai*plo- 
jo mylimam ir visų gerbiamam 
profesoriui, pritai-dami išreikš
toms jo mintiems ir dėkodami 
už suteiktas žinias,

—Studentas.

matyti tiksliai tas formas, ku
riose pasireikš kapitalo kon
centracija. Jisai manė, kad 
yra galimas daiktas 
stambusis kapitalas
“prarys” smulkiuosius biznius, turi tik savo egoistinius intere- 
taip kad tolyn kapitalistų skai sus žiūrėti.
eius darysis vis mažesnis ir j 
mažesnis ir, pagaliau,

Vieni ir tie patys plėšikai 
du sykiu užpuolė \Valtt r Zuki, 
5213 N. Mead St., ir jis labai 
sumušė, taip kad policija rado 
jį begulintį griovyje. Tečiaus 
visi penki plėšikai liko suimti 
ir jis juos identifikavo. Visi

su juo žutjii visa tauta, by tik 
jai butų gerai.

Tokiu budu pagrindinio skir
tumo tarp necionalizmo, bolše-

Nacionalizmas tampriai su
pai iks rištas su kapitalizmu. Kapitalis- 

magna- tinęs gamybos stimulos—asme- 
žmonūs ninis pelnas. Nuostabus dalykas, 

Mark- kad dabartį uiej i krikščionybės 
būtinai taip skelbėjai

kuomet visi kili 
belurčiai-proletarai. 
nesakė, kad būtinai taip skelbėjai palaiko šį asmeninį 
bet jisai leido, kad taip egoizmą, sakydami, kad tik taip 
būti; ir dėlto, kad šitas gali vystyti kultūrą. Tik jie už- 

sj ėjimas neišsipildė, tai ekono- miršta, kad jeigut jau žmogus 
mai ir ėmė šaukti, jogei Mark-'negali geresniu būti, tai krikš- 
so teorija neatatinkanli tikro- čionybės principai nepritaiko- 
nybei. ---------,-

šitą buržuazinių kritikų prie- tos, pav? masonai, 
kaista tečiaus senai vra 
męs didžiausias Markso moki- nusistatymas pilnai s 
nys, Karolis Kautskis. .Jisai pa- naujų, rinkų jieškojime. 
rodė, kad, jeigu Marksas ir 
neatspėjo tiksliai tas formas, listai. 
kuriose eis kapitalizmo plėto
jimąsi, tai 
išdėsto to plėtojimosi 
ciją 
niu 
m a

tų, 
bus

spn
na.

lenkai.

ŽEMĖS REFORMOS VALDYBA SKELBIA 
VARŽYTINES SUSKALDYTŲ DVARŲ 

CENTRAMS PARDUOTI

Varžytinės įvyks 1925 mėty balandžio mėn. 16-17 
d. 10 vai. ryto Kaune, Kęstaučio gatvė Nr. 15,

jisai visgi teisingai šalių konkurentai 
tenden-jėga. Didysis karas yra tokio munistų. 

(pakraipą); o iš moksli- nusistatymo pasekmė.
teorijų dauginus ir negali-1 Klysta tie, kurie 
reikalaut, lik 
pretenduoti, kad jie žino, teresai.

'-r-žinoma, sako gerb. prelc-

kuris nors
nes jo ali-

dienų vi-
didesnė ir

lę ir skaitė paskaitą. Pats Mus- 
solini ne taip senai irgi buvo 
karštu anarchistų agitatorių.

Fašistai nori padaryti tvarką 
kriminalistiniu budu.dengimas, kad šių 

suomenėje eina vis 
didesnė kaiiitaJo koncentraci
ja, vis didesnis ir" didesnis 
stambiojo kapitalo 
mas pramonėje, f 
prekyboje, pilnai liasitvir- sėdėdami Paryžiuje, 
tino. (Sauliui diktuoti taiką.

Nors biznio įstaigų* 
yra nepalyginamai 
negu dešimts arba dvidešimts 
melų algai, bet daugelis tų'valstybėje yra dvi kaip ir vidų- šizmas 
biznių yra patekę po keleto ings gavo valstybės: kapitalistai Italijoj, dalinai j j absorbavo, 
milžiniškų Irusių' kontrole, ir ir proletarai; tarpe jų nuolat ei-1bet tuo pačiu laiku jis paraliza- 
juo tolyn, tuo labyn ši trustų na kova, kuri tai 
kontrolė plečiasi. Smulkieji ir mažėja, 
vidų Viniai biznieriai • virsta 
stambiojo kapitalo tarnais.

Kokia išeitis 
tjies? Smulkiosios 
jos atstovai sako, 
lūs reikia sugriauti 
kiajam bizniui 
nepriklausomybę', 
kurki priimu 
nurodo, kad 
ma svajonė,

mos, prieš karą atvykęs firmos nių. • Bet Šiauliuos jis gavo sa- 
reikalais Rusijon, su Uralo pra
monės vadais bei inžinieriais 
rusiškai susikalbėti negalėjo, — 
susikalbėjo tik vokiškai. Aišku,
tik nacionalistinis vokiečių ir kumščiu,
rusų egoizmas privertė imtis Tą įrodo socialisto Metteoti nu- 
ginklo. Kaip vieni, taip ir kiti žudymas. Tik toli gražu toks 
norėjo valdyti pasaulį. Prasi- nužudymas fašistų ne vienas 

įsigaleji- dėjus pasauliniam karui, vokie- padarytas. Bet tas nužudymas 
susisiekime ir čjtti tikėjosi, už trijų mėnesių sukėlė prieš fašistus visuomenę, 

, visam pa- sujudino visus. Tuo nužudymu 
Tą patį fašistai sukėlė prieš save ne tik 

šiandie'mane padaryti ir rusai, tik jau tuos, kurie pirma indefei'entiš- 
. Kluugiau, Konstantinopolyje atsidūrę.

Kiekvienoje kapitalistinėje pirma jiems prijautusius. Fa- 
sustabdė bolševizmą

kai žiurėjo, liet kaip kuriuos.

gyvenimą. Fa
šizmas tvarkos neįvedė: lira 
kribita^ gyvenimas brangsta, 
bedarbe didėja.

Diktatūra,. kerai rankose ji

didėja, tai j vo visuomenes 
Prelegento manymu, 

vien klasių kova neduos ,šviesią 
ateitį. Priešingai, jeigu jos 

iš šitos pųdėr tinkamai nerėguliuoti įstatym-
buržuazi- davystės keliu, jeigu ją skatin- ten nebūtų, yra kiaurus dalykas* 

kad Irus- ti ir plūsti, klasių kova nušluos Ji gali būti tik tamisiose šalyse; 
ir smnl | kultūrą ir atneš žmonijai didės- kultūringose šalyse diktatūros 

sugrąžinti jo nių nelaimių, negu didysis karas, būti negali. Užtat diktatorius 
Bet žmonės, žynius pasaulio socialistų J. žo- mes randamu Rusijoj, Ispanijoj, 

Markso teoriją, res ir kątik miręs Švedijos so- Italijoj. Klystų tas, kurs Ha- 
Įcialistų vadas Brantingas laike- 'liją priskirtų prie augštos kul

tūros salių. Tik dveji metai at-
tai yra neįvykdo-Į 
utopija. Smulkio- si tokios nuomonės.

kamb. Nr. 33.
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Ažuolpamušės dv. centras Krinčino 20 6568 3 38307
Geltonpamušės dv. centras Saločių 55 1859 9 68242
Pa rovėjos d v. centras Biržų 60 6849 5 54000
Dedučių dv. centras Vaškų. 46 1781 o o 43000
Trepkalnio dv. centras Veviržėnų 79 8943 12 150000
Liepaičių dv. centras Veviržėnų 77 8271 4 95000
J anavo dv. centras Jonavos 39 5300 6 75208
Pietkeliškio dv. centras 
Meremrodės dv. Karpelkės

Veiverių 14 1100 3 22120

pal. centras Aknfenės 61 8375 6 46494
Dovydiškio 1 dvaro centras Linkuvos 80 0394 6 48200
Gaižaičių-Girkančių dV. centr. Kruopių 45 7516 13 31400
Palaštnenės dv. centras Krovaiflių 60 2700 7 60000
šnypšlių pal. centras Švėkšnos 36 9890 6 30000
Gedminaičių dv. centras Švėkšnos 79 6666 12 73000
Didžiojo-Pajurio dv. centras Kvėdarnos 81 2934 10 80000
Gabriliavos dv. centras Žaislių 28 2177 6 35000
Bauboniu dv. centras Semeliškių 29 9894 4 33000
Korsakų dv. centras Žaslių 37 4730 5 38000

Kurniškių dv. centras Žaslių 19 8700 9 20000
Skročiunų dv. centras. žemaitkiem? 55 3555 7 59320
Lankupėnų dv. centras Gražiškių 29 7403 15 28242
Rumokų dv. centras Žaliosios 67 6271 10 120292
Senojo d v centras Kybartų 27 8314 5 54270
Skardupių dv. centras
Vtirkališkių pal. (rytinės dal.)

Gražiškių 43 9955 10 45000

skl. 4
Parok i s kės k. pievos

Židikų 25 328 Q M 180(10

“Dukė” ir “Upeliai” Rokiškio 15 6806 —■ 6400
Radvičių dvaro sklypas N r. 6 Kvėdarnos 8 0503 7000
Gazdų vandens malųnas Punsko 1 5925 2 58000
Juozapavo dv. bv. inal. sk. N. 47 Kelmės 13 6117 8500
Semeliškių vandens malūnas Semeliškių 7820 2 20500
Tolkiškių dv. v. malūno pasoda Onušiskių 6 5660 2 6500
žaliojo palivarko vand. mąlun. Onusiškių 3 4000 4 9000
Alkunų dvaro centras Joniškio 49 9243 12 47950

Norintieji dalyvauti varžytinėse turi pristatyti varžytinių die
ną savo Valsčiaus Valdybos ar vietos Apskrities žemės Tvar
kytojo lindynių, kiek jie turi nuosavybėje žemės, ir kad jie 
verčiasi art yra vertęsi žemės ūkio darbais.

Smulkesnes sąlygas gailimą sužinoti Žemes Reformos Val
dyboje ir pas vietos Apskrities žemes Tvarkytojus.

Užstato veikia turėti 10% pradinės varžytinių kainos.
ŽEMĖS REFORMOS VAIDYBA.
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Iš 2 kuopos veikimo
I..MSA 2 kuopi yra skaillin- 

i.iaii.'i unriaiš ir parodo gyves
nį judėjimą chicngiečių moks
leivių Lupo, ši kuopa pasiry
žo užsidedi sau pareigi) vi
siems kuopos nariams lavintis 
savo susirinkimuose. Toki la 
vinimosi susirinkimai bus la
bai naudingi, nes kiekvienas 
turės progos kalbėti, diskusuo- 
ti įvairiais klausimais.

Kovo 2! d., K. Semaškos bu
te I MSA 2 kp. laikė savo me
tinį susirinkimą. Narių prie 
mimo komisija pranešė, jog 
esą pora studentų, kurie nori 
įstoti Į kuopą. Skaityta laiš
kas nuo centro valdybos su al- 
siklausimu a^ic laiką ir vietą

KODĖL SKUTYKLIJ STULPAI 
TURI DRYŽIUS?

Senovėje plauku kirpykai ir 
skiitykai kartu buvo ir rhirur 
gai. Kuomet žmogus susirgdavo 
kokia nors liga, tųojans nuleis
davo jam kraują. Lietuvoje dar 
ir šiandie yra užsilikęs papro
tys leisti kraują dėlėmis. Krau
ją nuleidus neilgai trukus krau
jo sudynai prisipildo dar dau
giau kraujo, negu buvo pirma. 
Tatai kraujo leidimas labai re
tai yra reikalingas. Dabar gy
dytojai vartoja kitokius budus, 
bet neleidžia kraujo;

Stulpas numalevotas spiralė
mis juostomis: raudonu ir bal
tu dažu, representuoja bandažus 
ant žaizdos, kuomet užbaigęs sa
vo operaciją kirpykas surišda-

Ar jus žinote, kad
Lietuvos koperatyvų susivienyji- 

mas perėtais metai.; padarė apyvar 
tos sumoje,apie 10,375,129 litą. Ar 
jtjs žinote, kml llalmar yra absoliu
tiškai gryni ir supakuoti j popini inos 

-kl'Ubutės, kali Ih IiI/IiI

• įž
S Marąueffe Pharmacy *
$ Vienatinė Lietuviška Aptieka Ą 

šioje Apielinkčje

| F. A. RAKAS |
0 Registruotas /Iptiekorius
A ir Savininkas A

2346 West 69th Street U 
*,* arti Wt»trrn Ava. ®

Phonr Rtpublic 5877 • 58 i!
$ i-HICAGO Il.L $

MIS. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 tat.

Žmonių rasės bronzos 
gadynėj

\l. Ilulme

jos kalnuose. Gaeliečių ras
tieji gyventojai vakarinėse Bri
tų salų dalyse buvo vidurže- 
mieciai, kurie Ik' abejo buvo 
‘■usimaišę su naujojo akmens 
periodo žmonių ainiais. Dclei 
savo mažo skaičiaus naujai

Pastabos
Rašo .1. Lapas

šimtmečio

i’ereitnni .Joks' • vių Kelių 
numery trumpam straipsm j< 
mes aprašėme tris bronzos ga
dynės žmonių rųšis: nordikm 
ibcrivčius 
žm

ir alpiečius. 
nių rųšis kai 
priskaito vien

kurie istori
ni kaukazie-

grupei.
straipsny 

>avo

cių
šiame 

supažindinti 
su Anglijos k 
Nuo rašytos 
jimo keltų rases nu

liečiai pražudė savo fizinę 
ypatybę susituokdami su tais 
juodplaukiais žmonėmis, ku
lių žemes jie užkariavo. 'Tam
sieji v idtiržem iečiai tačiau pri
ėmė švie.saplaukiu gaelieč'iu ( 
vartojamą kiltų kalbą. Gae- 
lieciai su laiku liko tamsios iš
vaizdi

Aristotelis, 
mėnulio užtemimo 

apskritas. 
Nuo to laiko pradėta skelbti, 
kad .žemė yra apvali.

tų s norime 
skaitytojus 
žmonėmis, 

j.s prasidė- 
•ks nežino, 
(kiek nuo 

jo melų lur 
nežino) | gyveno

nu

žmonėmis. Senovės ra- 
tokių žmonių kai kel- 
kur neaprašo. Žodis 
eit) ankstyviesiems

chronologams

mėlynų
to laiko jiraę 
būt nieks 
žmonės, kurie 
kalbą. Ar la kalba buvo jų pri
gimta kalba, ar ne mes ne
galime nusakyti. Jie sudarė 

avan-vakarinę nordikų rašėt

Gaeliečių kalba žymiai n; 
keitė įvairiose Britu salose

Tie naitjieji alė 
gaeliičiai, ir iš jų 
žmonės, o 
nieji g; 
rioj gael iečiai 

ibųs išdirbimi.

se ir paskendo tuose žmonyse, 
kuriuos jie tenai rado ir kurie 
juos pasekė. Kai kuriuose pa
vidaluose keltų kalba gyvuo
ja iki šiai dienai. Apskritkau- 
koliai Britanijos žmonės, kurie

indų 
k i y. 
lė 
gintarą
tiškam

ir pirmes- 
žemių, k u 

apsigyveno, i 
molinių ’ 

bronzo įran-
Kaulo vartojimą jie pada- 

labai paprastu dalyku, o 
taupiai naudojo ypa

ganėtinoj 
k\ jočius.

tinusios išvaizdos v; 
klausantys iberiečių
va r h

ūgio ir 
iai, pri- 
ei, irgi 
kalnie-

žms ir
tobulino audimą 
komercija su tų

mie- 
ir 

ir užsiėmė 
šalių žmonė-

plaukus ir
turintys šv 

iviesias akis i 
nordikų rasei 
ipjau vartoja, 
iid mes neg

ci|:i. \okioiija ir 
Nėra lengva stipru 
mens gadyne persi 
zo gadvnę, išrodo 
bronzo gadynė 
var o v’ąrtojimu.

Skandinavija

prasidėjo su

mvšiame
taip vadinamus

mes turėsime
kalba

tai
keltų
keltų kultūros
venų ius

i s minėsime 
eitų žmones, 
omeny tiktai 

vartojančius ir
<>\ -

Bronzo gadyne 
prasidėjo apie penki 
čiai melų prieš krikščionių pe
riodą. Bet civilizacijos pradžia 
taip lėtai plėtėsi tarp primity
vių žmonių, kad bronzos ga

linti datuojama tik- 
2,51 H t m tų prieš Kri- 

r pietvakari
ne anksčiau 

tų prieš Kri- 
Skandinavi-

hikstan-

rio ginklai ir įrankiai yra ne- 
paprasltai blogai padaryti,' bet 
tai išaiškinama tuo, kad tame 
laike žmonės nemokėjo J sumai- 

■ syti metalų. Kada vėliau išmo
ktą prie devynių dalių vario 
primaišyti vieną dali cino, tas 
padarė vari labiau tinkamu ir

i ginklų ir;
Išrodo, kaddarbo įrankių, 

(bronzo apdirl

tai apie 
stų cent 
nėję Kur 
kaip'apie 1,800 mt

riose Europos dalyse bronzo 
dalykai yra tolygaus pavidalo 
ir dydžio, o jų braižiniai yra 

bronzo 
įrankiai

Bėgantis be sustojimo pen
kiasdešimt mailių i valanda < I 4.
traukinys negalėtų pasiekti sau
lės greičiau kai per du -šimt
mečiu. Kur yra dangus ir kaip 
greit jį 
šios?

pasiekia mirusiųjų du-

Tose neapsakomai plačios*, 
erdvėse kartu su žeme mes le
kiame apie saulę 181/3 mailių 
į sekundą, arba 1,500,000 mai
lių i dieną. O vienok mes to 
nejaučiame!

Mėnulis yra apie 240,(MM) 
mailių atstu nuo žemės. Bet 
jeigu paimti žemę ir padėti į

bėgančio 
dar liktų 
iki saulės paviršiaus.

mėnulio apie žemę 
apie 2UOJMMF mailių

žemės ir akmenų sluogsnių 
augmenų ir gyvulių liekanų iš
kasenos rodo, kad augmenys ir 
gyvuliai žemėje gyveno per mi
lijonus ir milijonus motų prieš 
žmogaus atsiradimą. Kaip yra 
su ta pasaka apie sutvėrimą

galima

ir sumaišyk po lygią dalį alū
no (alum) ir druskos. Pridėk 
prie skaudančio danties,, prilai
kant vii toje su šmoteliu vatos.

Gurkšnis sūraus vandenio 
yra geras būdas sulaikyti pil
vo skaudėjimą.

Nuo gerklės skaudėjimo rei
kia gargaliuoti gerklę su r u 
vandeniu kas valandą iki nus
tos skausmas.

vo. Tatai skutykai dabar ir var-

MOKSLEIVIŲ KELIAI” 1 
DU KARTU Į MĖNESĮ

cent-

seimo šaukimui. Kuopa nuta
rė prašyli centro valdybos pa
keisti seimo laiką: vietoje bir
želio laikytrugpiueio mėn. 
Antras laiškas nuo centro val
dybe .s skaityta dėl prašalinimo 
Naimonląitės iš LMSA orga
nizacijos. Kuopa užgyi 
ro vąldybos nuosprendį.

Buvo išrinkta nauja kuopos 
valdyba. Pirm. M. Šileikis; 
pirm. ,1. Urbonas; rast. .1. 
paitis; jžd. N. Dubauskas; 
respondentu .1. ILazdauskis. 
siiinkimai nutarta laikyti kiek
vieną įnėnesį trečią šeštadienį.

Nutarta laikyti paskaitas. 
Paskaitos bus skaitomos po su
sirinkimo po pusei valandos 
laiko. Geresnes paskaitas bus 
galima spausdinti “Moksleivių 
Keliuose”. Taipjau bus ir ki
tokių gerų pamarginimų, kas 
priduos moksleiviams geresnio 
ūpo ir draugingumo. Sekantis 
prelegentas, ateinantį kuopos 

bus M. Šileikis..
temoje “Kaip

krikščionių dailė vystėsi iš pa
gonijos tradicijų”.

Kai]) jau buvo rašyta, jog 
susitvėrė nauja moksleivių 
frakcija, lai iš LMSA 2 kuo
pos nuėjo apie pora gerai sto
vinčių narių. Visa centro val
dyba, apšvietus komisija, orga
no redaktorius ir l-jo# kp. pasi
liko nepajudinta frakcijos. Jie 
visi pildo seimo tarimus ir yra 
pasiryžę išlaikyti savo organi
zacijos tradicijas, kuri jau se
nai gyvuoja ir gerai yra žino
ma visuomenei.

susirinkimą,

vice

Iki šiol “M. K.” buvo leidžia
mi kartą į menesį ir buvo var
tojama visas laikraščio pusla
pis. Dabar gi “Naujienų” Ad
ministracija ir Dedukcija pa
prašė mus leisti “M. K.“ du 
kartu į mėnesį ir leido vartoti 
pusę laikraščio puslapio kiek
vieną laida.

“Moksleivių Keliai” išeidines

mėnesio. M. K.” Red.

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos 
ilgai 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, Įnikę 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika 
luose moterim* 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

kolegiją;
praktika-

ligon-
Šąži- 

patar- 
visokio-

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 libos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880 

v—..... ... . .......................
““ 1 —• ——- — —  

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Ate.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 difr- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Juokeliai
VARGONININKAS.

už-

DR. SERNER, 0. D.

Pirmutinis musų mokslas 
apie Britanijoje gyvenusių 
žmonių rasės prasideda nuo 
apvaldvmo Britanijos los nor
dikų rūšies žmonių, kuriuos 
mes vadiname goideliečiais ar
ba gaeliečiais. tas Britanijos 
užvaldymas įvyko pabaigoje 
bronzo gadynės, t. y. apie 600

Bylų kilmės. Pradžit 
gadynės svarbiausieji 
I uvo kirviai, peiliai i 
rie smulkus darbo įrankiai ar
ba ornamentai. Tokie stambus 
įrankiai kai kardas, jotis ir 
skydas, buvo nežinomi.

Naujasis akmens peri(xlas, 
kaip mes jau rašėme putnes
niuose “M. K J’ numeriuose, bu
vo neapskailomai trumpesnis, 
negu sanasis akmens periodas,

Stipriai sūrūs vanduo suteiks 
ūmią pagalbą, niksterejimo ir 
sutrinimo.

Šuo dusulio gerkite

prieš kiekvieną

pusę 
syvų 
prieš

šlapios druskos apsaugos nuo 
pusliavimo.

metų prieš Kristų arba dar 
anksčiau. Goidcliečiai atėjo iš 
Baltiko klonio per žemesnia- 
sias šalis j Franciją. Dalis jų 
nuėjo Įlietų link į Ispaniją, da
lis perėjo pajūrinius j 
kalnus į Italiją. Jūrių krantų 
šalyse jie susimaišė su vidur- 

kontinento vidu- 
su alpieČiais, kas 

nordikų

Nuo persišaldymo ir kosulio
pagerinimų už savo pirmtaku- 
ną. Bronzo gadynė buvo 
trumpesnė už naująjį akmens 
periodą, 1x4 ji padarė daug 

Alpų Rambesnį žingsnį į civilizaci-
ją, negu naujasis akmens pe-

dėsiant sproginėti. Išspausti 
syvus ir įdėjus biskj cukraus 
paimti pilną šaukštą prieš kiek
vieną valgį ir prieš pailsį.

žemiečiais, 
ry susituc 
padaugino 
•Iii kultu ra pasidarė daugiau 
a r 
čiai
džiojo Europos kontinento 
Britų salas, apsigyveni

Skaudžias akis plaukite silp
nai suram vandeny.

aziati.ška.

ALDONA RUG1UTĖ
ypatybę.1

Goidelie-

Skoti-J

P-Iė Aldona Rugiutė, buvusi 
moksleivių kuopos narė, dabar ( 
mokinasi Kauno universitete. 
Prieš kiek laiko ji išvažiavo 
Lietuvon pas savo dėdę. Sakos 
jai tenai labai sekasi mokintis.

—Alfa. Į

Nuo kosulio paimkite žiups
nelį druskos prieš eisiant gulti.

Į pusę kavos puoduko šalto

šaukštelį druskos ir išgėrus 
prasidėjus diegliui yra geriau
sia pagalba.

Kunigas. — Kokis tavo 
siėmimas?

Vargonininkas.* Aš bi
vargonininkas. •

Kunigas. O kodėl tamsta 
metei savo užsiėmimą?

Vargonininkas. Beždžionė 
padvėsė.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. HaJsted St.

SKIRTUMAS.

Bimbalas. — Koks yra skir
tumas tarp moralybes ir mo-

Cjmbalas. 
na i kas yra 
blogai daryli, 
bė, o kada nebijai
daryti — yra morale.

Kuomet tu ži- 
bloga, bet bijai 
tai yra m orai y- 

blogalai

7)emand<>

TRULAX
Tfte ‘Jrue Chocolate LAXAT1VE

Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo — 
užlaikykite savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko
nio laxative gyduoles, 
čekoliadinį skonį 
jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos.
Parduodamos jūsų kaimy
niškoj krautuvėj 10c. — j 
25c. ir 50c. mieros. įb

Vaikai mėgsta jų

TRU LAX MFG. CO.
Newark, N. J.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje,

THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO., J n c.
a- Bartkus, pt™.

lt>19 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8614-16 Roosetelt Rd.
Arti St. Louis Av«.

CHICAGO, ILL.

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropini gydymo būdą. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių 
ir širdies.

Egzaminavimas ir patarimas 
dykai

1553 W. Division St.
Ofiso valandps: 10-12, 2-5, 6-9.

Tel. Brunswick 1717

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:86 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, G iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4983 

Namų telefonas Spaulding 8G33

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westetn Avė.
Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Ros,, 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 <1.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

DR. M. J. SI1ERMAN
Specialistas moterų ligų

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bite
Island, Ofiso valandos nuo 2 iki 4 

i po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Telefonas Canal 1912 

Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT-SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pi< i ą

Ofi.«o tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos teL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyrllką 
Vaikų ir visų chroniik< ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 81 st Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Na 
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dlen

jei unejoji asimis, pasiieiraek
Dr. A. R. BLUMENTHA1.

Optometiist
Tel. Boulevard 6487 
<649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-Ut ant 

2 lubą

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.
___________ 1_________________ __

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, cbrontl 

ką ir slaptą ligą j
Gydo su pagelba naujausią metodą 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 Iki lt.
Ne<h lioj nuo 2:39 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Av®.

V. nuo J 2 iki 1’30 ir nuo ( ik? 7:30

(eleLni’i;; Lafayette 3K7H

Dr. J. WABeaudette
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ino pirmininkas, norėdamas 
išgelbėti Olšausko biznį, pa- 

Excępf'’sunday* statė tą patį klausimą balsa- 
 ' vimui antru kartu. Tuo tar

pu atėjo į posėdį dar dveje
tas “krikščionių”, ir suma
nymo šalininkai paėmė vir- v su.

$&oo
$7.00
$8.00

3c.

Subscription Rates: 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entered as Second Class Mattel' 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2ud 1879.

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

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams......................... -..........  $8.00
Pusei metų................................... 4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.00
Dviem mėnesiams ..................... ' L50
Vienam mėnesiui .    75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ..............—.......... 3c
Savaitei ..........................   18c
Mėnesiui .............. :.......   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ..........................-u.... .. $7.00
Pusei metų..................... .. ...........3-&0
Trims mėnesiams ................... 1-75
Dviem mėnesiam ......   1.25
Vienam mėnesiui ...............  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .........................  $8.00
Pusei metų ..............................   4.00
Trims mėnesiams.......... ......  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Pernai metais čia, Ameri
koje, lankėsi pralotas Olšau
skas ir inžinierius Pauliuko- 
nis, ieškodami pinigų ben
drovei “Galybei”, kuri keti
na taisyti elektrikos gamini
mo stotis ant Nemuno ir Nė
ries vandenų. Kai juodu bu
vo užsukę i Chicagą, tai

Priešindamiesi ’ davimui 
koncesijos privatinei ben
drovei “Galybei”, socialde
mokratai siūlė Seimui šitaip 
sutvarkyti elektrikos gami
nimo industriją: sudaryti 
bendrovę, kurion jeitų vald
žia, savivaldybės ir įvairios 
visuomenės organizacijos, 
kurios sudėtų pinigus tam 
reikalui; jei šitų pinigų ne
užtektų, tai leisti privati- 
niems kapitalistams įdėti sa
vo kapitalus, bet jie tupėtų 
sudaryti ne daugiaus, kaip 
vieną trečdalį visos sumos; 
du trečdaliu turi priklausyti 
visuomenei ir valstybei.

Sutvarkius elektrikos ga
minimą šitokiu budu, Lietu
vos žmonėms butų užtikrin
ta pigus elektrikos jėgos tie
kimas, — tai viena. Antra, 
pelnas, kurį neštų ta gamy
ba, eitų valstybei ir visuo
menei, o ne privatiniems as
menims.

“Astuonios kompanijos 
kontroliuoja 7ū-tų nuošimtį^t: mbiojo kapitalo 
suvartojamosios kietosios Į yra negalimas, 

anglies antracito. 
“Astuonios 

kontroliuoja 27 nuošimtį A- 
merikoje perkamų miltų.

“Penkios kompanijos* kon
troliuoja 91) nuošimtį visų 
perkamų ūkio mašinų.

“Astuoni trustai, suside
danti iš 130 kompanijų kon
troliuoja pusę Amerikoje 
gaminamo plieno.” 
šitos kelios skaitlinės rodo, 

iki kokio, milžiniško laipsnio 
jau yra susikoncentravęs ka
pitalas Amerikoje. Atsiminki
te, kad stambioji pramone A- 
merikoje ėmė sparčiai plėtotis 
tiktai po civilio karo; iki to 
laiko Amerika buvo žemės 
ūkio šalis.

Jeigu per kokias šešias de
šimtis metų- stambusis kapita- 

itaip užviešpatavo 
industrijoje 
kontrolei) 
produktus), 

įsivaizduoti,

teko gana

O kas bus, jeigu elektri- 
js gaminimas bus privati

nės bendrovės rankose? 
Tuomet Lietuvos žmonės tu
rės krauti pelnus privati
niam kapitalui.

r

nL
“Naujienos” kritikavo fi

nansinę “Galybės” sumany
mo pusę ir, be to, nurodė, 
kad jisai turi stambią ydą 

Josvisuomenės

nu jėgas turėtų išnaudoti ne 
privatiniai biznieriai, bet 
Kauno miestas ir valstybė. 
Su “Galybės” atstovais 
“Naujienoms” teko (lėliai, to 
aštriai susikirsti.

Tarp Amerikos lietuvių 
Olšauskas su Pauliukoniu

nigų neturi. Kad sukėlus ka
pitalą, ji turės pardavinėti 
akcijas užsienio kapitalis
tams arba turės net visą sa
vo koncesiją perleisti ku
rios nors svetimos šalies lo- 
bininkanis. Tuo budu per 
praloto Olšausko bendrovę 
įsiskverbs Lietuvon užsienio 
kapitalas ir išnaudos žmo
nes.

Koncesija “Galybei” yra 
duodama penkioms dešim
tims metų, be jokios garan
tijos valstybės naudai!

Buvo girdėt, kad juodu pas-

bas su. Amerikos kapitalis
tais, bet ar tatai davė kokių 
vaisiu, mes nežinome.

Dabar tečiaus mes mato
me, kad “Galybės” organiza
toriai jau atsidūrė su savo 
bizniu Lietuvos Seime. Te
nai buvo svarstoma klausi-

Taigi klerikalai išparda
vinėja Lietuvos gamtos tur
tus. Šitam “patriotiniam” 
darbe su kun. Vailokaičiu 
eina išvien ne tiktai mekle- 
ris Petrulis, bet ir darbo fe-
deracijo? vadai.

Klerikalinė darbo federa
cija vadina save “darbinin
kų reikalų gynėja”, be^ iš
tiesti ji yra privatinio kapi
talo ramstis.

trikos stotis ant Nemuno ir 
Nėries. Trejeto balsų dau
guma Seimas priėmė dvYem 
skaitymais įstatymo suma
nymą, kuriuo ta koncesija 
yra duodama. Išrodo, kad ir 
trečiam skaityme sumany
mas praeis.

Lietuvos Seime parėmė 
“krikščionių” blokas, t. y. 

krikščionys demokratai, ūki
ninkų sąjunga ir darbo fe
deracini. Jam priešinosi 
griežčiausia socialdemokra
tai, ir jie bemaž butų laimė
ję kovą, jeigu dorieji “krikš
čionys” nebūtų padarę suk-

Kuomet* klausimas buvo 
pastatytas balsavimui, tai 
pasirodė, kad vieno balso 
dauguma yra prieš koncesi
jos clavintą. Siūlymas tuo

Europos spaudoje prane
šama, kad Rusijos bolševikų 
vadai Stalinas ir Kamerie- 
vas jau susitaikę su Trockiu 
ir sudarę sąjungą prieš Zi- 
novjevą. Trockis, girdi, ne- 
užilgio sugrįšiąs Maskvon.

Jei tai tiesa, tai mūsiškės 
Maskvos davatkos ’ turės 
imtiny t savo poterius.

KAPITALO KONCENTRACI
JA AMERIKOJE. i

pasiBrookiyuo “Vienyla 
renulama l^ordo laikraščio ži
niomis, paduoda sekančias

ma Amerikoje:
“Astuonios 

panijos kepa 
šilutį duonos 
Amerikoje. Iš 
jama virs 12

k< pyklų kųm- 
dvyiikta nuu- 
siivai tojamos 
viso savai to- 

biliunų svaių.

n biznio paliuosavimas nuo 
kontrolės kos neįvesi;

Ažuot siekhs 
prie šito negalimo tikslo, rei- 

kompanijos kia daryti visai ką kita, bu- 
ktent: .stengtis, kad visuomene 
paimtų stambiąją pramonę į 
savo rankas. Tuomet smulkie
ji biznieriai bus 
nuo visuomenės 
stambiojo kapitalo 
Panaikinimas trustų despotiz
mo tėra galimas tiktai įvyki
nus socializmą.

Kardu rankoje naujos tvar-gal pats gerbiamas profesorius, 
taip elgiantis iš- važiuodamas Italijos gelžkeliais, 

net netoli pačios Romos matė 
ariant tokiomis alkiomis (žam
briais), kurių net tamsiausiuose 
Lietuvos kampeliuose nerasi. 
Kodėl gi tamsiose šalyse turi 
pasisekimą įvairus diktatoriai? 
galvoti nereikia. Pas bolševiką

ski-

šauksi vien didesnę priešingos 
pusės reakciją, gražini visos 
senos, tvarkos bjaurybės tik dar 
blogesnioje formoje. Kuo 
riasi bolševikų črezvyčaika nuo
caro ochrankos? Gi niekuo... ten 

priklausomi kito asmens vadovybėje dirba _ 
, o ne nuo1 net tie patys buvę caro oąhran- .kokioje nors ir 3 puslapių bro 

savininkų, kos agentai,, prie kurių prisišlie- šiurėlėje randasi

Nacionalizmas, 
bolševizmas ir 

fašizmas.
Ameri- 

(pa imdamas 
nei ir žemės 

tai galima 
kas bus dar i

Tokia tema skaitė buvęs Lie
tuvos Universiteto rektorius 
prof. V. čepinskas, žemes Ūkio 
Akademijos studentų “Kultū
ros” būrelio paskaitas, š. m. ... 
vo mėn. 8 dieną žemės Ūkio 
Akademijos rūmuose, Dotnavoj 
viešą paskaitą.

NacidnaJjzmas, bolševizmas

atsakymai į 
visus gyvenmo klausimus. Kur 
tamsa, ten nacionalizmas, bol
ševizmas, fašizmas... Bet dikta
tūros nerasime Danijoj, nė Šve
dijoj, nė Anglijoj. Danijos 
ūkininkas arba Anglijos darbi- 
pinkas peršantį diktatūrą (ar 
tai proletariato ar buržuazijos 
- vis vien) bepročiu pavadintų... 

Kapitalistinėje tvarkoje yra 
komercionalizmas — noras pa
sipelnyti iš kito. Labai keista, 
kad tie, kurie skaito save pa
sekėjais ir platintojais kilniau
sių idealų —* Kristaus mokslo, 
būtent: dabartiniai musų kri
kščionys irgi gerbia komercio- 

’nalizmą. Proletaras, tapęs dik-
kos
savo 
ūkio
sau
už koleto dešimčių metų. Nes 
koncentracija ne tiktai nesusto
ja,' bet tolyn eina vis spartyn.

“Vienybe”,
skaitlines, suinušą/j dulkes vi
sus tų žmonių argumentus, ku- kito paeina ir galas jų bus vle- 
rie mėgina įrodyti, kad Markso nodas. Reikia skirti nacionaliz- 
teorija apie kapitalo koncent- iną nuo patriotizmo. Patriotiz- 
raciją esanti klaidinga. Ekono- mas — sveikas ir gerbtinas da
rniais plėtojimąsi, pasirodo, lykas. Patriotizmas— prisiriši- 
eina kaip tik toje pakraipoje, mas prie gimtojo krašto, pasi- 
kuria nupiešė mokslinio sočia- ryžimas dirbti gimtajam kraš- 
lizmo tėvas, Karolis Marksas, tui,, gimtajai liaudžiai. Naciona- 

i, Marksas negalėjo mi- lizinas-—-nusistatymas, kurs sta- 
tiksliai tas formas, ku- to klausimą taip: 

pasireikš kapitalo kon- tauta veikia: 
manė, kad visvien gerai”. 
, jogei nacionalisto 

tiesio# ginti mažos tautos

, paskubdama tas ir fašizmas anot gerb, profeso-’ 
umušą/f dulkes vi- liaus V. Čepinskio vienas nuo

ja gauja kriminalistų, norinčių 
lengvini pasipelnyti.

Bolševikai arti prie širdies 
priėmė Mokiaveli mokslą, kars; 
buvo parašytas pataikaujant į- 
vairiems valdovams-grobikams. 
To paties Mokiaveli mokslą sekė 
įžymiausia vokiečių nacionalis
tas, Bismarkas. Bet tas pats 
Mokiaveli už savo pasaulio ga
liūnams pataikavimą gavo blo
gą užmokesnj: Kada minėtą sa
vo veikalą Mokiaveli perskaitė 
vienam iš tokių valdovų-grobi- 
kų, pastarasis įsgkė išmesti jį 
laukan; metant, Mokiaveli tapo 
sužeistas.

“V“ ( Bolševizmas yra padaras —iš x x x . v. .... 
• k0' vienos pusės—socializmo, iš ki- tato,riu’ ,tu,n Pačl* P^chologi-

ją, ką ir kapitalistas: jis irgi 
nori pasipelnyti iš kito, —sau 
paimti kuodaugiausiai, kitam 
duoti kuomažiausiai. Paimkim 
nors ir dabartinę Rusiją, kurią 
neva proletarai valdo. Jos dik- 
___________ > nesiskiria nuo

Kaip mano 
gerai ar blogai, 

Didelė tauta, 
nuomone, negali 

reikalų; ji

matyli 
riose 
centracija. Jisai 
yra galimas daiktas 
stambusis kapitalas
“prarys“ smulkiuosius biznius, turi tik savo egoistinius intere- 
laip kad tolyn kapitalistų skai sus žiūrėti.
c i us darysis vis mažesnis

■ mažesnis ir, pagaliau,

tos—rusų nacionalizmo, bet tai 
’jyra ne vislus hibrydas—mulas, 

kurs vaisių neduoda.
Ypatingai tamprus ryšiai tarp 

bolševizmo ir fašizmo. Yra ir 
Lietuvoje net inteligentų, kU-1HUVt4 .pytnevaia. 
rie norėtų, kad kaip galima Ta^01iai mekuo 
greičiau ir pas mus atsirastų ,;aPJtulistiniU valdovų: tas pats 
koks nors Mussoiinpaiaikis (tik- {^dovų seimnimkavunas, pla- 
rojo Mussolini, jie žino,, mes f . -v- 
negalim turėti). Paitlamenta- 

i'izmo tvarka,-nors griežtai prie
šinga naęionalizmui, bolševiz
mui, bet irgi turi ydų. Parla
mento gyvenimas eina partijų 
ginčų, ačiū kuriam trukdosi dar
bas. Tankiai kokiam nors men
kam.’* darbui, kuų turėdamas , 
tinkamus įgaliojimus, kuoge-i^’ ^ad biudžetas nebūtų pu
riausiai atliktų vienas žmogus, Jle ^^tavo. Kas buržua- 
sudaromos* eilės komisijų, ku-iz,Jai. nePa^inka, ji tą žudo, nois 

. I su inn zuiki visa tania, hv tik

tus gyvenimas, tuo pačiu laiku, 
i darbininkų masės 

badu miršta.
Paskutinis Prancūzijos parla

mento biudžeto balsavimas ro
do, kad nacionalistams nerupi 
krašto reikalai. Jiems nepatiko, 
kam ant buržuazijos dedamos 
dideles mokėsnys ir jie darė vis-

vizmo ir fašizmo nėra. Visi jie 
siekia prie diktatūros, visi ma
to joje išganymą, visi nori 
tvarkyti ir valdyti kumščiu... 
Tik tankiausiai nacionalistais 
esti turintieji savo rankose že
mės ir pramonės turtus ir nori 
juos visam laikui sau palikti, 
skaitydami, kad ta tvarka Die
vo nustatyta. Bolševikais esti 
tankiausiai^darbininkai. Jų tar
pe yra idealistų. Leninas, gerb. 
prelegento nuomone, irgi buvo 
idealistas; jis tikėjo tam, ką 
skelbė, tik nelaimė, kad jis ne
visai normalus buvo. Bet vie
nas dalykas išpažinti tą ar kitą 
idealą, o kitas — jį įgyvendin
ti. Nemažai komunistinio ele
mento evangelijoj. Šv. Pranas 
buvo grynas komunistas. Fa
šizmas — buržuazijos padaras 
kovoje su darbininkais. Bur
žuazija ir krautuvninkais jis ir 
remiasi.

Užbaigė prof. čepinskas savo 
paskaitą, kviesdamas studentus 
dirbti ir nemanyti apie ministe- 
rių portfelius, užbaigus Akade
miją, bet mokintis, kad išėjus 
iš Akademijos tarnauti tai liau
džiai, iš kurios jie išėję.

—Aš atėjau ant žemės ne 
viėšpatauti, o tarnauti... Juo 
išmintingesnis ir talentinges
nis žmogus, juo mažesnis tar
nas visų jis turi būti”, sakė 
Kristus!.. (

Studentai karštai ir ilgtariplo- 
jo mylimam ir visų gerbiamam 
profesoriui, pritardami išreikš
toms jo mintiems ir dėkodami 
už suteiktas žinias,

—Studentas.

Vieni ir tie patys plėšikai 
du sykiu užpuolė Walti r Zuki, 
5213 N. Mead St., ir jis labai 
sumušė, taip kad policija rado 
jį begulintį griovyje. Tečiaus 
visi penki plėšikai liko suimti 
ir jis juos identifikavo. Visi 
penki suimtieji plėšikai yra

____ , jie sabotavo. Kas buržua- 

su juo žut)ų visa tauta, by tik 
jai butų gerai.

Tokiu budu pagrindinio skir
tumo tarp nccionalizmo, bolše-

rios posėdžiuoja, svarsto, ir 
gaišta daug laiko. Tas neiš
vengiamas parlamento ydos iš
šaukia kaip-kurių juo nepasi
tenkinimą. Tas nepasitenkini
mas parlamento ydos iššaukia 
kaip kurių juo nepasitenkinimą. 
Tas nepasitenkinimas ir 1920 
metų bolševizmo Italijoj, pavo
jus buvo panaudotas fašizmui.

Tuo laiku Italijoj buvo daug 
Taip mano kaip-kurios sek- demobilizuoto jaunimo. Karo 

Kapitalisti- lauke tas jaunimas išmoko tik 
alrė- iiiai interesai ir nacionalistinis ginklą nešioti, atprato nuo dar- 

sueina ir bo; karo lauke pas jį išsivystė

ir j Nacionalizmas tampriai su
pai i ks rištas su kapitalizmu. Kapitalis- 

magna- tinęs gamybos stimulos—asme- 
žmonės ninis pelnas. Nuostabus dalykas,kuomet visi kiti

belurčiai-proletarai. Mark- kad dabartinieji krikščionybės 
nesakė, kad būtinai taip skelbėjai palaiko šį asmeninį 
bet jisai leiijo, kad taip egoizmą,, sakydami, kad tik taip 
būti; ir dėlto, kad šilas gali vystyti kultūrą. Tik jie už- 

spejimas neišsipildė, lai ekono- miršta, kad jeigut jau žmogus 
mai ir ėmė šaukti, jogei Mark-1 negali geresniu būti, tai krikš- 
so teorija nealatinkanli tikru- čionybės principai nepritaiko- 
nybei. Imi..

šita buržuazinių kritikų prie-'tos, pa\Z masonai, 
kaista tečiaus senai vra 
męs didžiausias Markso moki- nusistatymas pilnai 
nys, Karolis Kaųtskis. Jisai pa- naujų rinkų jieškojime. <gyvuliški jausmai, grobimo no-

Tik man sako, — naciona- (ras ir keršto instinktas... Tas
I jaunimas ir buvo panaudotas 

rinkų, kitų fašistų vadų savajam tikslu1,, 
pašalinami. Prie fašistų prisidėjo daug ko- 

Didysis karas yra tokio munistų. Taip, esant prof. V.
I Čepinskiui Lietuvos Universite- 

rektoriu (1923-24 mokslo

tų, 
bus

lieškant naujų 
teisingai1 Šalių konkurentai 
tenden-1 jėga.

rodė, kad, jeigu Marksas ir 
neatspėjo tiksliai tas formas,1 iistai. 
kuriose eis kapitalizmo plėto
jimąsi, tai jisai visgi 
išdėstė to plėtojimosi
ciją (pakraipą); o iš moksli- nusistatymo pasekmė, 
nių teorijų daugiaus ir negali-1 Klysta tie, kurie I 
m a 
gali pretenduoti, kad jie žiino, teresai. 
kas, kada ir kaip aleityji 
sitiks. Mokslininkai šitokių gerbiamas profesorius nurodo, 
pretenzijų neturi, neš mokslas kad prieš karą veik visa didžoiji 
(ypač visuomeninis) dar nėra Rusijos pramone buvo vokiečių 
pasiekęs tokio tobulumo, kad rankose; jeigu kapitalas buvo 
butų galima šiandie pasakyt, ne vien vokiečių, tai jau vado- 
kaš ir kaip įvyks už dešimčių.vybė vien jiems priklausė. Pre- 
mclų. Mokslininkai, kurie I 
rinvja visuomenes gyvenimą, 

surasti tiktai, kurion pu
to gyvenimo evoliucija ei
si ta uždavinį Marksas at- 
geriaais, negu 

kitas tyrinėtojas, 
dengimas, kad šių dienų vi
suomenėje eina vis didesne ir 
didesnė kaiiitaJo koncentraci
ja, vis didesinis ir” didesnis 
stambiojo kapitalo isigalėji-jdėjus pasauliniam karui, vokie- padarytas, 
mas pramonėje, stisisiekimi' ir čiai tikėjosi, 
prekyboje, pilnai pasilvir- sėdėdami Paryžiuje, 
tino.

Nors biznio įstaigų* 
yra nepalyginamai 
negu dešimts arba dvidešimts 
mulų atgal, bet 
biznių yra patekę 
milžiniškų trustų' kontrole,

Sjtn 
na.

mano, kad to 
reikalaut, 'l ik “pranašai“ tauta veda vien ekonominiai in- metais) pas jį atvyko vienas 

Vokiečiai galėjo eko- žydukas (prelegentas jo pavar- 
d- nomiškai užkariauti Rusiją, čia dės nepasakė), buvęs jo Liepo- 

jaus komercinės mokyklos mo
kinys, nesenai buvęs karštu 
bolševiku ir prašė leisti Univer
siteto salėj skaityti rusų kal
boj paskaitą apie... fašistus.

'-r~Žinoma, sako gerb. prele- 
ly- Jegentas, būdamas ober-inžinie-gontas tą naujai iškeptą fašistą 

riu .vienus stambios vokiečių fir- aš paprašiau išsinešdinti po vėl
iuos, prieš karą atvykęs firmos nių. • Bet Šiauliuos jis gavo sa* 
reikalais Rusijon, su Uralo pra- lę ir skaitė paskaitą. Pats Mus- 
monės vadais bei inžinieriais solini ne taip senai irgi buvo 
rusiškai susikalbėti negalėjo, —įkarštu anarchistų agitatorių, 
susiktilbčjo tik vokiškai. Aišku, 
tik nacionalistinis vokiečių ir kuimščiu,
rusų egoizmas privertė imtis Tą įrodo socialisto Metteoti hu- 
ginklo. Kaip vieni, taip ir kiti žudymas. Tik toli gražu toks 
norėjo valdyti pasaulį. Prasi- nužudymas fašistų ne vienas

Bet tas nužudymas 
už trijų mėnesių sukėlė prieš fašistus visuomenę, 

visam pa- sujudino visus. Tuo nužudymu 
j šauliui diktuoti taiką. Tą jiatį fašistai sukėlė prieš save ne tik 

šiandie manė padaryti ir rusai, tik jau tuos, kurie pirma indeferentiš- 
. daugiau, Konstantinopolyje atsidūrę.

» Kiekvienoje kapitalistinėje

kuris nors 
ics jo ati- Fašistai nori padaryti tvarka 

kriminalistiniu budu.

kai žiurėjo, bet kaip kuriuos, 
pirma jiems prijautusius. Fa- 

sustabdė bolševizmądaugelis tų valstybėje yra dvi kaip ir vidų- šizmas 
po keleto i»ės savo valstybės: kapitalistai Italijoj, dalinai ji absorbavo, 

ir ir proletarai; tarpe jų nuolat ei-,bet tuo pačiu laiku jis paraliza- 
juo tolyn, tuo labyn ši trustų na kova, kuri tai 
kontrolė plečiasi. Smulkieji ir( mažėja. 
vidul)iiwai biznieriai •

Kokia išeitis 
t}ies? Smulkiosios 
jos atsiuvai sako, 
lus reikia sugriauti 
kiajam bizniui 
liepr i k lai įsomy Lm; . 
kurki priima 1

didėja, tai[vo visuomenės gyvenimą. Fa- 
Pretegento manymu, šizmas tvarkos neįvedė: lira 

vien klasių kova neduos ,šviesią ki;i(litat giyvenimas brangsta, 
jos bedarbe didėja.

Diktatūra,. kerro rankose ji
ilo tarnais. ateitį. Priešingai, jeigu
iš šitos Įiadė,- tinkamai nereguliuoti įstatym-

buržuazi (lavystės keliu, jeigu ją skatin- ten nebūtų, yra biaurus dalykas* 
kad tms-'ti ir plėsti, klasių kova nušluos Ji gali būti tik tampiose šalyse;

ir srmil kultūrą ir atneš žmonijai didės- kultūringose šalyse diktatūros 
sugrąžinti jo nių nelaimių, negu didysis karas, būti negali. Užtat diktatorius 
Bet žmonės, žymus pasaulio socialistų J. Žo- mes randame Rusijoj, Ispanijoj, 

į tas, kurs Ita-i Markso teorijų, peš ir kątik miręs Švedijos so- Italijoj. Klystų 
nurodo, kad tai yra neįvykdo- cialifitų vadas Brantingas laikė- 'Ii ją priskirtų prie augštos kūl■ • ' • - ---------- -- --- - J   į, j V f *

ma svajonė, utopija. Smulkio- si tuklus nuomonės. turus salių. Tik dveji metai at-
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Ažuolpamušės dv. 
Geltonpamušės dv.
Pa rd vejos d v. centras 
Dedučių dv. centras 
Trepkalnio dv. centras 
Liepaičių dv. centras 
Janavo dv. centras 
Pietkeliškio dv. centras 
Meremrodės dv. Karpelkės 

pal. centras '
Dovydiškio I dvaro centras 
Gaižaičių-Girkančių dV. centr. 
Palaštnenės dv. centras 
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Gedminaičių dv. centras 
Didžiojo-Pajurio dv. centras 
Gabriliavos dv. centras 
IJaubonių dv. centras 
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Skročiunų dv. centras. 
Lankupėnų dv. centras 
lluniokų dv. centras 
Senojo d v; centras 
Skardupių dv. centras 
Varkaliskių pal. (rytines dal.)

• Vaškų.
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Veiverių
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Kro vairtių 
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Semeliškių 
Žaslių 
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Parokiskės k. pievos
“Dukė” ir “Upeliai” 

Radvičių dvaro sklypas N r. 
Gazdų vandens malųnas 
Juozapavo dv. bv. nial. sk. N. 47 Kelmės
Semeliškių vandens malūnas Semeliškių 
Tolkiškių dv. v. malūno pasoda Onušiskių 
Žaliojo palivarko vand. mąlun. Onusiškių 
Alkunų dvaro centras Joniškio

Norintieji dalyvauti varžytinėse tun pristatyti varžytinių die
ną savo Valsčiaus Valdybos ar vietos Apskrities žemės Tvar
kytojo liudymą, kiek jie turi nuosavybėje žemos, ir kad jie 
verčiasi a U yra vertęsi žemės ūkio darbais.

Smulkesnes sąlygas galima sužinoti žemes Reformos Val
dyboje ir pas vietos Apskrities žemės ’lVarkytojus.

Užstato reikia turėti 10% pradinės varžytinių kainos.
ŽEMĖS REFORMOS VAIDYBA.
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3252 S. HALSTED ST.

sun- (jQėu ant ti-to pusi.)

turinui.
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CEDAH RAP1DS,'10WA .

Labui ,
Juduliui

Kazlauckai-
3267

20523

imu. tirštai 
apsi gyvenu.s,

11126
20512
22146

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

11169 —
3381
3347 —

Taupyki!
VYNIOKLIUS

kuri ir 
tada jau 
suvaldo.

20527
22159 
'55052

Sutaisytas prašalinimui 
niežejimo ir kitu 
odos irritacijas.

tokiu svarbiu 
nusavinimas 
ely vatorių. 
apima šimtus

ėiaus atsirado
ta uždraudimąc »

Kadangi Goštautas prisispy
ręs reikalauja ristynių su Po
žėla, lai jam bus suteikta pro- 

Požėlų atner i ko

ko, jcfg
dykų su Požėla, kati parodžius 
publikai, kur teisybe. Bancevi-

Sako, kad trijų savaičių bandymas 
• pertikrina ją. •

DYKAI
SIDABRINIAI 

INDAI

3229 
20513 
11135 
3263

Tačiau reikia čir 
Ii, jog Goštautas 

v čempionato

balsuojamas pasiūlymas 
nusavinti gatvekarius.

3262
3268

3203
3204
3200

Pereitų sekmadienį autom o-' 
biliai užmušė tris žmones, 
lėtas žmonių liko sunkiai

V ienas 
rislynėse 
rių prisiuntė sekamo turinio

Biverside, Holv\vood ir 
lieki distriktuose.

Tei. Lafayette 4223

Plumbing, Ileating
Kaipo lietuvis, lietuviama visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, III.

Įmokėkite $10 ir mes 
dantatysime jums jį

I*. ('. VVtaver Grojikliaį Pianai yra gražiausi kokie kada 
vagoną —» jei parduosiu^* jį į dešinUj dienų, fabrikantai
Kotelius, $35 vertes suoleli, iMMlilškaUę ir $33 vėi’tes sėpukę dej Kotelių. tę

Mažai vartotas Grojiklis Pianas, $375. Ateikite ir apžiūrėkite juos

Požėla paguldė Bancevičių 
Ke- neteisingai. Tą faktą pripaŽįs- 
8U*

! POŽĖLOS-BANC’EVIČIAUS
RISTYNIŲ ATBALSIAI

karstas vasaros
pauksnejt.
naikinami ir

ZXXXXIXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXrXXXXXXLXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3
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eina smarki

POžfiLA RISIS SU GEŠ- 
TAUTU.

atmestas.
vardose be to 

aldermanai,
*itais rinkimais

nė vienas kandidatu nelaimė
jo absoliutės didžiumos bal
su. Aldermanai šiandie bus 
renkami ir dviejose didelėse

REICilARDT PIANO 1311 Mtaata Ava.

nors bnvo išdirbinėjami. Dabar **ąąvome jų visą 
dalcidžia mums duoti visai DYKAlK,ji/.dangalą,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXX1XXXXXXXXJ
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M

nė jokių taksų ir 
visomis kitomis pia- 
isėmis. Dabar bent 
is suvaldo

k< inercijos komisijos, 
karterius nustato, o 
m bus kas bankierius

ar atmesti savo
Tas pasiūlymas 
silpnų pusių. I

karius ir idevatorius mokama

NORTH 
f—LLOYD“ 

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS 
Į LIETUVĄ 

per Bremeną
Trečioje klesoje yra miegami 

kambariai
I Svetimšaliai grįždami Į 12 

mėnesi!} neturi jokių kliūčių

CHICAGOS 
ŽINIOS

jama tuose priemiesčiuose. 
Ten la kova už tokį menką pa
siūlymą yra labai smarki, gal 
dar smarkesnė, negu (’hieagoj 

klausimu, kaip 
gatvekarių ir 
projektas, kuris 
milionų dolerių.

Šiandie svarbus bal 
savimai

šiandie yra laiiai svainius 
balsavimai, būtent dėl pasiū
lymo, kad miestas nupirktų ir 
operuotų gatvekarius ir eleva
torių linijas. Pasiūlymas yra 
miesto mayoro Dever ir pri
imtas miesto • tarybos. Dabar

Cork pavieto taryba nupir
ko dar 370 akrų miškų, kurie 
bus paversti j taip vadinamus 
“fcresl preservo”, kur miestie
čiai gali suvažiuoti ir praleisti 

dienas miškų
'Tie miškai nebus 
ant visados pasi- 
žinioje, ar ilgin
toms apielinkėms

jau pasa-
nuo Požr-

,alČF. atirn-
1 jis Pož.ė-
tode 1, kad

iojo svorio

ta ristikai; nemažai iš publi
kos irgi tatai pastebėjo. Sli
džia (referee) nesilaikė teisy
bės. Bancevičius buvo paguldy
tas ne ant mat rašo, bet ant 
I lioro; jo kojos buvo po‘ krės
lais pakištos.

‘‘SudŽia jau p: r ilgus metus 
neturėjo geros širdies ant Ban- 
cevičiaus, todėl jis jam ir at
keršijo išnešdamas' neteisingą 
nuospi L ndi.

“Kiek žinau, Bancevičius yra 
pasirengęs pasiūlyti nuo .500 
iki 1,0110 dolerių ‘lieto’. Jis sa- 

sutinka ristis už.

MOKAMOS BĖGU E BA
LANDŽIO MĖNESIO, 
GALITE UŽSIMOKĖTI 
PARANKIOJE JUMS

UNIVERSAL STATE 
BANK

Kraujo Suirimai
Slaptos Užkrečiamos

vekarius ir elevatorius ii 
bus išmokėti pa vedama 

-tikrai komisijai, 
transportadi jos 
kaip jai vienai

♦ žve

Jie 
tam

<uri opi ruoš 
imorfes (taip 

..... i liuką, neatsi- 
mieslo reikalus ir 

galės keltj važmos kainas kiek 
lik jai liuką. Socialistų parti- 
tija, kuri visuomet stovi už 
miesto nusavinimą gatvekarių 
ir elevatorių, pataria balsuoti 
prieš šį pasiūlymų, nes ėia vi
sai nėra jokio nusavinimo, o 
lik pavedimas gatvekarių am
žino!) kontrolėn bankierių, ku
rie netik 
liūs, imti 
nemokės

parkus. I ž Inos 370 akrų miš
kų pavietas užmokėjo $1,201,- 
960.

“Nupjrkin^as šios žemės, 
sako prezidentas (.ermak, yra 
vykinimas musų pieno padary
ti (’.ook pavieto “Eoresl Pre-( 
serve“ distriktą puikiausiu pa
sauly gamtiniu parku arti di 
delio miesto.“

Nupirktieji miškai yra šiuo 
sc distriktuose: Skokie, Bloom,

Patt ick Sammons, 4103 South 
\\'ells St., Hko užmuštas dir
bant prie kasimo gilaus pamato 
prie Jockson ir Dearborn gat
vių. Jis įkrito j 50 pėdų gliu- 
mo duobę, užkrito ant, kito dar
bininko ir tik sunkiai susižeidė, 
kad neužilgo mirė. Kitas gi 
darbininkas, kuri krisdamas jis 
užgavo liko tik lengvai sužeis
tas.

lą paguldytų. O tai 
Goštautas yra sunk 
ristikas, o Požėla pusiau 
kiojo svorio.

Požėla eina su Goštautu 
lis lodei, kad parodžius,, 
iis v ra tikras

I’IS- 
jog 

sportininkas:
Geštautas ėjo su juo ristis gre- 
ko-romanų stiliumi. tad da
bar jis duoda jam progos pasi
risti amerikoniškai.

Apie ristynių laiką j r vietą 
bus pranešta vėliau. N.

PATARNAVIMAS 
SUTEIKIAMAS 

VELTU.

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klcsoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
{statymas pavelija atlankyti Tėvynę 
Ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJĘST1C, didžiausias pasauly, 
OLYMP1C, LAPLAND, PITTS- 
IHIRGH siūlo greitą kelionę į C’her- 
boug, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar fiežiems žmonėms. Pa
togumui, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės pilė mus vietinių agen
tų arba a

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 Stale St., Chicago, III.

Ligos
Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 

siu metodu
Nauji Arsphenamine ir Luescide gy

dymai yra ge
riausi ir tikriau
sia išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mu ligonių pas 
Dr. Roaa gydymo 

___■__ tų H«ų, jis Kalėjo
Dr, B. M. Iloss atpiginti 
35 S. Dearborn St nuo

Reikalaukit Naujo 1925 metų 
“Dirvos” Knygų ir Muzikos Katalogo.

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS

Prenumerata metams
Lietuvon metams ......

. $2.00

. $3.00

DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS I 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

Į AMERIKĄ

“DIRVA”
3352 SUPER1OR AVĖ. CLEVELAND.

esko Pinigai Išmokėti Lietuvoje
A ______ 1 >ZF « A r iTTZX/N A

$12.50 iki $5.00
Deki pasekmingų rezultatų ir labai 
žemų kainų, atsilanko labai daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yrą, pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yra pa
skirta dėl sergančių.

Sl’ECIALLS GYDYMAS 
už PUSĘ KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, šlapumo ir ('tironiškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti geriausį gydymą nuo tų ligų.
Pastebėkite laimi žemas kainas 

tiktai trumpam laikui
ĮSpeciąljs Jntcrvenous Gydymas, $5 iki 
■$10. Laboratorijos ir X-Ray Egzami- 
-.nacija už tą pačią kainą. Lymph Se- 
įrum Gydymas Silnų Vyrų, $5. Kaulų, 
'Raumenų ir Nervij Gydymas, 
$5. Gydymas Odos Ligų — 

jRayą, $3. KidiChemfc Kraujo 
įGydymas, $10.
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 

'Reikalaukite knygelės dėl. Specialių 
Ligų—be jokios atšakomybės

Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, 5(18—Kal
bame visokias kalbas. ,'

DU. B. M.* noss
35 S. Dearbofn’8t., k am p. Monro?,
• ,, ■* Chicago.

Penkias aukštas, Crilly Namas
• < h 27? metai tame Name

VALANDOS:
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare.

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. 
Pauedėly, Semtoj ir Subatoj nuo 10 

ryto iki 8 vakare.

porle ir Drignton 
Priemiesčiuose 

ir Evanston irgi 
kova. Bet ten v ra • . Iva, kova už kintamuosius pa-j 
veikslus sekmadieniais. Abie
juose priemiesčiuose yra už-i 
(IrA ista rodyli krutamuo^ius Į 
paveikslus sekmadieniais, te-i 

žmonių, kurie 
noii panaikinti.' 
apie tai balsiui-,

AMERICAN 
FAMILY 
SOAP

Kainuoja biskį daugiau 
IhU jis ir atlieka daugiau. 
Jus tikrai sutaupysite 
pinigų ilgesniam laikui. 
Dideles vertės dovanos 
DYKAI.

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiNiiniiM
, JaU atėjo Kultūra No. 3. 

Įdomus ir puikiai išleistas 
numeris. Kaina <35 centai.

Galima gauti 
Naujienose, 

1739 S. Halsted St.
lillllllllllllllllllllllliooillllllllllllllllllll
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Si-r A EK/

Suolelis
Tie *€-

*e|Hikas dėl

Naujienų Pinigą Siuntinio Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

' Pinigus gavo:
— Jonui Burbului
— Kazimierui šuminui 
— Kranui Jaruševičiui 
— Vincui Lingiu

Marcijonai Katauskie- 
nei 
Stanislovai Ročaitei 
Kotrinai Siurblienei 
Steponui Dambauskui 
Broniui Bieliauskui 
Povilui Mikėnui 
Juozui žvirbliui 
Dominikui Tarullui 
Mikolui Gusčiui 
Onai Kairienei 
Antanui Masoniui 
Petronėlei Raugienei 
Barborai Pargaliaus- 
kienei 
Stanislovui Joniunui 
Marijonai Rainienei 
Onai Bortkevičienei 
Jonui Slabiui 
Juozui Šumpiui 
Teklei Liutkaitei 
Vliiceiftui Antanaičiui 
Marijonai Martinaitei 
Paulinai Straukienei 
Antanui Skrabui 
Marijonai šimkaitei 
Onai šeputaitei > 
Ihjjfiicelei ; Ihuigintai-

— Rožei Zekutei
— Benediktui Bartkui
— Aleksandrui Gulbinui 11075
— Domicėlei Gelumbic-55035

kienei 3122
— Kazimierui Baranaus

kui ' 22135
— Uršulei Jurgio Bra-21920

žauskaitei 21938
— Ambra zė j u i M i c k e ?i-l 1116

čiui 55041
— Petronėlei Šlevinskai-11119

' tei 3217
— Onai Peckauskienei 3243 
—•. Onai Ramanauskienei 75207
— Viktorijai Janušienei
— Vladui Zalublui
— Elzbietai Zelinskienei
— - Marci.jonai Stanienei
— Polkerijai Laurinavi-11150

čienei 3288
— Marijonai Pajotiunie-21963 

nei
— Konstancijai Budrio 

nei
— Agripinai Seleznienei
— Povilui Andrešiunui
— Onai Uernauskienei
— Evai Matejošaitienei
— Petrui Balsiui
— Kazei Urbonavičienei

Daratai Mundričia
» Marei,ienai Mankienei

J.eonorai Jasienei 
I

Jonui Kiaulakiiii
Pianui Petrikui
Adomui Valentinayi- ,3208 
čiui

— Alenai Bagolonis
— Julijonui Aluzui
— Onai Jankienei
— Marijonai Gricienei
— Marijonai Juškaitei

Broniui šillngiui
Marijonai GrictiiĮei,
Simonui Braziui 
Petrui 'Tiirauskiui
Antanui Gerdvilhi 21957
Mortai Juokšaitei
Veronikai Kurlenskai-22161 
tei
Kazimierui Dfdydoniui20532

Mis. Mary H. Thomas, Box 
West Point, Ga., rašo:

“Po vartojimo jūsų puikaus Bulga
riškos Žolių Arbatos per tris savaites 
ir suradau, kad jos tokios yra kaip 
jus sakėt, geros dėl skilvio, kepenų, 
inkstų ir taiso kraujų. Man jos taip 
pagelbėjo, kad rašau jums ir reika- į 
lauju antro bakso Bulgariškos arba
tos. Jos yra labai geros ir musų vi-, 
sa šeimyna jas vartoja ir jie sako, 
kad surado kaip auksą.

Bulgariška Žolių arbata greitai pra
šalina slogas. Tiktai vartokite karštą 
einant gulti. Parduodamos visur pas 
aptiekorius, 35c., 75c., ir $1.2(L

Pastaba: Jei jus norite mano dide- 
delio dėl 5 mėnesių visai šeimynai, 
pakelio, atsiųskite $1.25. Adresuokite 
man, H. H. Von Schlick, 25 Marvel 
Buildingf Pittsburgh, Pa.

GYDOME VYRUS 
$50 h? $io

Iki tolimesnio pranešimo gydy- 
vyrus tokia maža

Ateikite šlin- 
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra 
ga.
gate ir 
n e u ž 
nėdintl ? 
norite 
veikti ?
kitę prie ma
nės 
no 
‘ijoj

kiek- 
ergu iii 

Mano 
reko-

i yra 
išgydyti!

. I)r. W. R. 
llegister, 

109 M.Dearborn 
St., 12 augštas 
Draugas 
vieno » 
čio vyro, 
geriausia 
mendacija 
daug 
ligonių.

dėl pil- 
laborato- 

išegza- 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų <lcl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
<1 a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagclba X-Ray 
ir Mikrosko- 

dėl galu- 
ir dėl užtikri- 

lynui, egzaminuo
ją, šlapumą ir t.t.

11149
3286
3279

21961
3294 

21808

ooZo
55028
55029
55030
21919
21931

ei
T'l’aniui Grigaliūnui 
Jonui Piliui
Anelei Budreikienei ’ 
Povilui Nevickut 
Tadeušui žideliui 
Jonui žideliui 
Antanui 
Simonui 
Bronisei 
tei
Karolinai Slušnailei

— /Petrui Maukui
-r- Viktorijai ' 

nei
— Vladislovui

v • •eini
— Kazimierai 

nei
- Pranciškui

Vyrai ir moterys kenčianti, žino
kite tiesą. Tikta pilna egzaminą 
ciju musų specialistų dasiekia pa
čius pagrindus jūsų trubelio ir 
prašalina juos. Nėra spėliojimu, 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa
grindus jūsų ligos ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir akuratlškas. Ar jus turite 
prastą apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslės 
trubelius, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

Negaišinkite laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurio nesutei
kia pasekmių. Daugelis yia nusi
minusių ir mano, kad jau nėra pa- 
gelbos. Nenusiminkite Gaukite jū
sų eksjierto paturimą ir nuomonę, 
šimtai jau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintų ir išgydytų žmo
nių, kurie atsilanko j musą priva
čius kambarius dėl gydymo kas4 
dien.

Mes turime vieną didžiausių ofi
sų Chicagoje, su privatiškais .kam
bariais, ir visas modernines elektri
nes mašinas ir aparatus.

Jei jus norite greitų pasekmių 
atsineškite šį skelbimą su savim (•• 
gaukite $10 X-.RA¥, eg'zaminaciją 
ir kraujo spaudinio cgzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEDlt AL CLINIC 
505 S. Stale St., kam. Congress St.

I’rivatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Lcither krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Panedely, seredoj ir subatoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną

po. JeĄl^r yra reikalas 
tino ištyrimo 
rinimo ger»> 
jame taipgi 1

’ Aš nuriu pasikalbėti su kiekvie
nu vytu kuiie kciaia nuo Chroniš
ki! ligų, Nervingumo, Kraujo* 
Odos, l'uslė.s, Zainų ii- taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau' labiausiai nupuolu
sioms dvasioje ir sergantiems vy
rams. z Ateikite šiandie dėl gero 
ir teisingo gydymo.
“CrtC” Unropines
□UO Gyduoles

TIKRA PAGELBA
čirškimai tiesiai į gyslas laike 

užsinuodijinip kraujo. Intervenous 
imas gyd uolių j 

surpvoIlUcijonizavo visą 
šiol neii- 
pasiduoda 
praktikoje 
geriausius 

Baktery nūs, Antį-

Jti bus reikalas

uzsinuodijimp kn 
gydymus (KTfški“ 
gyslas) : .3.
tnedikulę praktiką. Iki 
gydomos Ilgo; , dabai 
tam gydymui. Savo 
vartoju naujausių^ ir 
sertmi. čienns, 
toksinus, taipgi sprajales interve- 
noUs gyduole . Jui bus reikalas 
taipgi pavaitoju naujausius ir ge- 
riauąius Instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utarninke, seivdoj ir 
subatoj iki M vai. vakare. Neda
lioj nuo 9 ryto Iki I po pietų,

I)R. W. R. RKGJSTER
1(W N. Uuarborn St

CIIIUAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšlo)
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OPERACIJA BUVO
REKOMENDUOTA

SPORTAS

( fąaa nuo 5-to pusi.)

IukI k n i p ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

mos Lydia E. Pinkham’s Vesi 
getable Compound.

ni' už diržu, het už teisybe.
Publikos Tyrinėtojas

dabar p. Kriaiičiuiins
nė neniaginh,! tlniimoli.

.IIKŠKOMAS Vincentas JuAkii, su- 
nūs Jono ir FrnnciAkos Juškų, kįlęs ts 
Grdeikių kilimo, Skaudvilės v., Ilarei-

Los Angeles, Cal. —<> “Aš neulten- 
ku žodžių išgyrimui Lydia E. Pink

ham’s Vegetablc 
Compound, ką jos 
y r a padariusios 
man. Mano moti
na davė man jų 
kuomet aš buvau 
mergaitė 14 metų 
amžiaus ir iki šiol 
aš jas vartoju kuo- i 
met, aš jaučiuosi | 
nuvargusi 
tojau jas 

__________ mėnesius
per t H 
prieš gi 
nesmimą mano dviejų kūdikių 

kentėjau nugaros skaudėjimu 
davau ir mano širdis buvo 
jo,s man labai pageliojo.
man vieną sykį pasakė, kad aš turiu 

Aš vėl pradėjau 
taip kaip aš dary- 
Į porą mėnesių aš 

veika ir neturėjau opera- 
tikiu, kad Pink

ham’s išgydė mano. Kiekvienas ku
ris mane matė po to sakė, kad aš iš- 
rodau gerai. Aš labai retai dabar tu
riu vartoti gyduoles, bet. aš visuomet 
laikau pas save porą butelių tų gy
duolių. Aš rekomenduoju toms mo
terims kurios kalba su manim apie 
>veikatą. Aš taipgi vartoju jūsų Sa- 
native Wash ir labai jas mėgstu”. — 
Mrs. E. Gbuld, 1000 East Side Boule
vard, Los Angeles, Cal.

Mes gavome daug laiškų nuo mo
terų kuriu sveikata yra pataisyta su 
Lydia E. Pinkham’s Vegetablc Com
pound, po to kaip operacija buvo re
komenduota.

eiti ant operacijos 
vartoti Pinkham’s, 
davau ir pirmiau, 
jau buvau 
ei jos. Aš tikrai

NORTH DĖS MQRNIN( 
STAIi KLIUBAS

gal
ne

on. Jo tėvas yra miręs, 
jo motina.

PRANCIŠKA .1! šKIENl
Šiauliai, Dvaro gatvė Nb. 57

• per <hiozą Klovą.

.1 iešk<

ĮVAIRUS skelbimai

REIKIA DARBININKŲ
VYRU _ _ _ _

BEIKAUNGA 10 pointerių, 
darbas pastovus goriems vy-' 
rains. Atsišauki! greit.

Bridgeport Puinting Co.
3149 S. Halsted St,

Tel. Yards 7282

silpna ir 
Daktarai

Nesenai Požėla treniravosi 
Morning Star Kliubc (1652 N. 
Robey Si.). Požėlos neapsako 
mas vikrumas kliubieėiarns la
bai patiko. Jie išgirdę, kad aš 
renku anl deimanto diržo ir 
nepaisydami to, kuriam tas dir
žas teks, noriai prisidėjo, kiek 
galėjo, prie diržo. Kliubo ma- 
nadžeris«ir sekretorius J. Neph 
buvo pasižadėję kuodaugiausia 
sulinkti. - ir jie nemažai su
rinko. Surinktus pinigus jiedu 
pridavė man, o aš už visus su
rinktus pinigus padariau 
manio -diržą.

Kaip žinia, diržą laimėjo

dei-

o-

Niekas neali būti palyginama, kaip 
litrynitnas su geruoju, senuoju 

pain-Expclleriu
Kai tik pastebit apsireiškimu šalčio, 
tuojaus naudokit šj garsų naminį 
pagclbmink.). kad engus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaženklis ant pake-

f’ad. richter * co. 
'Berry & South Sth Sts.

' Brooklyn, N. Y.

žėla taria 
biečiams 
diržo. •—

P. S. Kai Požėla treniravosi 
Morning Star Kliubc, tai jam 
buvo iškelta šauni vakarienė 
Jop S'talgaičio restorane (1651 
N. Robev St.). Prie vakarie
nės surengimo nemažai prisi
dėjo ir pats restorano savinin
kas, jis nemažai prisidėjo ir 
prie diržo.

Sporto mylėtojams patartina 
remti p. Stalgaitį. —J. Lukas.

už prisidėjimą prie 
J. Lukas.

Lietuviu Rateliuose.
K. J. Kriaučiūno 

koncertas

Kiekvienas
Sutinka, kad
Bohcinian

Hop-Flavored

PuriTan Malt
Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas materiolaa 
Prašykit groserninkų

Balandžio 4 d., Meldažio 
svetainėje įvyko vieno brook- 
lyniečio koncertas, būtent K. 

! J. Kriaučiūno, tenoro.
Prieš užbaigiant koncertą 

komp. A. Vanagaitis, kuris 
jam akomponavo savo dainą 
“Aš bijau pasakyti kaip aš ta- 

; ve myliu,” tėvišku bildu ap- 
; kabino, sudavė, per petį ir sa
ko: po dviejų metų iš p. Kriau 

I Čiuno išeis geras dainininkas 
ir tuomet jis mums da geriau 

| sudainuos.
Tai buvo tiesa pasakyta ir. 

i tuomi reiktų recenziją baigti,’ 
i nes jam dar reikia mokintis' ir 
' da kartą mokintis ir tai rezul
tatai gali būti abejotini. Kaip 

i dabar, tai musų koncertuose 
. p. Kriaučiūnas sceną negali 
i puošti. Yra medžiaga, bet ant 
1 tiek da žalia, kad nejauku sė
dėti ir klausytis jo dainavimo.1 Roseland. — Balandžio 7 d? 7:30 
Muzikališkumo pas jį jokio XaL vakare Aušros kambariuose 10900 
nematytis, detonuoja daug ir Improvement ir Benefit Kliubo susi- 
tankiai alsavimas blogas, tik 
retkarčiais pasigirsta grybai 
geras tonas. Sceniškas taktas 
blogas; o tos nabagės rankos, 
nuo “futbolo” per visą laiką 
nebuvo nuimtos. Labai butų

Kriatiėiiiiio trukumus dėl
•kad jis nuvykęs Italijon j 
dtiugiaus domės kreiptų, o 
sąnžiningas mokytojas ir 
patartų jam ten važiuoti?

“Dzlimdzi” artistai išpildė į
kdelą nufoerių ir. alitaisė nuo- STOGDENGYSTft
bodu lipą savo vykusiu išprldi- Jūsų sV-gų prakiurimas užtaisomas ir 
nn> dainelių. Tuomi . ....... ..
ir baigėsi. Publikos lilIVo l:i-, linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di

džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicngoj. Tik 
darbininkai samdomi 
Roofing Co., 3411-13 
Phone Lawda!e 0114.

ha i mažai.
—Dailės Mylėtojas.

Senas ;r pamirštas reikalas.

Kada dar Lietuvių Liuosy-Į 
bes svetainė nebuvo pabūdavo-( 
ta, Bendrovės buvo nutartai 
duoti dovanas tam, kuris par
duos daugiausia šėrų. Atsira
do du geros širdies šėrininkai- 
biznieriai, kurie prižadėjo dtio- 
1i dovanas, būtent pirmą — 
Leo. Narbutas, o antra Po-
vikis Pučkorius. Leo Narini-i 
tas turi vyrų apredalų sankro
va Bendroves name ir biznis 
jam gerai sekasi. P. Puekorius 
gi yra vienatinis šioj apielin- 

jo 
pa-'

melų.
net 
Me-!

darbu žmones yra 
tenkinti.

Tas pažadėjimas 
iki pabaigos pereitų 
tiniame susirinkime
rilis išdavė raportą kiek kas 
pardavė Šerų. Iš to ^raporto pa
sirodė, kad nuo Bendrovės su- 
sitvėrimo iki 1925 m. Leo. 
Švėgžda pardavė '27>7> šertis už 
$6,375 ir Ant. Klainis pardavė

buolojai ir laimi žadėtąsias do
vanas. Tik jie turi atsikreipti; 
prie dovanų davėjų ir pasiim
ti dovanas, tuo 
seną reikalą.

Turiu pastebėti, kad su 'Leo

patarę unijos
.1. J. Dunne

Ogdp.n Ava,

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS
. Long distance handlinę. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

Mes parduodame olsclio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PF.OPLF.S PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO,

490 Milwauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malcvą, popierą, 
. stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONTS. Prez.

Tel. Lafayette 5153-6438

Už-

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI bekernė, tarpe dvie- 

užbaigiant tą jų marketų, Maxwell St., ir nau
jo So. Water.St., yra du pečiai 
it didelė vieta.

Phone Luwndale 4621

BEIRTA stipriu vyrų darbui i 
geležies šapą. Suteikit amžių ir 
patyrimų. Reikės įnešti kiek pini
gų j kompartijų ir turit suprasti 
angliškai. Suteikit adresų ir kiek 
galėsit Ivestųoti. Naujienos, 1739 
So. Halsted St. Bnx 501.

REIKALINGI vyrai priė lan
gu plovinio. Turi hilti patyrę 
lamo darbe. Geram darbinin
kui gera užmokestis.
Bay State Windo\v Gkaning 

707 N. Clark St.

PARDAVIMUI
AUKSO MAINOS ŽMOGUI
, NEBIJANČIAM DARBO

Bučerne, grosernė, pieno .stotis ir 
sūrių išdiibystp, Biznis atnešu 
$75.00 pelno j savaitę. Prieš pirki
mą duosiu pažiūrėti ir persitik
rinti.

Svarbi priežastis pardavimo.
Atsišaukite tuojaus

3251 So. Halsted St. 
Yards 1234

PARSIDUODA bučernė ir 
groserne pusdykei; gena vieta, 
4 kambariai gyvenimui, renda 
pigi. Pardavimo priežaRti pa
tirsi! ant: vietos.

702 W. 35lli SI.

namąLžemc

pniduoti, arba

mainyti painus,
farmas, lotus,

taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

Kas nori pirkti,

C. P. SUROMSKIS & CO.
. Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
•3352 S. Halsted SI.
Tel. Baulevard 9641

AR JUS GAUT SUDĖTI ŠITĄ?

REIKTA antrarankio bekerio 
kepimui duonos ir bisketų.

Atsišaukit
850 W. 18 St.'

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė maišytų tautų apgyvento) apielin- 
kėj. Daro gerų cash biznį. Parduo
du, nes einu į kitą biznį.

Atsišaukite
1833 W. 22 St.

REIKIA gero bučerio, kuris 
pažįsta savo darbą. Atsišaukit 
greičiai.

1810 S. Halsted St.
Tel. Canal 5821

D^LIKATESEN krautuvė su 
jronglir.u, augščiausios rųftiss, vis
kas puikiai įrengta, stakas kainuoja 
virš $3,000. Turi būti parduota tuo
jau, nes reikia perkraustyti; už $150'1 
galite nupirkti viską, jei reikia dali- 
nais išmokėjimais. Del smulkmenų 
atsišaukite nuo 10 ryto iki 7 vakare, 
Rnom 309, Ashland Black, kampas 
Clark ir Randolph St.

RAKANDAI
PARSIDUODA 3 kambarių ra

kandai, geram stovy .ir labai pi
giai, tik $90. Kambarius galima pa- 
rendavoti ir labai pigiai. Lovos su 
visais priedais, paduškom, kaldrom 
ir kitkuo.

1643 No. Lincoln St. 
2nd floor rear

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saldainių, icc 

cream, rašymui popieros ir vi 
šokių smulkmenų krautuvė.

2857 S. Union Avė.

TURIU parduoti savo $275 vars
tės console riešuto medžio vietrolą 
j»u radio prijungimu. Yra daug re
kordų ir deimantinė/adata, $65.

, 2502 W. D/vision St.
Antras AugStas 

Tel. Arn/itage 1981

PARSIDUCH)A bučernė ir 
groserne, /geroj vieloj, visokių 
tautų apgyventa; pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

2119 S. Halsted St.

L T A š A I U
Aukščiau pažymėtos raidės 

kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvoje. 
Kiekvienas atsiuntęs teisingą 
sudėjimą gaus puikų lotą, mie- 
ros 25x125 pikių Dykai ir išva
lytas nuo visokių krūmų, vasa
rinėj resortų sekcijoj Wisconsin 
valstijoj.

Standard Land Association

105 W. Monroe St. Suite 1305 
Chicago, Illinois.

/
2 APT. po 5 kambarius, sun par

imąs, miegojimui porčiai, 2 karu 
garažas, su augšlu, karštu vande
niu šildomas, aržuolo trimingai, 
alvvos bumeris, gerame padėjime, 
kaina 818,000, įplauką $2,190.

Savininkas,
6210 S. Talman Avė.

Tel. Prospcc! 3356

NAMAI-2EME

PARSIDUODA 
RESTARANAS 
IR FORNIČIAI

556 West 14 St.

NAMAI. Mt. iireenivood. Kai 
na $3,500 ir augščian. G kam
barių, stucco, $5,500. Gera 
transportacija. Univeraal

Phone Beverly 1675

PARDAVIMUI 6 ruimų cot
tage; yra elektra, šiltu vande
niu apšildoma, 2 karų mūrinis 
garažas. Savininkas.

3033 ILowc Avė.

MORTGEClAl -PASKOLOS

niuoti. Tą jau visi žino. Jis ir 
“•Njaujienų” kuiUeste laimėjo 
pirmą dovaną — automobi|ių', 
kuriuo ir dabar dar važinėja
si po Cicero.

— Koresp. K. P. D.

SIŪLYMAI KAMBARIU
AT Y D A l JIEŠK NTIEM S' 

KAMBARIŲ

Pranešimai
Bridgepor. — Saldžiausios š. V. Jė

zaus mėnesinis susirinkimas įvyks 
antradienį, balandžio 7 d., 1925 m,, 
7:30 vai. vak. Ch. Lietuvių Audito
rium svetainėje, 3133 S. Halsted St. 
Visi nariai pribukit, taipgi atsiveski
te draugų dėl prisirašymo. Visiems . 
nariams yra svarbu pamatyti savojib 
nauja svetainė. Taipgi daug svarbių 
reikalų aptarti. 1

Kviečia nut. rašt. A. Bugailiškis. I

Turime už garbė pranešti, kad mes 
pirkome puikų unkštos kliasos ir su 
moderniškais įrengimais viešbutį, ku
ris randasi gražiausioje miesto daly
je ir prie geriausios trensportącijos. 
Nuoma už kambarius prieinama, nuo 
5-kių iki 15-kos dol. savaitėje. Taipgi 
nuomuojame ir ant naktų. Meldžia
me apsilankyti, visus maloniai priim
sime,

BROADWAY ROOM1NG HOUSE, 
3920-22 Broadway prie Sheridan Rd.

Tel. VVeliington 8214
( has. Baltar -- Paul Sirbike, sav.

PARDAVIMUI groserne su 
bučerne, kampinis namas, ge
ras biznis, pigi renda, daromas 
geras biznis, South Shore dis- 
trikte, gera priežastis parda
vimui. 7400 Exchange .Avė.

PARDAVIMUI per savinin
kų, parduosiu savo naujų mū
rinį, 6 ir 6 kambarių, 2 fintų 
namų, aržuolo trimingai, pla 
tus lotas. 3447 W. 63rd PI.

Phone Prospect 0622

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant- 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Att^

' Lafayette 6738.

LIETUVIŠKA APTIEKA 
WEST SIDE 

“PROGRESS DRUGS”
Receptai yra pildomi teisingai ir 

atsargiai.
Mes užlaikome visokių gražių- 
toileto dalykų ir’ Ice Cream. 
čionai galima užmokėti gano ir 

elektros bylas.
F. Balsis, Sav.' 

-J. S. Žilinskas, R. Ph.
2059 W. 22nd St.

Telephone Roosevelt 7587 ir 7588

rinkimas. Jame bus svarstoma svar
bus Kliubo reikalai. Nariai priduo- 
kite tikrus savo antrašus, kad reika
lui esant butų žinoma kur kreiptis. 
Visi Kliubo nariai atsilankykite pa
skirtu laiku. J. Tamašauskas sekr.

Lietuvių Socialistų Sąjungos VIII 
Rajono konferencija įvyks yekmadie- 
ny, Gegužės 3 dienoj, Naujienų na
me, 1739 So. Halsted St. Vjso VIII 
Rajono ktiopos malonėsite išrinkti de
legatus j sekančią konferencija.

N. J. Mauricas, Seki*.

IR IMAS rendai dėl vieno arba 
dviejų vaikinų prie mažos šeimy
nos. Yra maudynė, elektra ir te
lefonas. 3159 S. Halsted St. Kam
pinis namas prie 32-i’Os gatvės, 2 
lubos, duris įeinamos iš fronto.

P. Urbenis, . midwife

GROJIKUS PIANAS
Iš priežasties apleidimo mies

to turiu parduoti prieš balan
džio 11, turiu parduoti $800 
vertes grojiklį pianą, su ben- 
čiumi, 98 voleliu kaina

$110
Del atsakančių žmonių išmo

kėjimais.
3323 LINCOLN AVENUE 

Ist floor
Mrs. Jesky’s Piano

PARSIDUODA I kambarių medi
nė cottage. Yra gazas, elektra jr 
vieno karo garažas. Parduosiu la
bai pigiai, nes greitu laiku aplei
džiu miestų.

Savininkas,
4630 S. I'raneiseo Avė.

MOKYKLOS

RENDAI švarus kambarys vaiki
nui ar merginai. Ruimas su visais 
patugumais. Geistina, kad ypatos 
butų švarios. Savininkę galima ma
tyti po 6 vai. vakarais.

Atsišaukite
3002 W. 43id St.

PIGIAI, PIGIAI 
Parsiduoda mažas groseris su ar 
be fornįčijj iš priežasties ligos. 
3 kambariai pagyvenimui. Ren
da. $15 j mėnesį.-

4432 So. Honorc St. f

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Player Pianas, naujas, su 
benčium ir 25 roles už $245 
Upright Pianas vartotas,

$48.00

Jos. F. Budrik
.331.3 So. Halsted St

North America Accordion Mfg. Co.
Vieta gerų 

Ir lengvtų 
a r m o n i k ų 
Jungt. Val- 
stAjjiiHe.
nevartotame 

importuotų ar
monikų: vinį 
nusų 
roentai 
•adaryti 
nai. 
ko j. 
darbaa 
k am** 
komis

irwtru« 
yru 

I cio- 
Chica- 
Viaaa 
atlie- 
ran- 

li ge
riausio materiolo. Senas armonika* moinom 
į naujas. Muių naujos armonikos garan
tuotos 5 metams. Heikaluukite musų kata
logo liandif-n.
North America Accordion Mfg. Co.

924 So. Halsted St.. Chieago, I1L

VINCENTA S L A U K Y N AITI S'

Musų mylimas vyras ir tėvelis 
persiskyrė* su šiuo pasauliu su
laukęs 62 metų amžiaus, balan
džio 5 dieną, 1925 m., 1:30 vai. 
ryte. Amerikoje išgyveno 30 m.

Paliko dideliame nubudime 
dukteris: Mrs. J. O’Brien, Mrs. 
J. J. Zolp ir Oną, sūnūs Juoza
pą, Franciškų, Antaną ir Vin
centą.

Kūnas pašarvotas randasi* 
612 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks seredoj, ba
landžio 8, 8:30 vai. ryto į Die
vo Apveizdos parapijos bažny
čią, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visur, gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mfrusiamjam paskutini 
patarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Moteris, Dukterys ir Sunai.
I .aidotuvCse patarnauja gra- 

borius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5208.

RoselHnd. — Balandžio 6 d., 7:31) 
vai. vakare K, Strumilų svet., 158 
E. 107 gi., kampas Indiana avė. 
įvyks Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovės Šėrininkų susirinkimas, 
šėrininkai ir šėrininkės .atsilanky
kite, —J. Tamašauskas, sekr.

“Birutės” choras renkasi į pamo
kas balandžio 7 d., 8 vai. vakare Ray- 
mond Chapel, 816 W. 31 St. ir ket
virtadieny j balandžio 9 d., 8 vai. vak. 
Mark White parkuose, 29 St. ir So. 
Halsted St. . ...............................
mėt laiku.

Geistina, kad visi bųtu- 
— Valdyba.

Roseland. Liet. Scenos Myl. Rate
lio susirinkimas bus šį vakara. Stru
milos salėj. Visi nariai bukit susi
rinkime. — Valdyba.

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI
Lietuvių Tautiškų Kapinių valdyba 

pajieško Krank Bagdono, kuris pir
miau gyveno 1304 E. 117 St. Chicago, 
III. Krank Bagdonas pirko lotą ant 
Lietuvių Tautiškų Kapinių december 
21, 1917 ant išmokėjimo i)- dar neuž
baigė mokėt. Nabašninkai palaidoti 
į tą lotą Bronislovas Bagdonas iv 
Vladislovas Bagdonas december 23, 
1917. Meldžiam atsišaukti įtrumpą 
laiką, ba kapinių valdyba bus priver
sta išimt nabašninkus iš loto ir palai
doti j pavienes duobes. Atsišaukit į 
Lietuvių Tautiškų Kapinių ofisą.

REIKIA indų plovėjų, 
nereikia 
dirbti , I 
nedėlioj
-4169 So. Halsted St

Real Estale salesmany
REIKIA 3 gerų lietuvių salesme- 

nų (pageiųaiųania su karu), par
davinėti biznio ir rezidencijų lo
tus, naujoj Brighton Parko sekci
joj, Archer ir Kedzie Aye. Gali už
dirbti « $200 ir daugiau į savaitę. 
Turi turėti paliudymų, daug “pep” 
ir laikytis darbo kuomet pradėsite. 
Geras komišinas, daug apskelbimų 
ir koperaciia su tais, kurie turi 
patyrimą. Veikite greitai. Klaus
kite Managerio. Nuo 10 ryto iki 
po pietų.
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J. N. Zew-ert & Company
4377 Archer Avė.

STEBĖTINA proga; pardavimui 
pigiai restauranas, ant bizniavos 
gatvės, arti mokyklos, biznis iš
dirbtas per 10 metų; proga mote
rims ir vyrams, apsipažintisicm.s 
su valgių gaminimu. Priežastis — 
važiuoju j Lietuvų.

10822 S. Michigan Avė., Roseland

> BARGENAS
Parsiduoda grosernė priešais 

dirbtuves, visokių tautų apgy
venta. Priežasatį patirsite ant 
vietos.

2300 W. 48th PI.
Cor. Oakley Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė sena išdirbta vieta. Ruimas gy
venimui. Priežastis pardavimo pa- 
tirsit ant vietos, arba mainysiu ant 
namo.

Kreipkitės
3428 Aubum Avė.

ANT PARDAVIMO bučernė ir 
grosernė geroj vietoj Bridgcporte, 
parduosiu arba mainysiu ant namo, 
loto, automobilio arba ant kitokio biz
nio. Kreipkitės

J. LEPO,
722 W. I85th St„

Phone Boul. 3249 arba Republic 10363

BARGENAS UZ $1000 CASH.
5 gražus nauji kambariai mūri

nė bungalovv, tile vana, aržuolo 
grindys, furnace šildoma, cemento 
gatvė, netoli mokyklos ir bažny- 
ios, kitus po $50 į* mėn., įskaitant 
6% palūkanas, tuojau gulite gy
venti, 2916 N. Marmora Avė.

NAMAS ANT JUSU LOTO
5 kambarių mūrinis bungaioxv, 

moderniškai įrengtas, $4950, įmo
kėti $1000, kitus išmokėjimais. 2 
Hutų namas, garu šildomas, $11000, 
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedėlioj.

Lakęs Construction Works 
Kampas 58th & So. Robey Sis.

Tel. Republic 6200

BARGENAS, 2, 6—6 kamb. fia
lai, mūrinis namas, 1635 S. 50 Avė, 
Cicero. Aržuolo trimingai ir grin
dys, 2 boileriai, porčiai, rendos 
$130 j mėnesį. Statytojas ant pa
reikalavimo ir nedėlioj iki 2 vai. 
po pietų. j

1635 S. 50 Avė., Cicero ]

ESU priverstas parduot mū
rinį namų ant 2 pagyvenimų, 5 
ir 6 kambarių, geroj tvarkoj, 
elektriką, maudynės ant gra
žaus strito, pusė bloko nuo strit- 
kario ir puse bloko nuo bulvaro. 
Rendos neša $120 j mėnesį, kai
na $6700 sd lM,umų\furnišiHis» 
įmokėti tiktai reikia $$50, o li
kusius ant lengvų išmokėjimų, 
vertas daug daugiau. Atvažiuo
kit vakarais tarp 6 iki 8 p. m. 
prie navininko, 819 S. Irvjng Av. 
pusė bloko į rytus nuo Oakley 
buvlardo.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Miliinery

Reguliarfai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis nuinažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Managar

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, lietu
vių KalbdS, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnj į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite Šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla
J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

rVYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES
šis Amatas Gerai Apsimoka

Jus galite išmokti šį gerą amatą 
į trumpą laiką. Dienomis ar va
karais. Moler baigę yra ekspertai 
kurie uždirba daugiau, nes jie iš
moksta daugiau. Praktiškas Moler 
mokinimas barbernei. Uždirbsite 
kol mokinatės. Prašykit katalogo.

MOLER BARBER COLLEGE
105 S. VVells Si., ( hica^o.

PARSIDUODA 3 augštų mūrinis 
namas iš 6 flatų. Rendos neša $90.00 
į mėnesį. Parduosiu už $9500 arba 
mainysiu j mažesnį namą, lotus arba 
farma iš 10 akru.

JOE PLASHTKA
1625 So. Jcffcrson St.

PARDAVIMUI arba mainy
mui namas, 2 augštų, mūrinis,PARDAVIMUI smulkių daik

tų grosernė, laikoma visokių 5-6 kambarių, karštu vandeniu 
smulkmenų. Ruimai gyveni- šildomas, visas moderniškas 
m ui; senas biznis. Krdpkitfs I greitam pirkėjui labai prieina- 

4609 Wentworth Avė. ma kaina. 5722 So. RncTne Avė.

Vyrai visokių amatų mokinkites
MURININKYSTES

Nauju Budu
Lengva išmokti. Greit galima už

dirbti. Nėra kitos tokios mokyklos 
kaip nuisų. Visą laiką trys instruk
toriai. Blue Prints skaitymas ir ap
skaičiavimas mokinamas ekspertų ir 
architektų inžinierių. Dykai prie 
kurso. Visi įrankiai duodami dykai. 
Chicagos didžiausia mokykla.

Pilnas kursas $65, lengvais savai
tiniais išmokėjimais. Atdara nuo 9 
ryto iki 9 vakaro.

Chicago Bricklaying School
2029 Indiana AveM kamp. 2Ist St.

West Side Branch
1444 W. Lake St., netoli Ashland


