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sąjunga Ruhr dirbtuvės pamaži pradeda 
atsidarinėti.

Rezignuosiąs dėlė, menkėjan
čios sveikatos.'

Ir Lenkija protestuoja

Albert neįstengia sudaryti 
kabinetą

Ispanija ir Italija padariu 
sios gynimosi sąjungą

Albertas neįstengė suda 
ryti Vokietijos kabineto

Francija būdavęs geležinkelį 
per Saharą atsigabenimui ka
reivių iš Afrikos.

Nerado 
buvo 
teisės.

ministerių, nors jam 
siūlomos diktatorinės

Ir Lenkija protestuoja
į----------------------------

Protestuoja prieš kronprinco 
sugrįžimą Vokietijon.

Pabaltijo)
Estij-LatviŲ konferencija

PARYŽIUS, lapkr. 27. — 
Francijos ^valdžia oficialiniai 
priėmė projektą pabudavoti per 
Afrikos tyriną Saharą geležin
kelį, kad ji galėtų atsigabenti iš 
Afrikos reikalingų kareivių se
kamam karui.

Madridas ir Rymas gi pa
skelbė, kad Ispanijos karaliui 
Alfonso apsilankius Italijoje, 
premieras Mussolini padarė gy
nimos sąjungą tarp Italijos ir 
Ispanijos, sustiprinimui soli
darumo tarp Viduržemio jurų 
valstybių.

Toms šalims padarius sąjun
gą, bendras jų laivynas pasida
ro daug didesnis už Francijos 
laivyną, net ir tada, jei Franci
ja savo laivyną padidintų iki 
projektuojamam stiprumui.

Betgi sprendžiama, kad vis
tiek viskas priklauso nito Ang
lijos, nes kurią pusę remtų 
Anglija, ta savo pusėje turėtų

Francijos Saharos geležinke
lis galėsiąs atgabenti 280,000 
Afrikos kareivių, kur francuzai 
jau įvedė .priverstiną kareivia
vimą. Išpradžių busią vartojami 
gaso lininiu i motorai, I>et vėliau 
geležinkelis busiąs elektrifikuo
tas, naudojant elektros gamini
mui vandens pajiegą.

Du žmonės sužeisti.

CHICAGO. — Du žmonės — 
moteris vagonų valytoja ir ki
tas geležinkelio darbininkas, li
ko gal mirtinai sužeisti, kada 
Chicago, Mihvaukee & St. Paul 
pasažierinis traukinis iš Seatt- 
le, su 140 pasažierių užbėgo 
yarde prie Kindzie ir Union 
Avė. gatvių ant tuščio priemies
čių traukinio. Du mediniai pa
starojo traukinio vagonai liko į 
šipulius sumalti. Pasažieriai gi 
labai mažai nukentėjo ir tai dau
giausia dėl kįhisios tarp jų pa
nikos. . :

B EB LINAS, lapkr. 27. — Dr. 
Heinrich F. Albert, kuris pra
šant prezidentui Ebeirtui, ko 
liais atvejais bandė sudaryti 
kabinetą, kabineto nesudarė ir 
nusitarė daugiau nebebandyti 
jieškoti ministerių, kadangi jis 
vistiek negali sudaryti tokio 
kabineto, kuris butų reichsta
gui priimtinas.

Prezidentas Ebertas dabar 
pradėjo derybas su buržuazinė
mis partijomis apie sudarymą 
partijų kabineto, kurin įeitų ir 
socialistai. Bet ikišiol dar nė 
viena partija nepasiūlė savo j 
kandidato j kanclerius tokiam 
kabinetui.

Albertas keliais atvejais ban
dė sudaryti kabinetą, bet jam 
nepavyko. Ne tik kad nė vie
na partija jo nerėmė, bet ir mi
nisterių neįstengė gauti, nors 
jis kalbino ir senuosius Strese- 
manno ministerius. Preziden
tas Ebertas siūlęs jam atimti 
visas galias iš gen. Seeckt ir 
pervesti Albertui, taipjau ir 
reichstagą paleisti, jei tik Al- 
bertid pasisektų sudaryti ka
binetą. Bet kuo daugiau Alber
tas dėjo pastangų, tuo labiau 
jam nesisekė, nes vis buvo su
randama naujų jo darbelių, ku
rie vis blogesnėj šviesoj statė 
jo asmenį.

Areštavo komunistų vadovus.
Šiandie dėl atsargos areštuo

ta kelis žymius Berlino komu
nistus. Juos areštuota po to 
kaip valdžia gavusi žinių, kad 
Maskva įsake Berlino komunis
tams padaryti “kruviną provo
kaciją.”

Komunistų cen tralinė organi
zacija priėmė rezoliuciją, kurioj 
atvirai pasipriešinama gen. 
Seeckt panaikinimui tos parti
jos ir pareiškiama, kad “komu
nistų partija tebegyvuoja 
kad 
vos 
mą 
je.

COBLENZ, lapkr. 27. — Tal
kininkų leidimų komitetas pa
sirašė laikinę sutartį s Ui Radi s- 
che Analin Soda Fabrik dėl pa
rūpi n lino niitradoj trąšų. Pra
šant Anglijos valdžiai komite
tas taipjau padare startį siu So- 
lingen geležies (pjaunamųjų 
įnagių) dirbtuvėmis, kuriose 
dirba apie 40,000 darbininkų ir 
kurios yra Anglijos okupacijos 
zonoje.

Ruhr dirbtuvės atsidarinėja.
DŪSSELDORF, lapkr. 27. — 

Atsinaujinimas darbo Kruppo 
Constantine kasykloje taipjau i 
prisirengimas atidaryti ateinan
tį trečiadienį Thysseno ir kitas 
dirbtuves, pasak franeuzų, ro
dąs, kad sutartis tarp Ruhr 
fabrikantų ir franeuzų neužil- Į 
go bus pradėta vykinti.

Francuzai pripažįsta, kad 
1-ciž i n k ei i ų d ižo r ga n izaci j a
bai kliudo tinkamam Ruhr
dustrijų veikimui, bet visgi 
okupacinė valdžia ikišiol parū
pinusi visa reikalingą transpor- 
taciją.

30 President kasyklos kokso 
krosnių vėl pradėjo veikti nuo 
pirmadienio ir dirbama pilno
mis spėkomis. Visos Thysseno 
kasyklos, išėmus vieną, neužil
go atsidarys ir tris ketvirtada
liai paleistų angliakasių bus 
priimti atgal į darbą. Thysseno 
geležies liejįklos taipjau pradės 
veikti šią savaitę. ,

ge- 
la- 
in-

Vokečiai bėga Amerikon
13,000 vizų išduodama kas 

savaitę.

ir 
ji nė kiek nesumažins ka
su kapitalizmu už įsteigi- 
sovietų valdžios Vokietijo-

STUTGART, Vokietijoj, lap
kričio 27. — Jungt. Valstijų 
konsulatai Vokietijoje kas sa
vaitę išduoda po 13,000 vizų įva
žiavimui į Ameriką nuo to lai
ko, kaip tapo patirta, kad Vo
kietijos metinė kvota, užsibai
gianti liepos 1 <1., galbūt bus iš
semta sekamą mėnesį.

šio miesto konsulatas, kuris 
išduoda daugiaus vizų už kitus 
Amerikos konsulatus Vokieti
joje, yra stačiai apgultas . žmo
nių. Daugiausia bėga valstie
čiai.

Vokietjos kvota yra 67,000. 
Iki spalio 30 d. vien Vokietijoje 
išduota 50,943 vizos ir 37,152 
žmonės išplaukė iš Vokietijos, 
taip kad Amerikon dar gal įva
žiuoti tik 29,848 žmonės.

Gregorioniškasis kalendorius 
Rusijoje.

Išmainyk 
savo automobiliu 

ant loto ar namo.

MONTREAL, Kanadoj, lapkr.
27. — Per pastarąisas • kelias 
dienas čia 
lių sniego, 
džių šakas 
ir telefonų
čia nebuvo per 50 metų

prisnigo virš 14 co- 
kuris nulaužė ine- 
ir nutraukė elektros 
vielas. Tokio sniego

,MEXICO CITY, lapkr. 27. — 
Vėl paėjo gandai, kad preziden
tas Obregonas rengiasi rezig
nuoti dėlei menkos sveikatos. 
Tie gandai, buvo paėję virš mė- 

I nėšio laiko atgal, kada prezi
dentas išvažiavo iš Mexico City 
gydytis nuo gerklės ligos, 
bar tie gandai atsinaujino, 
pradėta gabenti į Geilay, 
prezidentas . dabar gydosi, 
meninį prezidento turtą.

Taipjau nesenai oficialiuiame 
laikraštyje liko paskelbta prezi
dento proklamac;.:j»t, 'leidžianti 
parlamento komisijai paskelbti 
prezidento įpėdinį, jei dabarti
nis prezidentas nepasveiktų ir 
tuo laiku nebūtų parlamento 
posėdžių.

Da
nes 
kur
as-

VARSA VA, lapkr. 27. — 
Oficialiniai paskelbta, kad Len
kijos valdžia pasiuntė Vokieti
jai protestą prieš sugrįžimą į 
Vokietiją kornprinco Friedrich 
Wilhelm ir prieš sustabdymą 
veikimo Vokietijoje talkininkų 
kontrolės komisijos, kadangi tai 
sudarą pavojų Lenkijos saugu
mui.

Nustatyta Latvi jos-Estonijos 
siena, padaryta gynimos są
junga. Latvija sušelps Estijos 
invalidus.

Keturi žmonės užmušti
CHICAGO. — Vakar automo

biliai užmušė keturius žmones 
ir kelis sužeidė. Šią savaitę už
mušta 8 žmonės, o nuo pradžios 
metų 649, arba vidutiniai virš 
dviejų žmonių į dieną.

Buiiavoja mokyklas Oklahomos senatas priėmė įsta
tymus prieš ku kluxus.

CHICAGO. — Kadangi perei
tuose balsavimuose piliečiai su
tiko pakelti mokyklų taksus, 
kad galėjus pabudavoti naujų 
mokyklų ir tuo pašalinti truku
mą vietų pradinėse mokyklose, 
šiomis dienomis pradėta buda- 
voti naujas septynias dideles 
mokyklas, o astuonios senosios 
mokyklos bus padidintos. Ne
užilgo bus pradėta budavoti dar 
8 naujos mokyklas.

PRIŽADA FILIPINAMS NE
PRIKLAUSOMYBĘ.

Bet ne dabar, o tik “kada-nors”, 
kada filipinięčiai išmoksią 
valdyti save. «

WASHINGTON, lapkr. 27.— 
Prezidentas Coolidge laikosi nu 
sistatymo, kad Jungt. Valstijos 
turi pasitraukti iš Filipinų ir 
suteikti toms saloms nepriklau
somybę, bet ne pirmiau, kaip fi
lipiniečiai bus pribrendę prie sa- 
vyvaldybos ir nepriklausomy
bės.

Tą patį kartojo ir m irusis 
prezidentas Hardingas. Bet fi
lipiniečiai tais tuščiais pažadais 
nesitenkina ir reikalauja nepri
klausomybę suteikti dabar, o ne 
“kada-nors”.

New Yorke sniegas.

Vasara praėjo, užeina ruduo, 
taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite'ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą.

Naujieny Kontesto 
vedėjas

Naujienų ofise kas- 
taipgi 

seredomis ir

esti 
dien dienomis, o 
vakarais
subatomlis. Nedėliomis-gi

esti nuo 12 vai. iki 2 vai. 
po piet. Visi dalyvaujan
tis konteste gali jį pažy
mėtomis valandomis ma
tyti, gauti informacijų ir 
išduoti jam raportus.

MASKVA, -lapkr. 27. — Po 
susižinojimo su pravoslavų baž
nyčios viršininkais Konstantino
poly ir Athenuose, arcivyskupas 
Tichonas išleido proklamaciją, 
kuriąja įvedama Rusijos pravo
slavų bažnyčiose Gregorionišką- 
jį kalendorių, kuris yra varto
jamas visame pasaulyje, išė
mus pravoslavų šalis, kurios 
vartoja Julioniškąjį kalendorių.

Civilinė Rusijos valdžia Gre- 
gorioniškąjį kalendorių pradė
jo vartoti keletą mėnesių at 
gal.

ALBANY, N. Y., lapkričio 
26. — Šiaurrytinėj daly New- 
Yorko valstijos yra tikras žie
mos oras. Septintadieny smar
kiai snigo ir Albariy, Troy ir 
Schenectady yra virš 6 colių 
sniego. Vietomis sustojo vaigš- 
čioję gatvekariad, o ir telegrafi
nis susiekimas sutrukdytas. 
Vietomis žmonės jau rogėmis 
važinėja.

šaltis Franci jo j.

PARYŽIUS, 1. 27. — Per pa
starąsias kelias dienas Franci- 
joj siaučia didelis šaltis, kurio 
galo dar nesumatoma. Vieto
mis, šiaurinėj Franci jo j, pris- 
nigta daug sniego.

Sniegas Texas valstijoj.

PORT W0RTH, Tex., lapkr. 
27. — Jau per kelis metus Tex- 
as nebuvo tokios sniego aud
ros, kokia siautė Amarilio apie- 
linkėse ir kitose Texas lygumų 
da'lyse.

i

PINIGŲ KURSAS
Vakar lapkričio 27 d., užsienio 

pinigų ne mažiaus kaip už 25,000 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame. 
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100,000 kronų 
Belgijos 100 frankų ....
Danijos 100 markių ....
Finų 100 markių ..........
Italijos 100 lirų ............
Francijos 100 frankų ... 
Lietuvos 100 Litų .........
Norvegijos 100 kronų . 
Olandų 100 kronų .......
Švedijos 100 kronų ..... .
Šveicarijos 100 frankų

..........   nmnrr------------ --—-----------------------------------------

OKLAHOMA CITY, Okla., 
lapkr. 27. — Valstijos senatas, 
pagalios, padarė nusileidimą Ku 
Klux Klano priešininkams ir 
priėmė įstatymą, kuriais už
draudžiama slaptoms draugi
joms dėvėti kaukes viešose vie
tose. Betgi ku kluxai galės 
rinktis privatinėse salėse ir na
muose ir ten dėvėti savo kaukes. 
Ir šituos įstatymus pravesta tik 
po smarkios kovos, ku kluxams 
senatoriams prisipažinus, kad 
jie daro didžiausių nusileidimų. 
O ku kluxai senate, kaip ir at
stovų bute, sudaro didelę didžiu
mą.

Nepriimtus rusus žydus nori 
išsiųsti Kanadon.

AVASHINGTON, lapkr. 26.— 
Immigracijos valdžiai pasiūly
ta, kad 700 rusų žydų tikėjimo, 
kuriuos 'laikoma New Yorke ii 
kituose uostuose, kaipo neįleis- 
tinus į Jungt. Valstijos sulig 
immigracijos įstatymų, butų iš
siųsti į Kanadą kaipo geri ūki
ninkai. Darbo sekretorius Da- 
vis sako, kad jau pradėta at- 
klausinėjimus apie tai kokis bus 
Kanados nusistatymas šiame 
dalyke.

TALINAS, (E). — Estų lat
vių konferencija Taline pasi
baigė. Pasirašyta šios sutartys: 

I galutinai sieną nustatanti su- 
| tartis, preleminarine muitų ir 
defenzyvinė sutartis. Karo nuo
stolių sąskaitos abiejų pusių 
anuliuotos. Atsidėkodama Es
tijai už karo pagalbą Latvija 

I suteikia 30 milijonų estų mar
kių pensijoms estu invalidams. 
Pasirašyta apsigynimo sąjun
gos sutartis turi dešimt punk
tų: 1) pasižadėjimas varyti tai
kos politiką ir rūpintis ekono
miniu susisiekimu*, ypač su 
Pabaltos valstybėmis; 2) užsie
nio politikos koordinavimas ir 
abipusė diplomatinė pagalba; 
3) abipusė karinė pagalba, jei 
kas nors butų be jokios provo
kacijos užpultas; 4) apie kari
nės pagalbos suteikimą bus 
padaryta atskira sutartis; 5) 
separatistinės taikos derybos ir 
susitaikinimas draudžiami; 6) 
nesusipratimai bus trečiųjų tei
smo sprendžiami; 7) visas turi
mas sutartis abi pusės patieks 
savitarpio žiniai; sąjungos su 

[kitomis valstybėmis tik abiems 
pusėms sutikus; 8) sutartis ga
lioja 10 metų; 9) sutartis įre
gistruojama Tautų Sąjungoj; 
10) sutartis ratifikuojama ir 
paisikeitimap ’ratiffHk akcijomis 
Rygoj-

Estų latvių konferencijos 
protokolų pasirašymas įvyko 
šiandien 4 vai. p. p. Užsienių 
Reikalų Ministerijoj. Pirminin
kaująs estų užs. reik, ministeris 
p. Ackel’is pavadino sutartį di
delės reikšmės dalyku, kurs 
sudaro branduolį Pabaltės są
jungai dėkojo latvių delegaci
jos pirmininkui p. Meieirovičiui, 
visiems estų latvių delegacijų 
nariams ir laikraštininkams, 
kurie smarkiai rėmė sąjungos 
sudarymą. Mejerovičius atsaky
damas pabrėžė (bendrą politinę 
sutarties reikšmę; nurodė, kad 
estai ir latviai per trumpą lai
ką pasiekė tai, ko kitos tautos 
siekia per .dešimt metų. Siena 
tarp dviejų kaimynų galutinai 
nustatyta ir susitarta anuliuoti

abipusės sąskaitos: tuo yra pa
naikintas pagrindas dviejų Pa- 
baltijos valstybių balkanizaci- 
jai. Yra padėtas tvirtas pagrin
das sudaryti ateity muitų ir 
prekybobs sutartį, įLatvijos vy
riausybė skaito savo pareiga 
paskirti žuvusiųjų per Latvijos 
atvadavimo karą estų kareivių 
šeimynoms 30 milijonų estų 
markių. Baigdamas I^atvių mi
nisteris pirmininkas, padėkojęs 
p. Ackeliui, baigė savo kalbą 
žodžiais: tegyvuoja estų latvių 
broliškas draugiškumas. P. Ac- 
kelis padėkojęs kalbėtojui, už- 
dai-e išk ii aringą posėdį. Latvių 
delegacija išvažiavo iš Talino 6 
valandą vakaro. Ją palydėjo 
estų vyriausybės delegacijos at
stovai.

Sumažino šventes.

RYGA, (E). — Latvių minis- 
terių kabinetas išdirbo projek
tą, kuriuo einant bažnytinių ir 
pilietinių švenčių skaičius Lat
vijoj vieton 20, neskaitant sek 
madienių sumažinama iki 12 ir 
i.Uatgalijoj vieton 27— iki 
Kai kurie seimo atstovai 
statę dar labiau sumažinti 
čių skaičių, bet galutinai 
šiito reikalu nesusitarta.

19. 
nusi- 
šven- 

dar

Del merginos pasivėlavimo 
bandė nusižudyti.

NEW YORK, I. 27. — Hobo- 
ken prieplaukos darbininkai iš
traukė iš Hudson upes Robert 
Thompson, kuris įšoko į upę to
dėl, kad jo mergina neatėjo su 
juo pasimatyti paskirtu 'laiku. 
Mergina gi ivo dej vėlavi
mo jos laikrodžio.

LONDONAS, lapkr. 27. — 
Apskaitoma, kad ateinanti rin
kimai Anglijai kaimuos £2,000,- 
000 (apie $8,720,000), neskai
tant £1,200,00 ($5,232,000),
kuriuos išleista šiemet balsuo
tojų registravimui.

Balsuotojų užregistruota 15,- 
000,000 vyrų ir 7,000,000 mo
terų. ,

ŠIANDIE —' apsiniaukę, vei
kiausia lietus ar sniegas į va
karą; maža permaina tempera
tūroj.

Sniego audra Massachusetts 
valstijoj

LENOX, Mass., lapkr. 26.— 
Berkshire vieškeliai yra užblo- 
<uoti didelės sniego audros, 
laike kurioj prisnigo iki pen
čių pėdų sniego ir 200 airto- 
mobilių turėjo sustoti, negalė
dami i'švaiĮi lipti Lebanoin kė
lu.

RYMAS, lapkr. 27. — Seka
mą pavasarį Italijos karalius su 
visa savo šeimina ir premieru 
fašistu. iMnssoJKini ketina apsi
lankyti Ispanijoj, atsilyginimui 
už Ispanijos karaliaus apsilan
kymą Italijoje. Vėliau Italijos 
karalius apsilankys ir pas Angli
jos kaarlių.
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Iš priežasties Dėkos Dienos, 
Ryto, ketvirtadieny, Naujie
nos NEIŠEIS,
Taipjau tą dieną Naujienų 
Ofisas bus uždarytas visą 
dieną.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patjs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų . 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numą ateidamą į laiką.

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, j laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po 
jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra 
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, m



Draugystė Šv. Petronėlės
Rengia Puikų

CUPEE DOLL ŠOKĮ
PADĖKAVONĖS DIENOJ

Ketverge Vakare, Lapkričio 29 d., 1923
Mildos Svetainėj,

3142 So. Halsted Street,
Pradžia 6:00 vai. vak. Įžanga 35c. ypatai.

Tuomi nuoširdžiai kviečiame visus be 
w skirtumo, kame grieš puikios muzykes vi- 

šokius šokius, kur galėsit iki soties prisi-
t ri šokti, ir tikimės, kad visi busit užjyanč- įĮjįįulL

dinti ir išlaimeti ką nors nepaprasto kur
V nėra garsinama ir turėsit daug, daug juoko

ir laimės. Kviečia KOMITETAS.

iru'i

Kaip Prailginama Žmogaus Amžius
^jauninama Nusenęs 
Žmogaus Kūnas

arba - -

Kaip senatve atitolinti
>

Rašo Dr. A. J. Karalius.

(Pabaiga)

Važinėkitės Visą 
Savaitę už $1.25

Trečiadienis, Lapkr. 28, ’23

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

DIDELIS

Tsata ir Balius
Rengia Šv. Petro Draugija No. 1

Kalakutu Dienoje, Lapkr. (Nov.) 29,1923 m.
LIET. TAUTOS PARAPIJOS SVETAINĖJE

35 ir Unicn gatvių.

Pradžia 6 vai. vak. įžanga 35 centai.
Kviečiame nuoširdžiai lietuvių visuomenę atsilankyti ant musų 

vakaro, čia turėsite gardaus juoko ir galėsite linksmai pasišokti. 
Bus sulošta linksma komedija, kurioj dalyvauja: — Pustelninkas, 
Vagis, Šiaučius ir Beprotis..

pra- 
me- 
Esą

Visus kviečia KOMITETAS'.

Player Pianai
Suteiks palinksminimą visai šeimynai per T
visą žiemą. Specialia pasiulimas trumpam g i M 
laikui ............................................. VUUU

jčaPSHS /^Brandedin the Bacho

skausmus, 
sensta ir 
piliečiai.—. 
žmogus su 

Re-

’’x$ubuvbiA Mc<W

ir

, OUURAN3IN 7HADI MAM

Dykai 50 rolių ir benčius. Guarantuotas per 20 metų. 
Lengvais išmokėjimais.

Didelis pasirinkimas geriausių Pianų, Phonografų 
lietuviškų rekordų ir rolių.
JUOZAS Fo BUDRIKI

3343 So. Halsted St., Chicago, III.

Sukurta kita, dar kvailesnė 
teorija: masažu, esą, galima 
žmogų atjauninti. Greitu laiku 
priviso visokios rųšies masažis
tų, įsisteigė mokyklų, kuriose 
mokinama kaip masažas dary
ti, priviso neva daktarų, kurie 
braukymais, masažavimais vi
sas ligas pradėjo gydyti....
Pradžioje, kol tai buvo nauja, 
dar jie turėjo kostumerių, bet 
paskui jų kultas pradėjo smuk
ti ir smunka. Atjauninimu jie 
dabar jau nebeužsiima.

Viena histeringa moteris 
dėjo skelbti, kad esą nėra 
džiagos, nėra jokių ligų,
musų protas valdo visą kūną, 
jei mes sergame, tai tiktai dėl
to, kad taip manome. Esą gali
ma manyti, kad esi sveikas, tai 
ir busi sveikas, nesirgsi ir ilgai 
gyvensi. Surinko šita moteris 
savo pasekėjų, įsteigė bažnyčių 
ir pradėjo gydymus, bet jos se
kėjai pradedą jausti 
eina pas daktarus, 
miršta kaip ir kiti 
žinoma, sveiko proto
šitos moteries teorijomis, 
riau sakant klejojimais, negali 
skaitytis.

Atsirado pieno draugų, kurie* 
triukšmingai paskelbė, kad pie
nas gydo visas ligas ir, žinoma, 
gyvenimą prailgina, senatvę 
atitolina ir senuosius net atjau
nina. Pradžioje dar kai kas ir 
bandė atsijauninti, bet dabar 
jau tokių kostumerių sunku 
rasti. Ir pieno draugai eina už- 
mirštin. .

Geresnio likimo susilaukė pa
prastieji, senai daktarų varto
jami vaistai, būtent: iodas, ge
ležis ir arsenikas. Tam tikruo
se atsitikimuose 
nors senai žinomi
lingi, padaro labai gerų permai
nų žmogaus kūne, kartais žy
miai atjaunina. Tyrinėjimai 
įrodė, kad arsenikas, iodas ir 
geležis gali atjauninti žmogų 
bent dešimtimi metų, o kad ši
tie vaistai stiprina, tai senai 
žinoma visų daktarų. Liaukose 
yra šitų elementų; 
liaukoj 
kas ir 
laimės 
šituose
ro gyvybės elemento, tikro at
jauninimo. Vienok parinktuose 
atsitikimuose, atkartojame, 
gauta gerų rezultatų.

šitie vaistai, 
ir nestebuk-

ČIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
motina pareiškė, kad jis negaus nė 

. trupučio.

AjSf Matai ką jis daro!
Palauk, kuomet jį sugaus motina! 

Motinos, nebauskite savo vaikų ne'turėji- 
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei- 
kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio 

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims sitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas.

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGI AUS!

tyje labai daug sensacijų sukė
lė. Įsodinama senam žmogui 
beždžionės arba kito gyvūno 
liaukos (tiroidinė, dažniausia 
lyties liaukos) ir senis pradeda 
atjaunėti — bent taip laikraš
čiai mums skelbia. Reiškia, at
rasta gyvybės eleksiras, atras
ta atjauninimo budai; reiškia 
iš seno galima jąuną padaryti. 
Taip laikraščiai skelbia.

Tikrenybėje vienok sensaci
jų padaryti negalima ir, tur 
Įjut, niekas nenori padaryti. Iš 
visų padarytų operacijų vos ke
li seniai pajaunėjo. O ir tasai 
jų pajaunėjimas, tur būt, bus 
tiktai laikinis..... Gaila, labai
gaila, bet ką tu čia padarysi....
Reikia pasiduoti likimui visų 
gyvų daiktų.

Viennos Dr. Steinach surado 
kitokiu^ budus: jisai padaro 
tam tikrą operaciją ir žmogų 
esą atjaunina. Atskiruose, atsi
tikimuose jam pavyko vieną 
kitą senį atjauninti, bet daugu
ma jo bandymų palieka bandy
mais.

Visgi turime pasakyti, kad 
šitie visi bandymai žada laikui 
bėgant išvystyti tikrų būdų, 

žada suteikti tikrų vaistų tiems, 
kurie be laiko sensta. Gal būt 
kada nors žmonės galės atsi
jauninti, galės ilgiau gyventi 
arba gyvens kadir ne ilgiau, 
tai jų gyvenimas bus laimin-Į 
gesnis, nes jie bus energinges-i 
ni, jaunesni. Mokslas visai ne-i 
svajoja apie atitolinimą mir
ties, kada laikas mirti ateina: 
kada nors visiems gyviems 
daiktams reikia mirti, kad savo 
vietą užleidus kitiems, jaunes
niems, naudingesniems.

Medicinos daktarai tyrinėjai 
ir dirba atjauninimo srity. Ir’ 
reikia tikėtis savo laiku bus; 
galima žmones atjauninti, bet j 
kol kas mes sensime ir mirsi-'1 Į 
me pasenę. O norintiems il
giau gyventi galime patarti) 
prisilaikyti higienos nurody
mų.

Važinėkitės bile kur elevatoriais visą savai
tę už $1.25 kuomet jus turite nusipirkę “L” 
pasą. Vartokite jį važiuodami į darbą ir 
iš darbo, atlaųkymui svečių, pirkimui pirki
nių, į bažnyčią, teatrą arba į kokią nors vie
tą kur jums patinka. Kuomet jus nevarto- 
jate jo paskolinkite savo giminėms ar drau
gams. Jus sutaupysite pinigų kuomet jus 
pirksite “L” pasą.

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
3 Parduodam Laivakortes. ¥

Kaina 35c. 
hptiekoie

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St., BROOKLYN, N. Y

r«vaKMU

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Ix)uis Ava.

CH1CAG0. ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

....... ........... .
Buto Telefonas
Arinitage 3209°c"nJal uoT OR. H. A. BROAD 

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) Ir Moterų Ligos.

7 VVest Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvia.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Žemos kainos vaikams
Vaikai jaunesni negu 7 metų amžiaus, 

kuomet važiuoja su suaugusiais, važiuoja 
dykai. Vaikai tarpe 7 ir 12 metų amžiaus 
važiuoja už 5c. Visi mokyklų vaikai jaunes
ni negu 17 metų amžiaus gali važiuoti už 
5c jei pirks knygutę 50 važinėjimų už $2.50. 
Tos knygutės bus parduodamos tiems, ku
rie pristatys certifikątą lankymo bile mo
kyklos. Certifikatų blankas galima gauti 
pas bile vieną elevatoriaus agentą.

Chicago Elevated Railroads
VARTOKITE JŪSŲ PASĄ

tįroidinėj 
randama iodas, arseni- 
geležis. Vienok ant ne
turime pasakyti, kad ir 
vaistuose neturime tik-

Liaukų ekstraktai.
Nelabai senai pradėta varto

ti liaukų ekstraktai—tiroidinės, 
lyties liaukų, ir kt. Ir reikia 
pripažinti gerų pasekmių. Au
toritetingų žmonių įrekorduoti 
atjaunėsimai duoda daug gra
žios vilties, daug pasitikėjimo 
parinktuose atsitikimuose. Li
goniams duodama atatinkamu 
judu prirengtos liaukos ir gau
nama labai žymių rezultatų 
;am tikrose ligose. Aiškus daik
tas, kad ne visus žmones šituo 
budu galima atjauninti arba 
jent senatvę jiems atitolinti 
jei nuo mirties išgelbėti, bet 
rezultatai geri ii’ drąsinanti.

Vieton liaukų ekstraktų pra
dėta skiepyti liaukas. Dr. Lyds- 
;on, Voronovas ir kt. šioje sri-

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrąms, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir piažos išlaido? pa
daro galimu sutaupyti jums nuo

ant jūsų siuto arba overkąuto. Mes 
turime visokio nvaterijolo kokio jų« 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir miegos.
Siutai ir overkautai fl* 4 O
ir augščiau ** ■
Vaikų siutai ir overkautai R H
ir augščiau

S. GORD.ON, 
739 W. 14th St.

Pinuos durys i rytus nuo H«Med St. 
prie U St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto jki 9 vak- 
Subatomis nuo 8 ryto iki -10 vakąre. 

Nedalioj nuo 8 iki 5 vakare.

Visi prisirengkite pamatyti

“SYLVIA”
Dviejų veiksmų muzikalę operetę

Padėkavonės Dienoje (Thanks Giving Day) Lapkr. 29

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 111-1J 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310 

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

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektras Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Dovanos
Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 30 d. San- 

dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas:

1) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE. Didelė eilių knygą, kurioje telpa 200 įvairių 
eilių. Knyga pagražinta su visokiais dailės piešiniais, 
kaina $2.00.

Kiekvienas, kuris užsiprepumaruos “Sandarą” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už visus metus $3.00, gaus šią 
knygą DYKAJ.

2) ŽMOGAUS PAREIGOS. Taipgi didelė knyga, 244 
pusi., kuri yra naudinga kiekvienam žmogui, kaina $1.00.

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi
gydami vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsim® prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon.

SANDARA
327 E Str., So. Boston, Mąss.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty- 
rusių sujuųgimŲ, išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo.’ 
jei Uirite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite -SAPOMENTOL, persitikrinjdt, 
kad yra geras. Kainą 75c-

POLO CHEMICAL CO. 
k Išdirbėjai.

2824 W. Chicągo Avė., Chicago, III.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
• NAPRAPATH
— Gydau be vaistą ir be 

operacijų —
Perkėliau savo ofisą iš 3538 So. 
Halsted St. į 4647 So. Halsted 
St. orte 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 
Tel. Boulevard 4774. Nedėlioms 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S'o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 5147.

North Sįde Turner Hali, 820 North Clark St

Užtenka pasakyti, kad “Birutė” rengia šį perstatymą. Tas tikrina, kad 

jis bus prie gražių scenerijų ir dideles simfonijos oi’kestros, bus kuogeriausiai 
suloštas ii* sudainuotąs. Po operetei gražus šokiai.

Pradžia 8 vai. vakare,

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telcphonaa Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se’- 
redoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vi1 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
r-—........ -................ ■ .iiii mi<

Tel. Dearborn 9057 ’

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

C<ir. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
—............... ■■■..................

JOHN I. BAGDŽIUNAS
į ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
EgfcąmlHudja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

ir įgaliojimus.
7 S’outh Dearborn Street 

Ruoni 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

S. W. BANES, Advokatai 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chieago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halfcted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietu vys Advokatu 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Te!.: Pullman 6377.

111 ■ ................ ......
v. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Yards 4681

Tel. Lafay.ette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vu.ndca 
patarnauju kuogeriausiai

M. YuŠka
3223 W. 38th St., Chicago, DU.

Fine for Lumbago®
Musterole drives pain away onc 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, v/hite ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER T11AN A MUSTARD PLASTEF

LOŠIA:
Keimiečiai — “Birutės” didžiulis choras.
Sylvia i— S. Krasauskienė
Elzė — S. Cherrv
Vincą — A. P. Kvedaras
Kunigaikštį — A.. Micevičius
Lacey —- J. Augustinavičius
Dole — S. Staniuliutė
M,ole — J. Micevįčiutė
Pole — V. Volteraitė
Arabelle — W. Svetlauskaitė
Ąrmintą — S. Juškaitė

Symfonijos orkestrą sutvaikė P. kurpalius
> Diriguoja Antanas Olis

Kviečia — “BIRUTĖ”.

...... ..^1^, ............ ......................
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MUSU MOTERIMS
— ................................ ........... .............................................

Veda Dora Vilkienė

Šis bei tas
apie-Chicagoje, Bridgeport 

linkėję, 50 ždonių serga tifusu 
(typhoid fever).

Motynos, nei jus pačios, nei 
jūsų vaikai tenegeria nevirinto 
vandens nei' pieno. Obuolius ir 
kitus vaisius reikia prieš valgant 
nuplauti.

Patai tina laikyti vidurius 
tvarkoje, o rankas būtinai rei
kia nuplauti prieš kiekvieną val
gį ir einant gulti.

Kiaušinių trustas užsimanė 
pasipelnyti.ir pakėlė kainas ant 
kiaušinių.

Chicagos moterįs nutarė boi
kotuoti šį trustą ir nepirkti 
kiaušinių. Boikotavimo trustas 
ilgai nepakęs — turės nusileis
ti. Paremkite ir nepirkite kiau
šinių.

Dabar neblogas laikas išpjau
ti tonsilius tiems vaikams, ku
rie žiemos laiku turi visokių 
užsikrėtimų gerklėje arba tan
kiai persišaldo. Pasitarkite su 
savo gydytoju.

Chicagoje vaikams iki 12 me
tų Children’s Memorial Hospital, 
Halsted St., ir Fullerton, tonsi- 
lus išpjauna dykai. Valandos 
kasdien nuo ryto iki 3 po piet.

Tie, kurie šįmet žada pirkti 
Kalėdines dovanas, tegul perka 
išapksto. Dabar krautuvėse su
sigrūdimo nėra ir lengvai gali
ma pasirinkti visko, ko tik šir
dis geidžia.

Tie gi, kurie neturi ūpo pir
kinėti Kalėdines dovanas arba 
nežino kam ką pirkti tenesikan- 
kina, — o paaukauja tuos pini
gus Lietuvos našlaičiams arba 
kokioms kitoms naudingoms 
įstaigoms.

Kaip ir ką virti
Kepta kiauliena (pork 
chops) su obuoliais

Pasudyk porkchiaps’us ir 
apibarstyk su trinta balta duo
na (duonos trupiniais). Sudėk 
taukota petelne vieną šmotą 
prie kito; perpjauk obuolį per 
pusę, išvalyk ir - uždėk vieną 
dalį ant kiekvieno šmoto mė
sos. Kepk gana šiltame pe
čiuje. Kubmet duonos trupi
niai parus, įpilk truputį van
dens ir dar laikyk pečiuje pa
gal nužiūrėjimo.

Makaronai su suriu
Virk makaronus sūdytame 

vandenyje kokia 20 mimrtų.
Smaišyk druską, miltus ir 

sutrintą American sūrį arba 
kokį kitą sūrį. Dėk vieną eilę 
makaronų, kitą eilę mišinio su 
suriu. (rali dėti tik eilių, kiek 
nori. Viršutinę gi eilę apiberk 
lito mišiniu su suriu. Apipilk 
pienu taip, kad apsemtų. Kepk 
vidutiniai karštame pečiuje 
juinutas. Valgyk karštą.

Riešuty duona

45

tame pečiuje 15 minutų. Jei
gu vartosi saldų pieną vietoje 
rūgštaus pieno, tai nedėk so
dos.

Sitplak kiaušinius su cukrum 
pakol mišinys bus tvirtas. Pri
dėk ištirpytus sviestą arba tau
kus ir* vandenj ir- maišyk gerui; 
■pilk persijotus miltus, druskų 
ir baking pQwder po truputį ir 
vėl gerai maišyk. Pripilk va
niles. Išdalink tešlą į tris da
lis ir kepk atskirose skaurado- 
se. Kepk 45 minutes viduti
niai karštame pečiuje.

Gali perdėti piragus su uo
gomis arba kokiu kitu mišiniu.

Šokoliadinis pudingas Šeimininkėms patarimai
1 kvorta saldaus pieno
1/2 puodu’ko smulkaus cukro

I 2 šaukštuku paprastų miltų 
[arba korninių miltų arba po|giau laikytų, prieš 
Išaukštuką vieno jr kito
Į 3 trynius
I Ųo puoduko kakao

1. Sumaišyk cukrų, miltus, 
krakmolą ir trynius.

2. Užvirk pieną (virk dvigu
bame inde) pridėk mišinį iš 
cukraus, miltų krakmolo ir

' kiaušinių.
3. Ant galo pridėk kakao ar- 

bp, šokolado ir maišyk nuolat 
idant ne prisviltų.

4. Kuomet mišinys bus tirš
tas, supilk į indą, apibarstyž 
riešutais arba suplak likusius Acto arba vaisių 
babltinius sų cukrum, 
tepk, įstatyk į pečių

Kad nauja baltinta (ename- 
kd) palelino arba puodas Įt

verto jant 
pripilk jį šaltu vandeniu, duok 
užvirti, o paskui padėk į šalį, 
kad vanduo jame atšaltų.

šviesiomis spalvomis dažy
tis rakandus (daugiausia šiuo 
laiku vartojamus valgomam 
kambaryj arba virtuvėje) ge
riausia nuvalyti su lietaus van
deniu. Muilą tik tuomet rei
kia vartoti, kai rakandai palie
ka baisiai purvini, 
paimk ant skuduro 
nutrink rakandus.

Nuplovus 
vasalino ir

plėtmus iš 
ir ap-1 šilko geriausia išimti šiuo mi- 
10-čiai šįnįu iš lygių dalių borax’o, so

dos ir miuluoto vandens. Su-
5 Apibarstyk su riešutais, vilgyk minkštą skudurą šiuo 

paduok į stalą su saldžia gri- mišiniu ir valyk šilką.
tiene. Gali valgyti šaltą arba ____________
karštą. !

Neapvylkit Juos 
Kalėdų Dienoje

Paliko tiktai keletas savaičių laike, kurių 
jus galite pasiųsti pinigus giminėms Lie
tuvon. Kalėdos jau artinasi. Jei jys siųsite 
savo dovanas tuojau, o jei ne, tai jūsų my
limieji bus nusivylę Kalėdų dienoje.
Musų pasiuntimo kursas yra toks kaip pa
rodo marketas — draftais, money orderiais 
arba kabeliu. Mes turime daleidimą išmoks
ti jusli pinigus tikrais doleriais — bet kai 
kurios šalys reikalauja savais pinigais.

ATEIKITE ŠIANDIEN IR PASIŲS
KITE SAVO PINIGUS Į UŽRUBEŽĮ.

Klauskite prie langelio No. 6 
Užrubežinis Departamentas

25 N. Dearborn St 
Netoli Washingtcn 

CHARLES E. SCHLYTERN, DANIEL V. HARKIN, 
Diretokių Prezidentas Prezidentas

E

RALTIJOS-AMERMOSU LINIJA 9Broa<lvay, Neverk. N Y D
SėILIETU^

PER HAMBUR GĄ.PIIJA\Ą

uždirbt dide-
liūs pinigus

TAKI GAB BIZNYJE
Mes esame sena patsovi Lie

tuvių kompanija 
priimame naujus 
gali įsigyti taxi 
ir likusių sumų lengvais išmokė
jimais. Veikite tuojau, nes da
bar yra darbimečio laikas..

ir dabar 
narius, 
įmokėjęs

mes 
kurie 
$250.

HubCabCc
Victory 7070

2929 So. Halsted St.

Prospect 2992
Speciale atyda taisymo.

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

Petromilli & Piatanesi Bros., Sav. 
Vienatinė dirb
tuvė S. V. bile 
styliaus ir sys- 
temos armoni
kų, pianų ir 

cliroamatikų.
Ži norai muzi
kantai vartoja

musų instrumentus. 5 metai ga
rantijos. Už 10c. Katalogas.

3137 W. 51 St.,
Netoli Kedzie Avė., Chicago, III.

Tel. Blvd. 3139
M. Woitkewicb 

BANĮ S 
AKUftFRKA

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa-

Htarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
talinius moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

-IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniškas liga? 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
iausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 ųktą, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai}

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

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 va
kare. Nedeliomis nuo 10 iki 
12 dieną.MELVA DERBY

Lietuvė nursė, svei
katos taisytoja. Ei- 
iu prie visokių li
gonių. Jau 13 metų 
kaip praktikuoju. 
Sergančios moterys 
ir merginos, reuma
tizmu, lumbago, 
nervingumu, galvos 
skaudėjimu, kojų 
gyslų ii* odos sutru- 
kimų ir tt. 
vėliausiais 
elektros 
sulphur 
masažai.

Saldus pyragas

t

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 > 
vakare.

Gydau 
budais, 

veikimais, 
vanos ir 
Patarimai 

dykai. Valandos nuo 7 iki 10 vai. vak. 
3120 W. 41 PI., Tel. Lafayette 4247

/£3/

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 : 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St,
CHICAGO, ILL.

4 kiaušiniai
Ve puoduko cukraus
% puoduko ištirpytų taukų 

arba sviesto
puoduko vandens

3 puodukus miltų
I šaukštukus baking povvder 
,z2 šaukštukus druskos 
1 šaukštukas vandens

I LIETUVĄ
ANT KALĖDŲ IR NAUJŲ 

METŲ ŠVENČIŲ 
Greitais ir dideliais expresiniais 

laivais.
S. ESTONIA ......................... ...... Dec. 5
S. LITUANIA ............................  Dec. 19

TREČIOS KLESOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

_ LIĘPOJŲ IR MEMELI $107.00
Dėlei laiv. ir ^inių kreipkitės nrie savo agentų

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Buvusi Vcelik Studio
1147 W. 18th St, kampas May St

Kalbame lietuviškai

\2>55
No. 1589.

'*89
Populiariškas stylius. 

Lengvas ir patogus dėvėti šalčiams 
užėjus.

miltu . Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
* 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 

mierai reikia 4% yardo 40 colių mate
rijos. IŠsiuvinėjimas No. 639 kainuo- 

, ja 15c. extra.
powaer| 1714. Bliuzka panaši į švarką, 
/i-Tokią bliuzką gali pasisiūdinti ir su 

ją sudėvėti savo senus sejonus.
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 

46 colių per krutinę.
Mierai 36 reikia 2 yardų 36 colių 

materijos ir H yardo skirtingos ma
terijos apikaklei ir juostai.

No. 1255. Mažam berniukui nakti-

11/2 puoduko kvietinių
1 % puoduko baltų miltų
1/j puoduko cukraus
5 šaukštukų baking
14 šaukštuko sodos 

soda)
1 puoduką sukapotų
1 kiaušinį.
1 puoduką rūgštaus
Prie kvietinių miltų pridėk I

baltus miltus sumaišytus sujnis rūbas, tai būtinas rūbas kiekvie- 
... . . , . nam vaikui. Sukirptos mieros 2, 4, 6,baking powder, soda, druska ir 8> 10 ir 12 metų. Mierai 8 reikia 2% 
persiok; pridėk neplaktą ' kiau- j yardo 36 colių materijos 

>šinį, riešutus ir rūgštų pieną.
Išmaišyk gerai. _ _ ___ ___________
sudėk teptą ir tegul pastovi 15 coln* "baterijos.

Kepk vidutiniai karš- j M

(baking (

riešutų

pieno.

j yardo 36 colių materijos
I No. 1637. Patogus žiurstas. Su- 

ryj . , kirptos mieros 36, 40, 44 colių per
Ištepk metą krutinę, 36 mierai reikia 2% yardo 36

paduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numerj, pažymėti mierą ir aiš- 
riai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

terasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1739 So. 
ialsted St, Chicago, III.

’ NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, III. 

siųsti man pavyzd] No............
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vatat.)

MrU MICBIEVIGZ-miKIH, 
AKUŠERIU

SI01 So. Halsted St., kampas Si 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paini

• Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; i) 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligoubučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie? 
gimdymą, laike 
gimdymo ir 
gimdymo,

Už dyką patu 
rimas, da ir kito 
kiliose reikaluo 
se moterims ii 
merginoms; k re i; 
kitės, o rasite 
pagelbą.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 >
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:20 vakare

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

. ■■ ' ..."zz------ -r
DR. A. J. BERTAŠIUS

8464 So. Halsted* St.
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v.

Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.

Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Phone Canal 6222

Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną. .

DR. C. K. ČERYS
DENTISTAS

4454 S. Westem Av.(kamp. 45 st.)
Valandos: nuo 4 po pietų iki 9 vak.

Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Tel. Lafayette 3415

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

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

nuo 5:80 iki 7:81 vakar*.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted S't., Chicago. III.

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

Tel. Canal 6222. Chicago, III.
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;

6—9 vak. Ned. pagal sutartį

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedčliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tek Van Buren 0234 
Ofiao tel. Boulevard 9693

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res 1139 Indepeii^nnce Blvd. Chicagir

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 VVahansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Dreiel 2880

DR, M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

dr. v, a. simkus

Office Houra: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vai.

1 Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1910 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jj, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt Kd., 
Phone Cravvford 3140

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

Optom«trht 
Te). Boulevard 6487 
4649 S. Asblar.d Avė 
Kampas 47-tos tat 

2-ros lubobe
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ŽAISTOMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.
k-

Gydytojas, Chirurgas ir Akaieris

8315 Soith Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

Specialistas chroniškų ligų. Buvęs 
pirmiau Irving Park Senatorijoj 

vyriausiu gydytoju.

Valandos nuo 4 iki 6 subatom, ki
tomis dienomis pagal sutartį.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

DR. F. E. REIGHARDT

2009 North Avė.
(Kampas Milvvaukee Avė.)



NAUJIENOS
Lith^inlua Daily Nev« 

r-jbU«hed Daily, «xcapt Satidaj Jly 
Tha Lithaanlan Wew» Pab. (X. Ino-

Editor P. Grigaitis
1789 South Halsted Street 

Chicago, III.
Talephone Roosevalt 85M

Subscription Rateai '
18.00 per year m Canada.
$7.00 per year outside oi Chicaga.
$H.0l per year Ln Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Class Mattel 
March 17th, 1914. at the Poat Office 
o f Chicago, 1)1, undar the act pi 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriaat 
eekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chicago 
11). — Telefonas i Roosevalt 8500.

Užsimokėjimo kalnai
Chicago je — paltui
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Pinigus reikia siusti palto Monej 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Dvi kraštutinę bes.
Musų kraštutinė kairioji 

srovė per savo spaudą smar
kiai užatakavo Mariampo- 
lės Realę Gimnaziją, kaip 
tik pasirodė tos mokslo 
įstaigos atsišaukimai, pra
šantys amerikiečių pagel- 
bos. Vienas tos spaudos or
ganų įrodinėjo, kad darbi
ninkai neprivalą remti Rea
lę Gimnaziją, kadangi ji 
rengia “buržuaziškus” inte
ligentus ir valdininkus bur
žuazinei valstybei, . ... .

Dabar tuo pačiu klausimu 
atsiliepė ir kitos kraštuti
nės srovės spauda — kleri
kalų (žiur. Apžvalgą). Ji 
irgi sako, kad Realės Gim
nazijos remti nereikia. Nes 
ji, girdi, auklėjanti bolševi
kus — o prie to dar Mari- 
ampolė galinti ir be jos ap- 
seiti, turėdama ir “kunigų 
Marijonų Kongregacijos 
gimnaziją” ir “Vargdienių 
Seselių Vienuolijos gimna
ziją” ir t. t.

Dvi kraštutinės srovės ir 
abi gražiai susitaiko tos 
mokslo įstaigos smerkime.

Jų priekaištai sumuša 
vieni kitus, todėl jie patys 
savaime nupuola. Bet iš jų 
yra aišku, kad kiekviena tų 
dviejų srovių pripažįsta 
vien savo frakcinę “apšvie
tę”. Bešališko, nefrakcinio 
mokslo Lietuvai negeidžia 
nei komunistai, nei klerika
lai.

Priespauda ir 
žiaurumas.

Priespauda • negali būt 
švelni. Bet visa kas turi sa
vo saiką. Caro valdžia bu
vo labai despotiška, vienok 
ir ji rūpindavosi, kad josios 
žandarai apseitų su savo 
aukomis mandagiai. Išrodo 
tečiaus, kad net tokio saiko, 
kurio laikėsi carizmo tar
nai, nežino “krikščioniško
sios” Lietuvos carukai.

Šiandie “Naujienose” de
dame musų specialio kores
pondento prisiųstą nuorašą 
protokolo, kuris buvo susta
tytas, areštuojant prof.
Allg. Voldemarą. IŠ jo rna- Mariampoles Realei Gimnazi- čiaus remti tą mokslo židinį.

Itome, kad Kauno komen
danto įsakymo vykintojas 
įsilaužė į p. Voldemaro butą 
kuone nakčia, nedavė jam 
su nieku (net su pačiu ko
mendantu!) pasimatyti ar
ba pasikalbėti per telefoną 
ir per dvi valandas išgabeno 
į koncentracijos stovyklą!

Kam buvo reikalingas 
toks brutalumas?

Kada šitaip baudžiama 
už straipsnį, tilpusį laikraš
tyje, tai tenka manyti, kad 
Lietuvos diktatoriai yra ar
ba apimti kažin kokios ne
paprastos baimės — arba 
galutinai sudemoralizuoti.

Ne be reikalo prieš tokį 
Lietuvos valdytojų elgimąsi 
kelia triukšmingus protes
tus net tokie ramus žmonės! 
kaip kanauninkas Tumas.

Apžvalga
MARIAMPOLĖS REALĖ GIM

NAZIJA IR JOS PRIEŠAI.

“Draugas” paskelbė ilgą 
staripsnį prieš Maria mpoles 
Realę Gimnaziją, įrodinėdamas, 
kad amerikiečiai neprivalą jos 
remti.

Vienas jo argumentas yra 
toks, kad Realės Gimnazijos 
mokiniuose prasiplatinęs bol
ševizmas. ,Patvirtinimui šito 

sayo argumento “Draugas” ci
tuoja u ištraukas iš studento 
Vytauto Aleksos “išpažinties”. 
kuT yra minima apie įsikūrimą 
“visuomenininkų” kuopos Re
alės Gimnazios mokinių tarpe 
1920 m. ir t.t. Nurodęs tai, 
“Draugas” sako:

“V. Aleksa ylra Realės 
Gimnazijos produktais. Jis 
buvo vienas karščiausių bol
ševikų.”
Antras sakinys yra teisin

gas, o pirmas —■ ne. Nabašnin- 
kas Vytautas Aleksa nebuvo 
Realės Gimnazijos! ^‘produk
tas”. Apie tai jo “išpažintyje” 
nėra nė žodžio. Bet ve kas 
tenai yra pasakyta:

“Aš mokinaus Mariampo- 
lės ‘žiburio’ gimnazijoje.” 
Vadinasi, jeigu sakyt, kad V.

Aleksą padarė bolševiku gim
nazija, tai kalte už tai puola 
ne ant Realės, o ant “Žiburio” 
gimnazijos.

Mes vienok nenorime būti 
taip vienpusiški, kaip “Drau
gas”, ir nekaltinsime gimnazi
jos u‘ž tai, kas nėra josios dar
bas. Nežiūrint to, kad žy
miausias tarpe Lietuvos moks
leivių bolševikas, Vytautas 
Aleksa, mbkinolsi katalikiško

je “Žiburio” gimnazijoje, mes 
nemanome, kad ta gimnazija 
mokina bolševizmo.

Nemoikjna bolševizmo nė 
Reale Gimnazija. Nemokina jo 
nė, kitos Lietuvos gimnazijos, 
nors nabašninkas Aleksa augš- 
čiaus paminėtoje “išpažintyje” 
įsakmiai sako, kad bolševikų 
kuopos buVo susitverusios ii 
tarpe Vilkaviškio gimnazistų ir 
tarpe Rokiškio gimnazistų ir 
daugelyje kitų vietų.

Moksleivius pavertė bolševi
kais komunistų agitatoriai, ku
riuos pristato Lietuvos komu
nistų partija (o apmoka Mask 
va). Tie gi agitatoriai turėjo 
pasisekimo tarpe moksleivių 
detlo, kad Lietuvos visuomenės 
ūpas buvo palinkęs į bolševiz
mo pusę. Kaipo jautriausioji 
visuomenės dalis (ir dar ne- 
nusistovėjusi protiškai), mo- 

• ksleivija gal būt didesniam 
j laipsnyje už kitus (Lietuvos 
, (žmones buvo užsikrėtusi bol- 
I ševikų idėjomis. Šiandie gi, 
kuomet visuomenės ūpas pasi
keitė, ta pati moksleivija griež-
čiaus i?ž visus nusistatė prieš ir klerikalų kontroliuojamos 

(bolševikus. Aiškiausias tam mokyklos!
■ pavyzdys yra Vytautas Aleksa. Tai yra perdaug dideli ape- 
i Taigi, rimtai svarstant da-’titai. Ir mes mankome, kad 
lyką, pasirodo, kad “Draugo” j amerikiečiai, matydami, prie ko 
mėginimas prikišti bolševizmą eina klerikalai, šoks dar karš-

jai neišlaiko jokios kritikos. Ji
sai yra net nesąžiningas, ka
dangi “Draugas” iškreipia tie
są, primesdamas V. Aleksą Re-’ 
alei Gimnazijai, kuomet jisai 
ištiesų buvo katalikiškos “Žibu
rio” gimnazijos mokinys.

Dabar pažvengsime į antrą 
“Draugo” argirinentą. Jisai ra
šo:

“Mariampolč turi net še
šias gimnazijas: valstybinę 
‘Rygiškių Jono* bernaičių ir 
mergaičių- gimnaziją, žydų 
gimnaziĮją, kunigą .Marijonų 
Kongregacijos - gimnaziją, 
Vargdienių Šešeilių Vienuoli
jos gimnaziją, ir realinę gim
naziją”.
Kadangi Mariampolėje esą 

tiek daug gimnazijų, tai kam, 
girdi, reikią remti tą vieną 
Realę. Gimnaziją?

Tai yra visai neišmintigas 
klausimas, šitaip klausti bu
tų pamato tuomet, kai butų 
kalbama apie naują gimnaziją 
Mariampolėje. Jeigu Maniam- 
polė jau turi tiek daug gimna
zijų (“Draugas” kažin kodėl 
visai nemini da ir septintos, 
“Žiburio” gimnazijos), tai ga
lėtum sakyt, kad naujos gim
nazijos tenai nereikia. Bet 
kalba juk eina ne apie gimna
zijos steigimą, o apie jau esan
čios gimnazijos palaikymą.

Jeigu? Reale Gimnazija ne
gaus paramos, tai ji gali pra-
žuti. Ir mes dabar klausiame 
“Draugo”: kode! jisai nori, kad 
ta mokslo įstaiga nebūtų iš
gelbėta?

Ji yra viena seniausiųjų lie
tuviškų vidutinių mokyklų ne 
Jk Mariampolėje, ne tik Su
valkijoje, bet ir visoje Lietu
voje. Ji pradėjo veikti, dar 
vokiečių okupantams pilnai 
ireišsikrauščius iš Lietuvos. Ji 
■Danėse be galo daug vargo, ko
vodama su sunkiomis sąlygo
mis, kokiose buvo Lietuva 
pirmiausiais savo nepriklauso
mybės metais; vienok ji suge
bėjo atlikti milžinišką darbą 
Lietuvai, prirengdama dideli 
būrį apšviestų žmonių, kurių 
Lietuvai taip trukstd.

Visi bešališki žmonės iLlietu- 
vojci pripažįsta, kad mokslas 
Realėje Gimnazijoje yra pasta
tytas gerai, ir daugelis net sa
ko, kad ji stovi priešakyje vi
sų Lietuvos gimnazijų. Bet to 
negana. Ji dar turi vieną 
svarbią ypatybę, kuri ją atski
ria nito visų kjitų gimnazijų: 
ji yra reale mokykla, kuomet 
kitos gimnazijos yra klasinės. 
Tai reiškia, kad tas laikas, ku
ris kitose gimnazijose yra ski
riamas “klasinėms” (lotinų ir 
graikų) kalboms, šitoje gim
nazijoje yra suvartojamas tik
riems (realiems) mokslams, 
visų-pirma gamtos mokslui. 
Realėje gimnazijoje, be to, lan
giaus mokinama matematikos 
ir naujųjų kalbų, kurias gali
ma suvartoti praktiškam gyve
nimo.

Klasinės gimnazijos yra se
noviškos, o Realė Gimnazija 
yra naujesnio, praktiškesnio ti
po mokykla.

Del šitos jos ypatybės, Ma- 
riampolės Realę Gimnaziją ne
gali atstoti kita ku’ri nors mo
kykla nei Mariampoles, nei ki
tur. Jeigu ji žiltų, tai pasida
rytų tikras nuostolis Lietuvai.

Vienok “Draugas” nori, kad 
jos nebūtų.

Jisai pats nurodo, kad Ma- 
riampolė turi šalo valdiškos 
mokyklos (kurią kontroliuoja 
“katalikiškas” apšvietos mi- 
nisteris) net dvi grynai konfe
sines, kunigų ir mioiškų val
domas gimnazijas. Prie to ji
sai dar užtyli klerikalinę “Ži
burio” gimnaziją. Tuo tarpu 
jam pavydu, kad pažangioj; vi
suomene tenai turi viso tiktai • < 
yieną Realę Gimnaziją.

“Draugas” geidžia, kad tame 
Su’valkijos apšvietos centre pa
liktų vien tiktai klerikalinės

AUJIKNtJS, CHcigo, m.
MUCIUS SCEVOLA.

Laiškai iš Vokietijos, 
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(Musų speciajio korsepondento)

PO PINIGŲ SALĮ

(Pabaiga)

Praslinkus dar trims savai
tėms, pasišaukia mane vietos 
finansų ministerija tardyti: 
kaip aš esą drįsęs siųsti iš Vę- 
kietijos čekį, kuriame pažymė
ta svetimos valiutos keletas 
vienučių!

Mano kantrybė čia galą ga
vo kaip, sakau, nei bolševikai 
taip nedaro: jei aš ką atsive
žiau, ar jei kas man ką iš už
sienio atsiuntė, tai tas daiktas 
yra mano ir man niekas nega
li uždrausti jį išsivežti ar at
imti.

Mano tardytojas su tuo nesu
tiko^ ir pareiškė, kad reikalą 
gausiąs teismais išspręsti.

Kad pakelti jo energiją, aš 
jam pareiškiau, kad tą čekį aš 
vistiktai išsiunčiau ir už jį pini
gus gavau. Tardytojas išsi
žiojo. Aš laukiu teismo. Bai
siai malonus santykiai ir pa
vyzdinga tvarka!

Bet devizų diktatorius išlei
do ir kitą labai mandrų įsaky
mą. Svetimą valiutą bankuo
se galima keisti ne tikruoju, 
bet valdžios oficialinuoju dirb
tinai nustato tuoj u kursu. Pa
vyzdžiui, kelios dienos atgal 
New York’o biržoj doleris kai
navo lygiai bilijonas markių. 
Vokiečių valdžia kursą 'nusta
tė lygiai 320 milijardų. Bankai 
atskaito dar savo procentus ir 
moka lygiai 315 milijardų. Tuo 
tarpu pirkliai, kaldami prekių 
kainas, atsižvelgia ne į valdžios 
kursą, bet į New York’o. Kai
nų skirtumas pasidaro nema
žas; žmogus turi gyventi, turi 
savo pinigus keisti, bet vietoj 
keitęs vieną dolerį yra privers
tas.keisti tris. Tokiu keliu val
džia lupa iš žmonių svetimą 
valiutą. ■

Reikia žinoti, kad pas pavie
nius žmones svetimą valiutą 
ar už svetimą valiuotą kas pirk
ti yra griežčiausia uždrausta: 
gresia kalėjimas ir kitos ma
lonės.

Kaip tokią politiką pavadinti 
-ieškokite vardų patys. Tik

tai ne dyvai, kad po tokios vie
los žulikystės, nei patys vokie
čiai piliečiai, nei užsienis vokie
čių valdžia nepasitiki nei už 
skatiką. Bolševikų kelias. Tie
sa, bolševikai buvo dar smar
kesni: jie u‘ž privatinę valiutų 
prekybą tuojau vietoj šaudė.- 
Vokiečių valdžia, užsiėmusi ci- 
cilikų gaudymą, šmugelninkų 
atžvilgiu ne tokia smarki. To
dėl, palei kiekvieną banką, ku
ris moka už svetimą valiutą 
bficialiniu kursu, sukasi juo
doji birža. Vaikar, pavyzdžiui, 
palei banką, kuris mokėjo už 
dolerį 315 milijardų, du sve
timtaučiai suderėjo' su juodos 
biržos agentais dolerį po 600. 
milijardų. Jąu buvo atskaity
ta keliolika bilijonų, kaip stai
ga atbėgo tųjų spekuliantų 
agentas: — Radau žmogų, ku
ris parduoda dolerius po 400 
milijardų! — žinoma, speku
liantai nubėgo iš ano žmogaus 
pirkti, o tie du* svetimtaučiai 
nuėjo į (kitą juodąją biržą de
rėtis. Juodoji birža gerai or
ganizuota, turi puikių agentų. 
Jeigu į biržą ar į kokios pušies 
kavinę artinas įtariama policija, 
kuri neprošal kratą padaryti ir 
kapitalus nusavinti, tūtoj pa- 
sklysta visa eilė švilpukų-signa- 
lų, spekuliantai bematant pra
žūva, lieka tiktai nieko nekal
ti žmones. Ir signalai taip su
tvarkyti, kad nepašvęstas žmo
gus'jų nei nepastebėsi...

O užvakar buvo! toks atsiti
kimas: gatvės banditas pasi
naudojęs gatvės patamsiu*, mo
vė vienam pirkliui peilį į už
pakalinę dalį, ir ištraukė iš ke- 
šenės pinigų mašną kurioje bu
vo kiek svetimos valiutos ir 
keli šimtai milijardų vokiečių 
markių. Banditas, išsiėmęs 
svetimą valiutą, mašną su vo

kiečių pinigais grąžino atgal, 
tardamas:

—Labai žemai dėkui! Aš to
kių neijnu»!

Tai ko stebėtis, kad ir bul
vių svaro be dolerių valiutos 
pirkti nebegalima. Ką jau apie 
bulves: bulvės ir duona pas 
mus jau daros liuksuso daik
tas, kutois pirkti įmanomas tik 
spekuliantams. Tik, tiesą pa
sakius, dabar nebedaug tokių 
žmonių, kurie tuo darbu neuž
siima. Bet jeigu jau jito neuž
siima, tai visai galas: gyvent 
nėr iš ko, o numirt ifrgi negali
ma— nėr iš ko užsimokėti už 
grabą ir už vietą kapuose: šie 
daiktai, doleriui kįlant, irgi pa
brango.

Vokiečių biednuomenė, netu1 
rėdama iš ko gyventi, ir neišsi
galėdama numirti, priversta 
tenkintis šešėlių būtimi...
Zwiebelimark — ei b ui i- 

n ė markė.

Mano švogerio uošves ciocės 
tetula prieš eidama gulti vi
suomet sakydavo--dovanok jai 
viešpatie dangų: Pastovi valiu
ta dar laimės nesudaro — rei
kia tosios valiutos turėti! Čia 
tai ir dvokia šuva /pakastas, 
tai ir beždžionė vandeny 
teliūskuojas, čia tai ir kiškis 
pipiruose kepa: kiek gražių žo
džių jau apie vokiečių pastovią, 
valiutą girdėjau, kiek jau jos 
ieškojau po visus politinės po
licijos skyriuos, bet, dievaž, 
pastovios valiutos dar niekui 
nesu regėjęs.

Bet, kadangi man tenka gy
venti Vokietijoj, kur dabar vi
sa rokuojama pastovios valiu
tos kainomis, ir kadangi, sulyg 
dabartinių kainų aš numirti ne
išgaliu*, ir kadangi' gazetos rašė, 
kad ir privatinės įstaigos gali 
leisti pastovios valiutos bonus, 
tai aš pakėliau pirmąjį pirštą 
nuo dešinės rankos ir pridėjau 
jį prie kaktos. Ir prie kaktos 
pridėjęs, šitaip į save tariau:

—Mucijau, tMuteijau,. išleisk 
savo pastovią valiutą!

Kadangi pinigų 'pastovumas 
priklauso nuo piliečių jais pa
sitikėjimo, o pasitikėjimas pri
klauso nuo pinigų popideringu- 
mo,, tai aš pats sau ir atsakiau 
šitaip:

—Pavading savo pinigus 
ŽAvicbelmark— cibulinc marke 
atsižvelgiant į šio produkto vi
suotiną naudingumą, valiuta 
tikrai bus populiari!

Paėmiau kalendoriaus lapelį 
ir raudonu rašalu parašiau: 
“Penkios aukso markės, ši

1
suma bus sumokėta kiekvie
nam, kaip tiktai šie pinigai bus 
atšakti. Kas šią valiutą falsi
fikuos, arba bandys pakeist, 
arba falsifikuotą arba pakeistą 
bandys piliečių tarpe platinti, 
tas gaus turėti reikalą su Ba
varijos policija!” Iš lakšto apa
čioj mėlynu rašalu dar pridė
jau: “ši valiuta yra visai pasto
vi, nes nepriklauso nuo dolerio 
kurso. Garantuota, kad už 
dešimties metų ji bus tiek pat 
verta, kaip ir šiandie!” '

Tokiu budu prisigaminęs pa
stovios valiutos, išėjau jos po 
svietą platinti. • Ku‘r daugiau 
eisiu, jeigu ne į kavinę, kur 
mano jaunosios dienelės plau
kia. Tą vakarą kavos puodas 
tenai kainavo lygiai šeši su 
puse milijardai, nepriskaitant 
mokesnio už patarnavimą ir 
ttž kavos esenciją. Paspaudžiau 
gražiai Reti ranką, duodu sa
vo pinigus ir prašau rėžto. Iki 
šiolei aš visur ^turėjau neblo
gą kreditą. Pavyzdžiui, mano 
šeimininkė abelnai man nieko 
nebeduoda, ko ji negali man 
dovanoti. Tat ir šiito tarpu aš 
neturėjau jokio pagrindo lauk
ti sutikti kokio nors nepasiti- 
kėjimo. Bet gražioji Beti pa-’dėsime; nebent vietos žiniose 
kraipė švelniai sušukuotą gal- galėsime paminėti.

velę, pravėrė meilias lupikes ir 
tarė:

—Ist das dees neųe Geld? 
—Ar tai nauji pinigai?

Aš, žinoma, tris kart galvą 
linktelėjau, sakydamas, kad 
taip, nauji .

—Is es aa'echt? — Ar tai 
tikri? — dar ji paklausė nei 
šiaip nei taip mano pinigus var
tydama.

—Kad tie pinigai yra tikri, 
gali įsitikinti iš to, kad kita 
poperio pusė tuščia! — atrė
žiau, padaręs visai rimtą vei
dą. Bet mano nelaimei, kita 
pusė nebuvo tuščia: aš mat tu
riu nelemtą paprotį žymėti ka
lendoriuj šeimyninio gyvenimo 
iškilmes. Ir kitoj pusėj kaip 
tiktai buvo parašyta:

“Šiandie namie Inesėdėtfi: 
kriaučius ateis”.

šis iš esmės kvailas priera
šas gražiajai Beti skepsį įvarė: 
ji atsisakė mano pinigus vertin
ti, tarytam tai butų vokiečių 
valstybės pinigai. Ir veltui aš 
ją įtikinėjau, kad mano pinigų 
padengimui aš turiu namie tuš
čia poperosų dėžutę ir beto vie
ną senų kelnių kišką, — ji vis 
tiktai mano pinigų imti neno
rėjo. Tokie dabar jau durni 
žmonės paliko: jie ima valsty
bės poperinius pinigus, kurie 
—vienas Dievas težino, ar yra 
padengti nors viena poperosų 
dėžute, nebekalbant jau apie 
kelnių kišką, o mano pastovią 
valiutą—cibulinę markę —ne
nori imti!

Tačiau Su mergaička ilgai 
derėtis negalėjau': bijau devizų 
diktatorio. Su juo prastos 
štukos. Vakar,, pavyzdžiui, 
kaimyninėj kavinėj darė obla- 
vą, kurios organizacija kaina
vo dvidešimts dolerių, pagavo 
pusę dolerio ir pasiuntė į valsty
bės banką sekamam šimtui bi
lijonų markių padengti: bijo
jau, kad ir mano pinigų ta pa
ti laimė neištiktų. Išsikraus
čiau' toliau mano pinigus skelb
ti! Bet kažkokia likimo ironi
ja: visur tai dėl šiokios tai dėl 
tokios priežasties nenore j d jų 
iš manęs imti. Kvaili žmonės: 
nieko nesuprantu! Kai pakirė- 
jo derėtis, sudėjau savo pini
gus į konvertą ir pasiunčiau 
į banką, prašydamas kad man 
atidengtų mano vardu pasto
vios zwiėbelmark konto. Iki 
šiol dar jokio atsako nesulau
kiau': žinia, dabar su bankais 
vienas juodas vargas —‘ jie nie
kuomet neatsako.. Nueisi ka
da žmogus, gerą širdį turėda
mas, pasiklausti į banką:

—-Kiek man procentų prira
šėte už pereitus metus??

Tamsta esi mums skolingas 
už buhalterijos ir kitus darbus 
šimtą milijardų. Tamstos pi
nigai suvartoti skolos padengi
mui tamstai konto išbraukta! 
—atsako banko valdininkas, 
pusberniokiškos išvaizdos.

Taip tai dedas nudie su smul
kaus bu'iižujo kapitalais. Ma 
juos bala kad ir mano pasto
viosios valiutos pinigus. Jei kas 
jais interesuojas akcijoms pirk
ti ar akcijoms reikalams 
prašau kreiptis į Banko konto
rą Schmugel Schieberewitz & 
Co. Perleidžiu pigiai: už dolerį 
duosiu * 100 25weibeimark’ių 
Skubėkite, kol ne vėlu4. Dolcriu- 
kbs siųskite man, o zwiebel- 
markes gali patys pasiimti. Na, 
jei doleriukų atsiųsit, tai pa
tiems pasiditbti panašių pinigų 
—nedraudžiu.

Jt Ęeliąskiui. — 1. Kaip spi- 
ritualistai tatai padaro, nesi- 
imam išaiškinti. 2. Golden 
rule — aukso taisykle: daryk 
kitiems tą, ką nori kad kiti 
tau darytų. 3. Praskuįimas 
viršugalvio reiškia pašventi
mą dvasios gyveniman, kuni- 
gylj|ėin. Praskustas viršugalvis 
ženklina kaip ir Kristaus erš
kėčių vainiką. 4. Tą klausimą 
paliekame atsakyti medikui.

M. Kemerui, Kingston. — 
Be reikalo tėpiysįtc Naujieno
se: išmėtėme laukan.

Dr. A. K. Rutkauskui.— Nc-
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Silpna, nupuolusi 
ir serganti

Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound suteikė pa
lengvinimą, kuomet kitos 
gyduolės nieko negelbėjo.

Winston-Salem, N. C. — “Aš bu
vau serganti ir visai nupuolusi dva

sioje ir turėjau ne
smagumų su mano 
šonu. Vartojau vi
sokias gyduoes il
gą laiką ir nieko 
jos man nepagelbė
jo. Mano vyras nu
ėjo į aptieką ir jis
pasakė klerkui. 
“Aš noriu geriau
sių gyduolių gydy
mui moterų ligų". 
Ir jis davė jam 

lutelį Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound ir jos pagelbėjo man. Į 
trumpą laiką iš galėjau dirbti savo 
stubos darbą. Dabar aš galiu netik 
apdirbti visus savG stubos darbus.
bet dar padedu dirbti savo vyrui krau
tuvėje ir jaučiuosi gerai visuomet.”— 
Mrs. L. K. Myers, 1409 E. 14th St. 
Winston-Salem, N. C.

Jaučia dabar gyvumą ir stiprumą.
Keene, N. H. — “Aš buvau ser

ganti ir visai nupuolusi dvasioje, tu
rėjau nugaros skaudėjimą ir kitokius 
nesmagumus, kokius moterjs turi. Aš 
atradau didelę pagelbą kuomet pra- 
dėja’u vaitoti Lydia E. Pinkham’s Ve
getable Compound ir taipgi vartoju 
Lydia E. Pinkliamjs Sanative, Wash. 
Aš gaiu dirbti savo darbą ir jaučiu 
naują gyvenimą ir stiprumą nuo Ve
getable Compound. Aš darau viską, 
kad kuolabiausiai išgarsinus.” — Mrs. 
A. F. Hammond, 72 Carpenter St., 
Keene, N. H.

■'*,. Saveroš'''.Gyduolėj užlaiko
> šeimynos sveikatą.

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

Pąlingvins kosulę ir prašalins daug 
kentėjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir aukgusems.

Kaina 26c ir 50c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS
nuo šalčiui ir Gripui ir Galvos 
skaudėjimui paeina nuo peršalimo.

Kaina 30c.

W. F. SEVERĄ CO. •
> ;ČEDAR.RAPIDS,;IOWA

I) Trindazn Ris f f les
W Ištrins! Pleiskanas Lauk.
|) Niežti, niežti visi) dieną- • jus net m 
X stebitėa i.i i ir tų pleiskanų tiek y 
į] imasi ! Juo daugiau jus kasote, juo (fl 
A daugiau pleiskanų išpučia iš jūsų gul- Y! 
W vos, suteršia jūsų drabužius, d.iro ne- w 
(l malonumo kiekvienam arti jus esan- Z J ėiam, ir vis nea]>sakomai niežti! V|

tai praSalins. Rufflfs yra tonikų (g 
galvos odai ir plaukams. Ruffles yra \ 
pleiskanų naikintojas su puikiomis (l 
pasekmėmis.

Ir tame nėra jokios paslapties. X 
Rufflcs yra sudarytas gabių ir paty- U 
rusių Kemikų, kurie išdirbo formulų X 
specialiai paskirti] sunaikinimui pleis- U 
kanų perų — ir Rufflet atlieka savo Z 
darbi]. U

Pamėginkit bonką! Itrinkit truputi f| 
Rufflet į savo galvos o<Jii kasdien y 
apie per saivaitę laiko. O kuomet U 
pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo- V 
kitę karts nuo karto ir pleiskanos jus (1 
daugiau niekuomet nekankins! Tik Jį 
66c. už bonkų. Galima gauti aptiekose.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St«, Broolclyn, N. Y. (I

Perlines Queen Koncer
tinos Yra Geriausios

Padarytos iš 7G ir 102 raktų, oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos 
plieniniais reeds. Dailaus užbaigimo 

arba giežiai išmargintos.
Neapsigaukit, žiūrėkite, kad ant 

koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Taipgi parduodamos lengvais mėne

siniais išmokėjimais.
Katalogas atsiunčiamas 

dykai

Georgi & Vitak Music Co.
4639 So. Ashland Avenue,

CHICAGO, ILLINOIS
i
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Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amęnkoje Organas

CENTRO VALDYBA:

Atviras laiškas į lietuvius 
moksleivius Amerikoje

■M

žodis “amerikoniškas stylius"| VALPARAISO UNIVERSITE- 
reikia pasakyti štai kęs; yrą iš-l TO KREDITAI KRA GERI, 
įdirbusi tam tikrą tekninė forI
ma, kuri esti mokyklose per-į Chicagos ir kitų miestų Ko
duodama naujiem dailininkam. I tuviai buvo pradėję kalbėti ir 
Ta forma yra nepaprastai este-1 rašyti, kad Valparaiso Univer- 
tinė ir paremta realumo supra-1 siteto gauti kreditai yra žemi 
timu. Bet pažvelgus siaurom I ir nepriiammi kituose universi- 
kritiko akimis, yistį pirma jne-hr nepriiipami kitu )*? universi- 
tasi akin paviršutinis gamtos I tėtę kreditai yra taip geri, kai

Į formų interpretavimas. Atvaiz-lbet vieno kurio universiteto 
Įdavimo gamtos kaipo biologįsto Į Amerikoje, jei jie yra teisingu 
supratimui — nėra. Kūrybos Įbudu iš universiteto gauti. Tie- 

Įnėra arba labai didelė reteny-lsa, nekuriu lietuvių kreditai 
| be. Pasitaiko^, kad filosofinės I nebuvo priimami, bet ne uni- 

patiekia Į versitetas kaltas, o pačių 
mosleivių kaltė. Daug lietuvių 
nori greitai užbaigti vidurinę 
mokyklą (High School), neat
sižvelgdami kokioj valstijoj ir 
kokiam universitete jie mano 
eiti augšt; j| /mokslą ir kokią 
moksjo šaką l>aigti. Būdami1 vi-

MOKYKLOS PARODA.

REDAKTORIUS
M. J. ŠILEIKIS, 1739 So. Halsted St., Chicago, III. 

REDAKCIJOS NARIAI:
P-lė L. Narmontaitė, 3223 Parnell Avė., Chicago, IJ1. 

(veda anglų skyrių).
J. Aurila, 25 E. 23th St., Chicago, III.

J. Keserauskas, 1439 So. 49th Ct., Cicero.

Nuo Redakcijos
“M.mėnesį išleidžiame

du kartu. Leisime ir to- 
kiek galėdami dažniau. 

Organizacijoj pasireiškė gyvas
judėjimas ir atsiranda 
giau ir daugiau naujų 
kas liečiasi su LMSA 
kilimu progrese.

liau

vis da^ 
reikalų, 

žymiu v

Lietuviu moksleiviu balsas
Organizavimęsi. — Fondas. — 

Aukos. — Rėmėjai. — Vei
kimas.

gauizacijoje turėjo mažą svar
bos, nes į Susivienijimų nėra 
draudžiama prigulėti nė kata
likui!, ne j>ažan^iam mokslei
viui. Tuo pačiu atveja įstatai 
prilaiko mokstleivius ndo skal
dymo organizacijos į atskiras 
partines dalis. Vienok gali būt 
organizacijos narys ir parti
nis, tiktai negali moksleivių 
organizacijos vardu veikti ko
kiai .nors partijai. Centras da
bar yra 
Keliai” 

nose”, 
Šileikis.

Taigi, 
reikalą, 
tverus

P-lė L. Narmontuitp, Pirm., 8223 S. Parkeli Av-, Chicago.
B. Simokaitis, 3210 Arthington St., Chicago

J. I^isdauskas, UUifoinkas, 6044 So. JPeoria St. Chicago.
Mmi T !' 'h !.l|l .

7. Kuopą! mirus, turtą pa
siima cantrgs.

čia taipgi yra nurodoma 
duoklės, kurias įstojusieji na- 
riaį užsimoka ktA>i>ai, o kuo
pos pasiunčia reikiamą 
Ceątrąj.

Chicagoje, ir ^Moksl. 
spausdinami i ‘*‘Naujie- 
kuriuos redaguoja M.

sumą

A. na- 
m<^

Keliais bruožais pažvelgus į 
lietuvių moksleivių Amerikoje 
praeitį, pamatome, jog da 1914 
metais jau gyvavo pavadinta 
“Liet u v i ų Progresyvių 
leivių Susivįpnij imas”, 
zacija.

Tiks organizacijos 
buvo Valparaiso 
kur susitvėrė, 
liet, moksleivių 
tikslas

Moks- 
organi-

centras 
» universitete, 
turbūt, pirma 

kuopa. Jos 
buvo įkurti lietuvių 

įvesti lietuvių kal
bos pamokas Valparaiso uni
versitete ir šį tą veikti visuo
menės labui. Beabejonės, jie 
atsiekė savo tikslo, jei nepil
nai, taį nors dalinai.

Laikui bėgant organizacija 
sustiprėjo ir leido “Jauni
mo Sapnus”, kaipo organi
zacijos principų reiškėją. Bet 
materialiniu žvilgsniu kiltasai 
darbas neilgai galima buvo 
tęsti. “Jaunimo Sapnai” palio
vė ėję. Susitvėrė da viena kuo
pa Chicagoje. Veikimas buvo 
menkas. Katalikai iš sjikio ne
prisidėjo prie pažangiųjų mok-

vėrė savo organizaciją. Moks
leivių skaičius tada buvo pa
lyginamai nemažas.

Apie 1917 metais chicagie- 
čių moksleivių kuopa, kuri su
darė centrą, leido savo orga
ną pavadintą “(Moksleivių Ke
liai’’, kuris buvo spausdinamas 
“Naujienose”. Bet apie 1919 
metų pavasarį, daugiau kai 
pusė 1-mos kuopos narių-stu- 
dentų užbaigė mokslą, ir, su
prantama, jie atsisveikino su 
organizacija, palikdami kelis 
jaumtoisus savo draugus kuo
poje. Kuopa tuoj mirė ir 
“Moksleivių Kėliai” paliovė 
ėję. Po Jo centrą vėl sudarė 
Valparaiso 1 kuopa ir vėl lei
do “Moksleivių Kelius,” kurie 

buvo spausdinami “Artojuj”, 
(Jlevelande. 
riinn buvo

Organo iredalkto- 
per du metu A. A.

1923 m. balandžio menesio
pabaigoje pastangomis p-lės L.

maškos tapo suorganizuota 2 
kuopa, kuri nepaprastai išau
go savo narių skaičiumi. Da
bar joje yra virš 20 narių pil
nai užsimokėjusių. 2-jii kuopa 
auga ir auga sparčiu žingsniu. 
Manoma, kad chieagiškč kuo
pa pasieks penkiasdešimts stu
dentų skaičių.

Įvykus rugp. 18—19 dd. sei- 
inifi Chicagoje tapo pataisyta 
moksleivių įstatai ir pakeista 
organizacijos už vardijimas. Iš
braukta žodis “pažangiųjų.” 
Dabar užvardinta: Lietuvių 
Moksleivių Susivienijimas A- 
merikoje. Žodis pažangiųjų or-

, čia mes ir matome 
kad kuo daugiau su

mok deivių kuopų, kur 
tiktai randasi nemažiau pen
kių narių, ten reikia sutverti 
kuopę. O tokių miestų ir mo
kyklų yra daug.

Čia paduodam Liet. Moksl. 
Susi v. Am. įstatų iš pirmo 
skirsnio ištraukę, kur sako
ma:

L. M. S. A. Tikslas.
1. Spiesti lietuvius moks

leivius į vieną burį.
2. Budinti ir stiprinti tau

tinę sąmonę pačiuose moks
leiviuose, juo labiau čia au
gusiuose, ir visuomenėj.

3. Kiek galima dirbti sa
vitarpinį moksleivių lavini
mosi darbą.

4. Su apšvieta išeiti į vi
suomenę kuodaugiausiai. O 
tai yra varyti švietimo dar
bą mo|Wslinėmii'S prelekdijot
inis, prakalbomis, raštais 
moksleivių organe ir kituo
se laikraščiuose, etc.

5. Nurodyti aukštojo mo
kslo 'ieškantiemis atatinka
mas vidurines ir aukštąsias 
mokyklas.

6. L. M. S. A. neskaito sa
vo tikslu leistis į partijų, 
frakcijų ar sektų reikalus.

7. 'Leisti organą kaipo 
reiškėją organizacijos prin

cipų.
8. Įsteigti ir palaikyti mo

ksleivių fondą.
Kas gali L. M. S. A. 

priklausyti.
L. M. S. A. priklausyti 

gali: (a) vidurinių (High 
School), aukštųjų (Collegc 
and University) ir akredi- 
duotų meno mokyklų stu
dentai; (b) alumnai; ir (c) 
pertraukę mokslą (kurie ža
da ir vėl pradėti mOkslą cit) 
moksleiviai.

Antrame skyriuje yra sako
ma:

L. M. S. A. organizavimosi 
pamatai.

1. šilę organizaciją suda
ro kuopos ir pavieniai na
riai.

2. Kuopą sudalyti ir pa
laikyti reikia nemažiau pen
kių studentų.

3? Kuopa išrenka pirmi
ninką, raštininką, iždininką 
ir finansų raštininką.

4. Kuopos viršininkų rin
kimai atsibuna pradžioje 
spalių mėnesio, vadinasi, su 
pradžia mokslo metų.

5. Kaip tankiai laikyti su
sirinkimus ir kaip juos 
t i — tai pačios kuopos 
kalas.

6. Pereinant iš vienos
. pos į kitą, reikia pristatyti 
paliudijimas.

ves- 
rei-

k i)o

k Dvokto.
Kiekvienas L, M. S. 

trys užįsin^oka dolerį 
tams. Trys ketvirtdaliai ši
tos sumos (75c.) eina į cen
trą, o vienas ketvirtdalis 
(25c.) pasilieka kuopai.

f
Liet. M. S. Am. rėmėjais ga

li būti kiekvienas, kuris pa
aukoja šiai organizacijai pen
kis dolerius kas metai. Tai 
yra įsteigta tam tikras rėmė
jų skyrius, kur esti įrašoma į 
“Rėmėjų Skyrių” ir paskelbia
ma laikraščiuose, ypač “M. 
K.” rėmlėjo vardas ir auka. 
R|emė(ja|s gali užisinipkdti-ij>a- 
aukoti ir daugiau, negu pen
kinę, tai nuo jo valios priklau
so. Bet neįmaniau' kali jjpenkis 
dolerius reikia užsimokėti 
tampant rėmėju.

Moksleivių Fondas yra pa
remtas ant patikimų žmonių, 
ką sudaro ahfmnai ir turį var
dą žmonės. Iždininku yra 
alumnas ir kurio.turtas užtik
rina fondo saugumą bei jo 
gerovę.

\ Tatai ateitis laukia musų. 
0 tas laukimas lai nebus jos 
dvasios aitrinamas, o tik jos 
papildymas, kad tautos didybė 
ir kultūra pažvelgti galėtų sil 
atvira akimi ir tiesia krutinę 
į platų pasaulį. Mes esame pa
siryžę kovoti ir dirbti ne tik 
sau, o sykiu ir jums. Musų 
moralinė darbuote, o jūsų ma
terialinė iparalma įlai sutampa 
bendru reikalu. 'Paaukokite 
Lietuvių Moksleivių Fondui po 
kiek kas išgalite. Jus gerai su
prantate, kaip yra reikalinga 
parama moksleiviui, kuris pats 
nesipuošdamats žibučiais ir 
dažnai nemaža skursdamas 
tęsia dantį sukandęs mokslo 
dienas.

Aukas siunčiant kol kas rei
kia kreiptis prie Centro iždi
ninko J. Lazdausko šiuo adre
su: 6044 S. Pejoria St., Chica
go, III. Su organizacijos reika
lais reikia kreiptis prie Cent
ro pirmininkes p-les L. P. 
NarmontaitČs, 3223 .Parnell 
Avė., Chicago, III.

LMSA. Centro Valdyba. I

NUSPRĘSK DABAR.

“Schurz Evening Leader’” 
praneša, kad Schurz High 
School mokykla priiminės nau
jus moksleivius pradedant nau
ją semestrą vasario 4 d., 1924.

Persiikeliantieji iš kitų vidu
rinių mokyklų bUs priimami 
bile kleson. Naujieji bus pri
imti pagal mokyklos patvarky
mo.

i

Redakcijos Atsakymai
F. šeštokas, Valpo, Ind. — 

Ręstus gavome, učių. Tilps vė
liau.

Visi, kurie rašote, mokslei
viai, bandykite rašyti kuo 
trirtnpesiuus straipsnius, kad 
butų galima iš syk visę patal
pinti. Mėnesinėj) laidoj nepa

togu daryti tęsas.

Gerbiamieji:
* Į

(Lietuvių Moksleivių Susivie
nijimas Amerikoje atsišaukia į 
visą Amerikoje einančią moks

lius jaunuomenę.
Atsišaukimo tikslias yra tas, 

kad sužinojus kiek Amerikoje 
randasi moksleivių, ir ar daug 
jų nepriklauso prie moksleivių. 
organizacijos. ...........[minties menininką!

Liet. Moksleivių Susiviemji- 1 xx. . s J v .. ., . .v I gana apšcian kūrybos meno, betmas Amerikoje pasiryžo teikti] T.. ... T’.... J v . Idėja, jie nėra praleidžiami per moksleiviam moralinę ir mate- i , . . , . . j... , v balsuotojus įstatymui parodon,nUT i4 i q a lnes’ girdi, publika nemėgstanti
u . .v. ’ nn r° | nesuprantamų paveikslų. Tamelapkričio, .Raymortd Institute, ...i, . • • i • » J yra daug ir tiesos. Esti iguelaiįtaikytame susirinkime nutarė Į-7 ° .
su mo i apie as mo y as, stylium pieštas paveiksiąs I durinėj mokykloj ima tai, kas£10S ie uviam, aii aJ?eria^ .arba ultra ynodernjnis, nes šie I jiems labiau patinka, na, ir Iq- 

I an .’ a.r ° Įn?. ei 1 daugiau dękoratyvulnoJ kiu* budu užbaigę vidurinę mo-
tjos priima spalvų ir <*auK8 vaiz4awio, o kykų negali įstoti į universite-

Tai vra svarbus dalvkas lie- mažiau akademinės fjneZijos. jtus., . . y , .i . .. 5 vnT,aiQJ Visi Amerikos menininkai! Buvo tokią moksleivių, ku

tenka panešti ynrgo ir nuėsto- panasab'Ja.Sam'«; *3?"^ 8aUt-“8Įlių įstojant tokion mokyklon, "10 tai nors sausa, us priskaitė vidurmer mokyk-
anie kuria iis nieko neįiusima- formal"Ma'1” ’P®viršutmai, bijo- lai. Taipgi btfvo ir tokių, ku- 

Į P 9 J- j daini jieSkoti naujų epochų, j rie) tuireda'mi rusįų arlha lietu-;
I daucelio mokvklu šiandie kaip kad jie5ko.ja'kuMstai, ku- vių kalbos kreditus lengvai pa.

is daugelio mokyklų suinu e su. darė .penkiolikę vienučių, kad
| randasi visokių. Todėl reikia j ... . ... , I..___ _______ o._ ,__
[būti labai atsargiam įstojant 
mokyklon. Tad nepamirškite, 
kad jus turite progą lengvai 
išvengti viršminėtų kliūčių pri- 
siųsdaini savo vardą, pavardę ir 
antrašą Centro sekretoriui, o 
jus gausite iš Centro pilnus pa
tarimus be jokių išlaidų.

Tėvai, kurie leidžia savo vai
kus į augštesnes mokyklas, ma< 
lonėkite prisiųsti ją vardus, pa
vardes ir kokią mokyklą jie lan-. 
ko. Ga.1 ne vienas tėvas arba kso ,’nedall- Pave*slas jau yra 
motina turi daug kliūčių leis-1 Pardjuo*aa _užTdau'«^ 
darni savo sūnūs ir dukteris į 
mokslą. Kada jie nenori lan
kyti mokyklą, tai tėvai turi 
daug širdies skaudėjimo* ir daug 
išlaidų be naudos. Todėl tėvai, 
kurie norite, kad jųsų vaikai 
butų gabus moksleiviai ir mo
kintus! su noru, tai prirašykite 
juos prie Lietuvių Moksleivio 
Susivienijimo Amerikoje orga
nizacijos, kuri yra nusistačiusi 
sau programą veikti kultūros 
darbą nesikišant į politinius 
reikalus. Jie čia gairfs puikiau
sius patarimus apie mokslo 
vertę. Jie gaus “Moksleivių 
Kelius” (organą), kuriuose jie 
ras lietuvių ir anglų kalba ra- 
šomu’s straipsnius.

Tėvai prirašydami savo vai
kus prie L. M. S. A. netik patįs 
sau garbę ir naudą turės, bet 
sykiu ir. lietuvių tautai neš nau
dą išauklėdami savo vaikus 
moksle.

Todell moksleiviai, mokslei
vės ir tėvai leidžianti savo vai
kus į mokslą, nepraleiskite šios 
progos.

Dėlei platesnių informacijų 
kreipkitės pas Centro sekreto
rių antrašui: B. Simokaitis,
3210 Arthington St., Chicago, 
III. LiMSA. Centro Valdyba.

akmenėjo lyg meteoras lėkda-| gavus diplomą. Su tokiais kre
mas iš dausų per erdvę. I ditais, žinoma, kituose Univer- 

Tarp keleto šimtų ekspona- Į sifetuose nepriima. Nepriima 
w tų, aš nusprendžiau pažymėti |nc 'todėl, kad iš Valparaiso 

™T| kelis jų savo rašiny. Paveikslo Į Universiteto gauti kreditai bu- 
numeris 13 pieštas George Bei-1 tų negeri, bet todėl, kad ki- 
ldws, žinomo Amerikos daili-L tuose universitetuose už ka- 
ninko, jo motinos portretas. ĮriUomenėj buvimą neduoda nė 
Realistinis, lengvai, paprastai Į jokio kreditu Lietuvių kalbos 

Į pieštas ir stipriai primetąs pa-j kreditų kiti universitetai irgi 
(J našumo atvaizdą žiufrėtojui. Jis Į nepriima. Visi Indianos valsti- 

gavo už jį $1,500 dovaną ir au-| jos universitetai priima lietu
vių kalbos kreditus, bet Illinois 
valstijoj dar nėra pripažinta 
lietuvių kalba ir nepriimami 
jos kreditai. Kiekvienas uni
versitetais tur| skirtingus rei
kalavimus įstoti į aukštus 
mokslus. Kiekvienas mokslei
vis, lankantis mokyklą, turi ži
noti į kokį universitetą jis mar 
no stoti ir turi mokytis tą, kas 
yra reikalaujama tame Univer
sitete. Tada nebus nė jokių 
aimanavimų ir nereikės kaltin
ti mokyklos. —Šakotas.

•Įčių dolerių. Leopold Seyffert, 
portretas Dean Hali (Chicagos 
universitete), No. 195, labai re
alistinis, puikiai išstudijuotas 
būdas ir geri šešėliai bei spal
vos gyvumas. Taipgi gauta do
vana $1J)00 ir aukso medalis. 
No. 45, E. Caser’io, kūrybinis 
paveikslas. Vaizduoja ne realiz
mą, bet senį girtuoklį kaipo 
amžinai užburtą žmogų, kuris 
yra linkęs prie tos silpnybės. 
Bet jis yra pieštas kaipo poeto, 
o mintis suprasta lyg ir rašyto- 
jo-fiilosofo. No. 151, “Indionų 
vasara”, pieštas W. |L. M. Pui
kus realistinis paveikslas (pei
zažas). —Akad. M. J. Šileikis.

Iš Meno parodos Chicagos 
Dailės Instituto

žodis-kitas apie Amerikos 
meną.

Jau pirmiau buvome rasę, 
kad patieksime žinių iš meno 
parodų. Taigi čia bandysiu kaip 
ką ir pabrėžti.

Atskirai kalbėti apie meni
ninkus čia rpra vietos, nes už
imtų visą šitą lapą. Užteks tik 
aplamai apibudinus Amerikos 
meno stylių.

Amerikos menas, būtent: 
plastinė tapyba, skulptūra ir 
arkitektura, turi suvytą typin- 
gą karakterį. Anglijos menas 
irgi maždaug turi tą pačią for
mą, bet visgi jis tikrenybėje pa
sitiek angliškas. Amerikos dai
lininkai karakterizuoja tautos 
lengvutį, dekoratyvį ir ipa- 
žiaii reikšminį kūrybos styliųi 
Nors Amerikoje yra daug Euro
pos įvairių šalių dailininkų, ku? 
rie nebuvo išsidirbę savo pa- 
saidiožvalgos, greit ' persiėmė 
amerikonišku stylium. Kad 
skaitytojas suprastų ką reiškia

AFORIZMAI
t

Pinigas slidesnis už ledą. Le 
das sutirpsta ir vėl sušąlą, o 

KORESPONDENCIJOS Į daugiau pats/nebesugrįžta....

CENTRO IR KUOPOS Jeigu ūkininkas būna pras- 
SUSIRINKIMAS. I tas šokėjas, tai esti geras ar- 

-------  I tojas.
Lapkričio 24 d., Raymond * * *

Chapėl, įvyko ILJMSA. Centro | Kam sykį įgelia angis, tas vį- 
ir 2 kp. susirinkimas. Narių|sados bijosi pamatęs susisuku- 
šį sykį atsilankė mažai. Cent- j sįą virvę, 
ro susirinkimas buvo pradėta | Geros, švarios mintys 
pirmiau, būtent: ;7:30 val.pmOgui pusė sveikatos.
Centro reikalais maža kas bu- * * *
vo svarbaus svarstoma ir ne-| Kiekvienas valdonas yra 
užbaigtieji reikalai tapo ati-1 ginio draugas, 
dėti sekamam susirinkimui. Į * * *

LM$A. 2-ji kuopa vis auga. Į Meilužis esti pasiryžęs 
šį sykį prisirašė du nauji na-bintį* savo sielą į dvyliką dalių 
riai-moiksleiviai: p-lė M. Jaki-Įdel savo meilužės..
masj, kuri lanko Lehvis Institi?-] . * * *
tą, ir Rasimas, buvęs valpa-| Dailė yra ne tas, kas gražu, 
ralisįjetis. Pterskaitylta laiškas |0 į^is ku*r pats žmogus |?sti 
nuo Cen,tro pirmininkės, kur dailėje. ♦
raginama kuopa veikti, kad I * * *
pagelbėjus padidinti Centro! Tūkstantis kortininką negali 
iždą. J. Lazdauskas išdavė ra- j igmaitinti ir vieno gaidžio, 
portą iš priešseiminio vakaro, 
ku4r pasirodė, kad da daug pi
nigų nėra iškolektuota už ap

garsinimus. Jeigu butų gali
ma iškolektuoti pinigus, tai 
ku’opai nuo vakaro liktą $135 
gryno pelno.

Mokislleivis X Į Kačerauskas 
persikėlė į 2 kuopą.

Po susirinkimo buvo lavini
mosi programas. Po programo 
pirmininkas J. Lazdauskas pa
prašė pakalbėti J. Lapaitį. Jis 
kalbėjo visai trumpai. Po La
paičio buvo pakviesta M. J. 
Šileikis šliekis buvo žadėjęs 
laikyti paskaitą, bet laiko ’Mi- 
vo maža, o visgi skaitė. Baskai 
tos tema buvo: “Meno Amžius 
ir kas yra menas?” Jo paskai
ta tęsės* puse valandos. Po pa
skaitos buvo dtfota klausimas, 
į kurį jis tinkamai atsakė.

4>lesč.

SEIMO PAVEIKSLAI.

esti

tin-

da-

Pas Centro iždininkę, J. Laz- 
dauskę yra dar daug likusių 
Seimo paveikslų. Kurie neatsiė- 
mėte savo paveikslų, malonė
kite tai ūmai padaryti, nes Ceiv 
trui tenka turėti daug nuosto
lio.

Taipgi kurie ir nebuvo nusi
traukę Seime paveikslų, gali 
gauti jeigu nori. Paveikslai dai
liai atrodo. Kainuoja vienas 
doleris.

MELDŽIU ATSILIEPTI.

< ' I
. S ‘ ’ I

Schurz vidurinėj mokykjbj, 
gruodžio 5 d. atsidarys paroda. 
Parodoje bus išstatyta įvairus 
mokinių dirbiniai. Laboratori
jos, mašinos ir kiti įrengimai 
veiks, kad parodžius publikai. 
Bus parodyta moterų suknių, 
kepurių ir kitokių rūbų dirbi
niai.

KLAIDOS PATAISYMAS, i

Pereitam “M. K.” numery 
šakoto ko? -o. iš Valpo, Ind. 
korektūro j i skverbė klaidą, 
ktfr pasakyta: “Poor Men’s 
A)wsard”. Turi būti: Poor Men’s 
Harvard.

THE STUDENTS’ CORNER
THANKSGIVING DAY.

The lašt Thtfrsday in Novem- 
ber is not decreed a holiday 
merely for the purposte of giv- 
ing t fra t well-kno'wn fowl, 
the turkey, a chance to grace 
our dinner-table. Granted that 
it is a day of feasting, never- 
theless, the prime purpose of 
this celebration is the giving 
of thanks. So, let us keep to 
the spirit of the day and give 
thanks for the good things we 
have to-day and for the futtfre 
blessings which may descend 
upon us.
thankful that wę live in a de- 
mocratic eountry, a country 
founded upon the principles of 
freedom, liberty, and justice. 
Let ufc make this day a real 
Thanksgiving Day.

Above a 11, let us be

NOTICES.

Plans, suggestions, and let- 
ters regarding our agi ta t i ve 
campaign are due not later than 
Dec. 6, 1923. ,

Plans and Communications 
relative to organization are due 
not later than Dec. 28, 1923.

Communications relating 
to the above and contribuAions 
for the English section should 
be addressed to (L. Narmonta, 
3223 Parnell Avė., Chicago, III.

“Ways and Means” com- 
mittees of both chapters rvvill 
plcase confer with the presi- 
dent before Dec. 10.

SYMPTOMS REMEDY.

If

If

If

your food don’t taste just 
right,

youT head seems sort of

you t drink or smoke, 
And you c. mot take a joke, 
If youtf appetite is gone, 
And you simply sigh and yawn 
If your thotfghts all alvvhirl, 
Then why not join our organi- 

zation?

CORRECTIONS.

should 
instead

read
of

“andread
“and here”.

2- nd column 11 20-21, slmuld 
read “cement” instead of “cor- 
rect.”

3- rd col. 1 58, 
‘Svill hold sway” 
^will hold way”.

Line 67, should 
hence” instead of

Under “Agitation and Or
ganization” The first four lines 
should read “The ensifing pe- 
riod of three or four months 
will have to be devoted neces- 
sarily to Agitation and organ
ization”.

2-nd paragraph, 1-st word 
should read “organization” 4-th 
paraigraph “’possJble’^ should 
be replaced by “feasible”.

5-th paragraph 1. 9, should 
$ead “At the end of the fąl- 
loftving four weeks”. ,

Under “A. fęw suggestions to 
aid you in developing your 
plan”. Section 1, 11. 2, 3, should 
read “send in narnės and ad- 
dresses.” Section 3, 1-st word 
should be “narnos”. Section 1 J, 
“eflfort*' should be replaeed hy 
“effect“.

Under “Editorial Comments“ 
Lašt coĮumn, paragraph 7, 1. 3, 
should read “remind you of the

J
Centro pirmininkė prašo at

siliepti šiem moksleiviaip: į A. 
Utarąs, CIeveland, O., Kalvaitis, 
ClevelandJ). ir Dixon, Detrpit, 
Mich. L. P. Narmonta.
3223 Parnell Avė. Chįcago, lik Spanish proverb“.
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Nuo Redakcijos
“M.mėnesį išleidžiame 

du kartu. Leisime ir to- 
kiek galėdami dažniau.liau 

Organizacijoj pasireiškė gyvas 
judėjimas ir atsiranda 
giau ir daugiau naujų 
kas liečiasi su LMSA 
kilinn? progrese.

vis da^ 
reikalų, 

žymiu

Lietuviu moksleiviu balsas
Organizavimąsi. — Fondas. — 

Aukos. — Rėmėjai. — Vei
kimas.

Keliais bruožais pažvelgus į 
lietuvių moksleivių Amerikoje 
praeitį, pamatome, jog da 1914 
metais jau gyvavo pavadinta 
“Lietuvių Progresyvių Moks
leivių Susivienijimas”, organi
zacija.

Tos organizacijos centras 
buvo Valparaiso universitete, 
kur susitvėrė, turbūt, pirma 
liet, moksleivių kuopa. Jos 
tikslas buvo įkurti lietuvių 
knygyną, įvesti lietuvių kal
bos painokas Valparaiso uni
versitete ir šį tą veikti visuo
menės labui. Beabejonės, jie 
atsiekė, savo tikslo, jei nepil
nai, taj nors dalinai.

Laikui bėgant organizacija 
sustiprėjo ir leido “Jauni
mo Sapnus”, kaipo organi
zacijos principų reiškėją. Bet 
materialiniu žvilgsniu kiltasai 
darbas neilgai galima buvo 
tęsti. “Jaunimo Sapnai” palio
vė ėję. Susitvėrė da viena kuo
pa Chicagoje. Veikimas buvo 
menkas. Katalikai iš sykio ne
prisidėjo prie pažangiųjų inok- 
dledvių organizacijos, o susit
vėrė savo organizaciją. Moks
leivių skaičius tada buvo pa
lyginamai nemažas.

Apie 1917 metais chicagie- 
eių moksle!viii kuopa, kuri suf- 
<lare centrą, leido savo orga

ną pavadintą ‘Moksleivių Ke
liai
“Naujienose”.
metų pavasarį, daugiau kai 
pusė 1-mos kuopos narių^stu- 
dentų užbaigė mokslą, ir, su
prantama, jie atsisveikino su 
organizacija, palikdami kelis

kuris buvo spausdinamas 
Bet apie 1919 

daugiau

poje. Kuopa tuoj mirė ir 
“Moksleivių Kėliai” paliovė 
ėję. Po to centrą vėl sudarė 
Valparaiso 1 kuopa ir vėl lei
do “Moksleivių Kelius,” kurie 

buvo spausdina’mi “Artojuj”, 
Qlevelande. Organo iredalkto(- 
rium buvo per du metu A. A. 
'Kulys.

1923 m. balandžio mėnesio

maškos tapo suorganizuota 2 
kuopa, kuri nepaprastai išau
go savo narių skaičiumi. Da
bar joje yra virš 20 narių pil
nai užsimokėjusių. 2-ji kuopa 
auga ir auga sparčiu žingsniu. 
Manoma, kad cbicagiškė kuo-

dentų skaičių.
{vykus rugp. 18—19 dd. sei

mai Chicagoje lapo pataisyta 
moksleivių Įstatai ir pakeista 
organizacijos užvardijimas. Iš
braukta žodis “pažangiųjų.” 
Dabar užvardinta: Lietuvių 
Moksleivių Susivienijimas A- 
merikoje. Žodis pažangiųjų or-

MOKYKLOS PARODA.žodis “amerikoniškas stylius0 
reikia pasakyti Štai kęs; yrą Iš
sidirbusi tam tikrą tekninė for 
ma, kuri esti mokyklose per
duodama naujiem dailininkam. 
Ta forma yra nepaprastai este
tinė ir paremta rėajumo supra
timu. Bet pažvelgus siaurom 
kritiko akimis, yisiį pirma me
tasi akin paviršutinis gamtos 
formų interpretavimas. Atvaiz
davimo gamtos kaipo biologisto 
supratimui — nėra. Kūrybos 
nėra arba labai didelė reteny
bė. Pasitaiko, kad filosofinės 
minties menininkę! patiekia 
gana apščiai kūrybos meijp, bet 
deja, jie nėra praleidžiami per 
ba Isuotoj us įstatymu i parodon, 
nes, girdi, publika nemėgstanti 
nesuprantamų paveikslų. Tame 
yra daug ir tiesos. Esti madai 
priimama parodon impresioni
zmo stylium pieštas paveiksiąs 
arba ultrą piodernjnis, nes šie 
turi daugiau dękoratyvuino, 
spalvų ir saulės vaizdavimo, o 
mažiau akademinės finežijos.

Visi Amerikos mienininkai 
panašauja' gamtą; jei be giles
nio supratimo, tai nors sausai 
formaliniai,, paviršutinai, bijo
dami j ieškoti nauju epochų, 
kaip, kad j ieškojo kubistai, ku
rių triūsas nustojo budo ir su
akmenėjo lyg meteoras lėkda
mas iš dausų per erdvę.

Tarp keleto šimtų ekspona
tų, aš n 
<elis jų i
numeris 13, pieštas George Bel- 
ows, žinomo Amerikos daili

ninko, jo motinos portretas. 
Realistinis, lengvai, paprastai 
pieštas ir stipriai primetąs pa
našumo atvaizdą žiufrėtojui. Jis 
gavo už jį $1,500 dovaną ir au
kso medalį. Paveikslas jau yra 
parduotas už daugelį tūkstan
čių dolerių. Leopold Seyffert, 
portretas Dean Hali (Chicagos 
universitete), No. 195, labai re
alistinis, puikiai išstudijuotas 
oudas ir geri šešėliai bei spal
vos gyvumas. Taipgi gauta do
vana $1,000 ir auk#o medalis. 
No. 45, E. Caser’io, kūrybinis 
paveikslas. Vaizduoja ne realiz- 
ną, bet senį girtuoklį kaipo 
amžinai užburtą žmogų, kuris 
yra linkęs prie tos silpnybės. 
3et jis yra pieštas kaipo poeto, 
o mintis suprasta lyg ir rašyto- 
, o-filosofo. No. 151, “Įndionų 
vasara”, pieštas W. |L. M. Piri
tus realistinis paveikslas (pei
zažas). —Akad. M. J. Šileikis.

VALPARAISO UNIVERSITE
TO KREDITAI KRA GERL

Schurz vidurinėj mokyklų, 
gruodžio 5 d. atsidarys paroda. 
Parodoje bus išstatyta įvairus 
mokinių dirbiniai. laboratori
jos, mašinos ir kiti įrengimai 
veiks, kad parodžius publikai. 
Bus parodyta moterų suknių, 
kepurių ir kitokių rūbų dirbi
niai.

Chicagos ir kitų miestų lie
tuviai buvo pradėję kalbėti ir 
rašyti, kad Valparaiso Univer
siteto gauti kreditai yra žemi 
ir nepriiammi kituose universi- 
ir nepriimami kitu »‘n universi
teto kreditai yra taip geri, kai 
bet vieno kurio universiteto 
Amerikoje, jei jie yra teisingu 
buriu iš universiteto gauti. Tie
sa, nekuriu lietuvių kreditai 
nebuvo priimami, bet ne uni
versitetas kaltas, o pačių 
mosleivių kaltė. Daug lietuvių 
nori greitai užbaigti vidurinę 
mokyklą (High School), neat
sižvelgdami kokioj valstijoj ir 
kokiam universitete jie mano 
eitj augšt;.j| ^noksią ir kokią 
mokslo šaką baigti. Buriami vi
durinėj mokykloj ima tai, kas 
jiems labiau patinka, na, |r to
kiu budu užbaigę vidurinę mo
kyklą negali įstoti | universite
tu®.

Buvo tokių moksleivių, ku
rie kariuomenėje gautus kredi
tus priskaitė vidurinei mokyk
lai. Taipgi buvo ir tokių, ku
rie) tuircdabp rusų ariba lietu
vių kalbos kreditus lengvai pa
darė penkioliką vienučių, kad 
gavus diplomą. Su tokiais kre
ditais, žinoma, kituose Univer
sitetuose nepriima. Nepriima 
ne todėl, kąri iš Valparaiso 
Universiteto gauti kreditai bu
tų negeri, bet todėl, kad ki- 

• tuose universitetuose už ka
riuomenėj. buvimą neduoda nė 
jokio kredito; Lietuvių kalbos 
kreditų kiti universitetai irgi 
nepriima. Visi Indianos valsti
jos universitetai! priima lietu
vių kalbos kreditus, bet Illinois 
valstijoj dar nėra pripažinta 
lietuvių kalba ir nepriimami 
jos kreditai. Kiekvienas uni- 
vfers'itetaįs tur| skirtingus rei
kalavimus įstoti į aukštus 
mokslus. Kiekvienas mokslei
vis, lankantis mokyklą, turi ži
noti į kokį universitetą jis ma
no stoti ir turi mokytis tą, kas 
yra reikalaujama tame univer
sitete. Tada nebus nė jokių 
aimanavimų ir nereikė# kaltin- 

mokyklos. —šakotas.

KLAIDOS PATAISYMAS, (

pačių
Pereitam “M. K.” numery 

Šakoto koy >p. iš Valpo, Ind. 
korektūroj Į iskverbė klaidą, 
ktfr pasakyta: “Poor Men’s 
A|ward”. Turi būti: Poor Men’a 
Harvard.

P-Iė b. Narjnoątąitfe, Pirm., 3223 S. Parnell Ay., Chicago.
B. Simokaitis, Ępitfmąkas, 3210 Arthington St., Chicago

J. Lazdauskas, Iždininkas, 6044 So. peoria St. Chicago.
;.........   Mui JJ 1 ........  ."ivuirw?.y«F.
7. Kuopą! mirus, turtą 

atima centras.
čia taipgi yra nurodoma 

duokles, kurias įstojusieji na
riai užsimoka k^pai, o kuo
pos pasiumSįą peikiamą 
Cej)trui.

. I! THE STUDENTS’ CORNER
ganizacijoje turėjo mažą ąyar- 
bos, nes į Susivienijimą nėra 
draudžiama prigulėti nė kata- 
likuti, nė j>ažan^iam mokslei
viui. Tuo pačiu atveju įstatai 
prilaiko moksleivius niA> skal
dymo organizacijos į atskiras 
partines dalis. Vienok gali būt 
organizacijos narys ir parti
nis, tiktai negali moksleivių 
organizacijos vardu veikti ko
kiai nors partijai. Centras da
bar yra 
Keliai” 

nose”, 
Šileikis.

Taigi, 
reikalą,
tverus moksleivių kuopų, kur 
tiktai randasi nemažiau pen
kių narių, ten reikia sutverti 
kuopą. O tokių miestų ir mo
kyklų yra daug.

Čia paduodam Liet. Moksl. 
Susiv. Am. įstatų iš pirmo 
skirsnio ištrauką, kur sako
ma:

THANKSGIVING DAY.

sumą

Chicagoje, ir “Moks! 
spausdjilnąimi ‘‘‘Naujie- 
kuriuos redaguoja M.

čia mes ir matome 
kad kuo daugiau su-

L. M. S. A. Tikslas.

1. Spiesti lietuvius moks
leivius į vieną būrį.

2. Budinti ir stiprinti tau
tinę sąmonę pačiuose moks- 
leiviitose, juo labiau čia au
gusiuose, ir visuomenėj.

3. Kiek galima dirbti sa
vitarpinį moksleivių lavini
mosi darbą.

4. Su apšvieta išeiti į vi
suomenę kuodaugiausiai. O 
tai yra varyti švietimo dar
bą įmolkfelinėnuis įprelcko’ij ul
ini s, prakalbomis, raštais 
moksleivių organe ir kituo
se laikraščiuose, etc.

5. Nurodyti aukštojo mo
kslo 'ieškan-tielmįs atatinka
mas vidurines ir aukštąsias 
mokyklas.

6. L. M. S. A. neskaito sa
vo tikslu leistis į partijų, 
frakcijų ar sektų reikalas.

7. (Leisti organą kaipo 
reiškėją organizacijos prin

cipų.
8. Įsteigti ir palaikyti mo

ksleivių fondą.
Kas gali L. M. S. A. 

priklausyti.
L. M. S. A. priklausyti 

gali: (a) vidurinių (High 
School), aukštųjų (Collegc 
and University) ir akredi- 
duotų meno mokyklų stu
dentai; (b) alumnai; ir (c) 
pertraukę mokslą (kurie ža
da ir vėl pradėti mokslą cit) 
moksleiviai.

Antrame skyriuje yra sako
ma:

L. M. S. A. organizavimosi 
pamatai.

1. šilą organizaciją suda
ro kuopos ir pavieniai na
riai.

2. Kuopą sudaryti ir pa
laikyti reikia nemažiau pen
kių studentų.

3. Kuoipa išrenka pirmi
ninką, raštininką, iždininką 
ir finansų raštininką.

4. Kuopos viršininkų rin
kimai atsibuna pradžioje 
spalių mėnesio, vadinasi, su 
pradžia uą^kslo metų.

5. Kaip tankiai laikyti su- 
sirinkimute ir kaip juos 
ti — tai pačios kuopos 
kalas.

6. Pereinant iš vienos
. pos į kitą, reikia pristatyti

ves- 
rei-

kuo

PAGES BLURRED IN ORIGINAL

4

Kiekvienas L, M, S. 
trys už|sin$j8ka riterį 
tams. Trys ketvirtdaliai ši
tos sumos (75c.) eina į cen
trą, o vienas ketvirtdalis 
(25c.) pasilieka kuopai.
Liet. M. S. Am. rėmėjais ga

li butą kiekvienas, kuris pa
aukoja šiai organizacijai pen
kis dolerius kas metai. Tai 
yra įsteigta tam tikras rėmė
ją skyrius, kuT esti įrašoma į 
“Rėmėjų Skyrių” ir paskelbia
ma laikraščiuose, ypač “M. 
K.” rėmėjo vardas ir auka. 
R|eimeįja|s gali užlsimoikdti-jpa^ 
aukoti ir daugiau, negu pen
kinę, tai nuo jo valios priklau
so. Bet neimafliatt kali jankis 
dolerius reikia užsimokėti 
tampant rėmėju.

Moksleivių Fondas yra pa
remtas ant patikimų žmonių, 
ką sudaro altfmnai ir turį var
dą žmonės. Iždininku yra 
alu'mnas ir kurio*.turtas užtik
rina fondo saugumą bei jo 
gerovę.

» Tatai ateitis laukia musų, j 
0 tas laukimas laį nebus jos 
dvasios aitrinamas, o tik jos 
papildymas, kad tautos didybė 
ir kultūra pažvelgti galėtų stf 
atvira akimi ir tiesia krutinę 
į platų pasaulį. Mes esame pa
siryžę kovoti ir dirbti ne tik 
sau, o sykiu ir jums. Musų 
moralinė darbuotė, o jūsų ma
terialinė (paralma įlai sutampa 
bendru reikalu. 'Paaukokite 
Lietifvių Moksleivių Fondui po 
kiek kas išgalite. Jus gerai su
prantate, kaip yra reikalinga 
parama moksleiviui, kuris pats 
iiiisipuoAciaiiims žįi'L>učiais ir 
dažnai nemaža skursdamas 
tęsia dantį sulkandęis mokslo 
dienas.

Aukas siunčiant kol kas rei
kia kreiptis prie Centro iždi
ninko J. Lazdausko šiuo adre
su: 6044 S. Peoria St., Chica
go, III. Su organizacijos reika
lais reikia kreiptis prie Cent
ro pirmininkės p-lės L. P. 
Narmontaitės, 3223 .Parnell 
Avė., Chicago, III. |

LMSA. Centro Valdyba.

A. na-

NUSPRĘSK DABAR.

“Schurz Evening Leader’” 
praneša, kad Schurz High 
School mokykla priiminės nau
jus moksleivius pradedant nau
ją semestrą vasario 4 d., 1924.

iPersiikeliantieji iš kitų vidu
rinių mokyklų bute priiinanji 
bile klcson. Naujieji bus pri
imti pagal mokyklos patvarky
mo.

i

Redakcijos Atsakymai
F. šeštokas, Valpo, Ind. — 

Rąstus gavome, učių. Tilps vė
liau.

Visi, kpyię rąšotę, mokslei
viai, bandykite rašyti kuo 
truhnpesnius straipsnius, kad 
butų galima iš syk visą patal
pinti. Mėnesiriįėj laidoj nepa

togu daryti tąsas.

Gerbiamieji:
(Lietuvių Moksleivių Susivie

nijimas Amerikoje atsišaukia 
visą Amerikoje einančią moks
lus jaunuomenę.

Atsišaukimo tikslias yra tas, 
kad sužinojus kiek Amerikoje 
randasi moksleivių, ir ar daug 
jų nepriklauso prie moksleivių 
organizacijos.

Liet. Moksleivių Susivieniji
mas Amerikoje pasiryžo teikti

[moksleiviam moralinę ir mate- 
I Halinę paralmą.

LMSA. Centro valdyba, 3 d. 
lapkričio, ;Raymond Institute, 
laikytame susirinkime nutarė 
sužinoti apie tas mokyklas, ku
rios lietuviam, arba geriau sa- 

Įkant, darbo moksleiviam priep 
Į namiausios, kokius kreditui 
duoda ir kokius jos priima.

Tai yra svarbus dalykas lie- 
| tuvialm moksleiviam. Neretai
(tenka panešti vargo ir nuosto- 
Įlių įstojant tokion mokyklon, 
[apie kurią jis nieko nenusima- 
Lno.

Iš daugelio mokyklų šiandie 
randasi visokių. Todėl reikia 
būti labai atsargiam įstojant 
mokyklon. T ad nepam irški te, 
kad jus turite progą lengvai 
išvengti viršminėtų kliūčių pri- 
siųsdami savo vardą, pavardę ir 
antrašą Centro sekretoriui, o 
jus gausite iš Centro pilnus pa
tarimus be jokių išlaidų.

Tėvai, kurie leidžia savo vai
kus į augštesnes mokyklas, ma
lonėkite prisiųsti jų vardus, pa
vardes ir kokią mokyklą jie lan
ko. Gal ne vienas tėvas arba 
motina turi daug kliūčių leis
dami savo sūnūs ir dukteris į 
mokslą, Kada jie nenori lan
kyti mokyklą, tai tėvai turi 
daug širdies skaudėjimo1 ir daug 
išlaidų bei naudos. Todėl tėvai, 
kurie norite, kad jųsų vaikai 
butų gabus moksleiviai ir mo
kintus! su noru, tai prirašykite 
juos prie Lietuvių Moksleivio 
Susivienijimo Amerikoje orga
nizacijos, kuri yra nusistačiusi 
sau programą veikti kultūros 
darbą nesikišant į politinius 
reikalus. Jie čia gante puikiau
sius patarimus apie mokslo 
vertę. Jie gaus “Moksleivių 
kelius” (organą), kuriuose jie 
ras lietuvių ir anglų kalba ra
šomus straipsnius.

Tėvai prirašydami savo vai
kus prie L. M. S. A. netik patįs 
sau garbę ir naudą turės, bet 
sykiu ir. lietuvių tautai neš nau
dą išauklėdami savo vaikus 
moksle.

TodelI moksleiviai, mokslei
vės ir tėvai leidžianti savo vai
kus į mokslą, nepraleiskite šios 
progos.

il>elci platesnių informacijų 
kreipkitės pas Centro sekreto
rių antrašui: B. Simokaitis,
3210 Arthington St., Chicago, 
III. 'LMSA. Centro Valdyba.

Iš Meno parodos Chicagos 
Dailės Institute

žodis-kitas apie Amerikos 
meną.

Jau pirmiau buvome rašę, 
kad patieksime žinių iš meno 
parodų. Taigi čia bandysiu kaip 
ką ir pabrėžti.

Atskirai kalbėti apie meni
ninkus čia i^ėra vietos, nes už
imtų visą šitą lapą. Užteks tik 
aplamai apibudinus Amerikos 
meno stylių.

Amerikos menas, būtent: 
plastinė tapyba, skulptūra ir 
arkitektura, turi savytą typin- 
gą karakterį. Anglijos menas 
irgi maždaug turi tą pačią for
mą, bet visgi jis tikrenybėje pa- 
siliek angliškas. Ąmerikos dai
lininkai , karakterizuoja tautos 
lengvutį, dekorat^vį ir ma
žiau reikšminį kūrybos styliųi 
Nors Amerikoje yra daug Euro
pos įvairių šalių dailininkų, ku? 
rie nebuvo išsidirbę savo pa- 
saiiliožvalgos, greit ' persiėmė 
amerikonišku stylium. Kad 
skaitytojas suprastų ką reiškia

endžiau pažymėti 
• rašiny. Paveikslo

The lašt Thtfrsday in Novem- 
ber is not deoreed a holiday 
merely for the purposie of giv- 
ing that weli-knowin fowl, 
the turkey, a chance to grace 
our dinner-table. Granted that 
it is a day of feasting, never- 
theless, the prime purpose of 
this celebration is the giving 
of thanks. So, let us keep to 
the spirit of the day and gi ve 
thanks for the good things we 
have to-day and/ for the futtfre 
blessings which may descend 
upon us.
thankful that we live in a de- 
mocratic ooimtry, a country 
founded upon the principles of 
freedom, liberty, and justice. 
Let ute make this day a real 
Thanksgiving Day.

Above all, let us be

NOTICES.

;i

AFORIZMAI

KORESPONDENCIJOS
CENTRO IR KUOPOS 

SUSIRINKIMAS.

Pinigas slidesnis už ledą. Le 
das sutirpsta ir vėl sušąlą, o 
pinigas sykį išslydęs iš rankų 
daugiau pats nebesugrįžta....

♦ ♦ ♦

Jeigu ūkininkas būna pras
tas šokėjas, tai esti geras ar
tojas.

Plans, suggestions, and let- 
ters regarding our agitative 
campaign are due not later tlian 
Dec. 6, 1923. ,

Plans and Communications 
relative to organization are due 
not later than Dec. 28, 1923.

Communications relating 
to the above and contribirtions 
for the English section should 
be addressed to |L. Narmonta, 
3223 Parnell Avė., Chicago, III.

“Ways and Means” com- 
mittees of both chapters rvvill 
plcase confer with the presi- 
dent before Dec. 10.

SYMPTOMS REMEDY.

If

If

your food don’t taste just 
right,

you‘r head seems sort of

Lapkričio 24 d., Raymond 
Chapel, įvyko ILMSA. Centro 
ir 2 kp. susirinkimas. Narių 
šį sykį atsilankė mažai. Cent
ro susi rinkimą s (buvo pradėta 
pirmiau, (būtent: ;7:3O vai. 
Centro reikalais maža kas bu

vo svarbaute svarstoma ir ne
užbaigtieji reikalai tapo ati
dėti sekamam susirinkimui.

LM$Ą. 2-ji kuopa vis auga, 
šį sykį prisirašė du nauji na- 
riai-moksleiviai: p-lė M. Jaki- 
mas, kuri lanko Lehvis Institif- 
;ą, ir Rasimas, buvęs valpa- 
ralisĮietis. Plerskaityita laiškas 
nuo Centro pirmininkės, kur 
raginama kuopa veikti, kad 
pagelbėjus padidinti Centro 
iždą. J. Lazdauskas išdavė ra
portą iš priešseiminio vakaro, 
ku4r pasirodė, kad da daug pi
nigų nėra iškolektuota už ap

garsinimus. Jeigu butų gali
ma iškolektuoti pinigus, tai 
ku’opai nuo vakaro liktų $135 
gryno pelno.

Mokislleivis X | Kačerauskas 
persikėlė į 2 kuopą.

Po susirinkimo buvo lavini
mosi programas. Po programo 
pirmininkas J. Lazdauskas pa
prašė pakalbėti J. Lapaitį. Jis 
kalbėjo visai trumpai. Po La
paičio buvo pakviesta M. J. 
Šileikis šliekis buvo žadėję 
laikyti paskaitą, bet laiko pil
vo maža, 6 visgi skaitė? Poškai 
tos tema buvo: “Meno Amžius 
ir kas yra menas?” Jo paskai
ta tęsės* puse valandos. Po pa
skaitos buvo duota klausimas, 
į kurį jis tinkamai atsąkė.

—Olėsė.

Kam sykį įgelia angis, tas vį- 
sados bijosi pamatęs susisuku
sią virvę.

Geros, švarios mintys 
žmogui puse sveikatos.

★ * *

Kiekvienas valdonas yra 
ginio draugas.

esti

tin-

da-Meilužis esti 'pasiryžęs 
intį' savo sielą į dvyliką dalių 

dėl savo meilužės.. 
* * *

Dailė yra ne tas, 'kas gražu, 
o tas ktfr pats žmogus fisti 
dailėje. ♦

* * *
Tųkstantis kortininkų negali 

šmaitinti ir vieno gaidžio.

SEIMO PAVEIKSLAI.

Pas Centro iždininką, J. Laz- 
dąuską yra dar daug likusių 
Seimo paveikslų. Kurie neatsiė- 
mėte savo paveikslų, malone- 
cite tai ūmai padaryti, nes Cem 
;rui tenka turėti daug nuosto
li. 1

Taipgi kurie ir nebuvo nusi
traukę Seime paveikslų, gali 
gauti jeigu nori. Paveikslai dai- 
iąi atrodo. Kainuoja vienas 

doleris.

MELDŽIU ATSILIEPTI

Centro pirmininkė prašo at
siliepti šiem moksleįviaip: 4 A. 
Jtarąs, Cleveland, O., Kalvaitis, 
ZilevelancU). ir Dixon, Detroit, 
Mich. L. P. Narmonta.
3223 Parnell Avė. Chicago, UI. Bpanish proverb“.

If you C3' d drink or smoke, 
And you < mot take a joke, 
If youtf ąppctite is gone, 
And you simply sigh and yawn 
If your thoii'ghts all alvvliirl, 
Then why not join our organi-

zation?

CORRECTIONS.

read
of

“and

2- nd column 11 20-21, should 
read “cement” instead of “cor- 
rect.”

3- rd col. I 58, should 
“will hold sway” instead 
“hvill hold way”.

Line 67, should read
hence” instead of “and here”.

Under “Agitation and Or
ganization” The first four lines 
shotild read “The ensUing pe- 
riod of three or four months 
will have to be devoted neces- 
sarily to Agitation and organ
ization”.

2-nd paragraph, 1-st word 
should read “organization” 4-th 
paragraph ‘^ossible^ should 
be replaced by “feasible”.

5-th paragraph 1. 9, should 
$ead “At the end of the fųl- 
lohving four weeks”. ,

Under “A. fąw suggestions to 
aid you in developing your 
plan”. Section 1, 11. 2, 3, should 
read “send in narnės and ad- 
dresses.” Section 3, 1-st word 
should be “narnos”. Section lJ, 
“efifort’' should be replaced hy 
“effect“.

Under “Editorial Commentjg0 
Lašt co|umn, paragraph 7, 1. 3, 
should read “remind you of the
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Laimėki! šitas Milžiniškas Naujienų Kontesto Dovanas!
GRAND CAPITAL DOVANA ANTRA DOVANA

and Whcel Lock

Tikrai naujas, 1924 MODELIO, šešių dundenu 
COLUMBIA SEDANAS 

Pilnai įrengtas, vertas S 1.700 
Pirktas ir parodomas pas 

WM. LANDSHAFT & BROS.
2336-38 lUihvaukee Avenue, Chicago, Illinois.

CHEVROLET SEDANAS
Įrengtas su extra tajerais, tube, frontiniu bumperiu ir 

užrakinamas, Vertas $920
Pirktas ir parodomas pas

. MILWAUKEE AVĖ. MOTOR SALES
2504-06 Milwaukee Avenue, Chicago, Illinois.

TRECIA DOVANA

Ford Touring Karas, su starteriu ir rėmais, vertas
$428.73

Pirktas ir parodomas pas
FRANK BRESKA, AUTORIZUOTAS FORDO 

PARDAVINĖTOJAS
2501-3-5 So. Kedzie Avenue, Chicago, Illinois.

v. Genuine Victrola, Sty- 
liaus XI, verta 

$150
Pirkta ir parodama pas

GEORGI & VITAK 
MUSIC CO., 

4639 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

Thor Electric Skalbia
moji Mašina verta

$183.75
Pirkta ir padaroma 

pas
KALUZNY & CO., 

5039 S. Ashland Avė 
Chicago, III.

SEPTINTA DOVANA AŠTUNTA DOVANA 
$100 vertės tavorų 

orderis
$75 vertes tavoru 

orderis

Bile tavorų augščiau minėtos vertės, tik 
groseris nėra į tai įskaitomas

Bus gaunamas pas

Xrd/?£ THA r fAV£S v o V t*
ASHLAND AvE6.48*jT ....

Iškirpkit Žemiau Talpinamus Kuponus
ir atsiųskite juos dėl savęs ar savą draugo

“NAUJIENOS”, KONTESTO DEPARTAMENTAS, 1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

1as Prenumeratos Kuponas
Tiktai vienas toks kuponas bus pripažintas kiek
vienam kontestantui, kuomet bus prisiųstas su ap
mokėta prenumerata vieniems metams, Chicagoje 

i paštu $8, į kitus miestus paštu $7.
TAS KUPONAS YRA GERAS

30,000 extra balsu
Prenumeratorius .................................................................

Adresas ....................................................................................
Suma pinigų įmokėta ..................  Kreditas duodamas
paprastų ir extra balsų šiam prenumeratoriui:
Kandidatas ..................................................................—•
Adresas .............................................................................

Miss, Mr. arba Mrs.

Adresas ......................

PASTABA: Tiktai vienas Nominacijos kuponas priimamas dėl kiekvieno no-
minuoto kandidato.

PENKTA
DOVANA

Puikus Solitaire 
Deimantinis žie
das, pasirinki
mui vyrams ar 
moterims vertas

$150
Pirktas ir parodomas pas

HENRY RHEIN’S JEWELRY 
STORE

1536 W. 47th St., Chicago, III.

Devinta Dovana Dešimta Dovana 11-ta Dovana
$50 Auksu $25 Auksu

$5.00 
r ; .
Kaip? Prisiųskite $24 vertes 
prenumeratų pirm 8 valandos, su- 

batoje, gruodžio 22, 1923.

$2,000 Auksu
SPECJALIS FONDAS Iš $2,000 AUKSU bus padėtas j šalį, kad pas
kiau išdalinu^ kaipo algas tarpe aktyviškų, bet nelaimėjusių dovanų, 20 
nuošimčių pamatu. Kiekvienas kandidatas, kuris bus aktyviškas visų 
kampanijos laikų, priduodamas nuolatinius piniginius raportus, bet ne
laimės didelių pasiūlomų dovanų, bus priskaitytas į komiso gaunamų 
eiles. PAGALVOKITE APIE TAI! Vienas doleris iš penkių kuriuos 
jus sukolektuosite, eis į jūsų kišenių, jei jus nelaimėsite dovanas. Tas 
patvarkymas užtikrina kiekvieną kandidatą ir tas reiškia, kad ŠIOJE 
KAMPANIJOJE NEBUS PRALAIMĖTOJŲ. Ar dar kas nors gali 
būti teisingesnio ir geresnio kaip tas?----------- —----------------------------------- ,/

$15 Auksu 
$5.00

Ir dar 50,000 extra balsų jums. — jr dai. 50 000 Cxtra balsų gausite!
Pirmame periode nuo lapkričio 12 

iki gruodžio 22, 1923.

Surašąs Balsų ir “NAUJIENŲ” 
Prenumeratos Kaina

Nominacijos Blanko 
“Naujienų” Konteste Kiekvienas Laimės, 

gera dėl 5000 balsu 
Aš ĮSTOJU IR BALSUOJU 5000 BALSŲ UŽ

Kaipo kandidatas “Naujienų” kontesto “Kiekvienas 
Laimes’’.
PASTABA: — Tiktai viena nominacijos blanka pri
imama dėl kiekvieno nominoto kandidato.

PIRMAS PERIODAS
Įskaitant pirmutines šešias savaites
(užbaigiant gruodžio 22), sekamas
skaitlius balsų bus išduodamas uz
prenumeratas:

Balsų
% metų $4.00 5,000

1 8.00 12,000
2 “ 16.00 26,000
3 24.00 54,000
5 40.00 90,000

Iš kitų miestų paštu
% metų $3.50 5,000
1 7.00 12,000
2 “ 14.00 26,000
3 “ 21.00 54,000
5 35.00 90,000

ANTRAS' PERIODAS.
Įskaitant septintą ir aštuntą savaitę 
(užbaigiant sausio 5, 1924), sekamas 
skaitlius balsų bus išduodamas už 
prenumeratas:

TREČIAS PERIODAS.
Įskaitant devintą ir paskutinę savaitę 
(užbaigiant sausio 12, 1924), sekamas 
balsų sakitlius bus išduodamas u 
prenumeratas:

Balsų
% metų $4.00 3,333

1 ■8.00 8,000
2 « 16.00 17,333
3 « 24.00 36,000
5 u 40.00 60,000

Iš kitų miestų paštu
% metų $3.50 3,333

1 « 7.00 8,000
2 << 14.00 17,333
3 « 21.00 36,000
5 lt 35.00 60,000

Balsų
% metų $4.00 2,500

1 ll 8.00 6,000
2 « 16.00 13,000
3 « 24.00 27,000
5 « 40.00 45,000

Iš kitų miestų paštu
% metų $3.50 2,600

1 <c 7.00 6,000
2 14.00 13,000
3 21.00 27,000
5 lt 35.00 45,000

Del Informacijų Atsišaukit, Rašykit ar Telefonuokit
1739 South Halsted Street, Chicago, Illino's, Telephone Roosevelt 8500.

Naujienų Kontesto Dept,
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ADELIUKĖ GRIGAITYTĖ
persiskyrė su šiuomi pasauliu 
lapkričio 25 d., 2 v. ryto, 1923 
m., automobiliu sužeidus nuves
ta ligoninėn vos išgyveno 16 va
landų palikdama tėvelius Joną 
ir Agotą Grigaičius ir sesutę 
Aldonute didžiausiame nubudi
me. laidotuvės atsibus seredoj, 
lapkričio 28 d., 12:30 vai. dieną 
iš namų 3125 N. Halsted St. į 
Tautiškas kapines. Giminės, 
draugai ir pažįstami labai kvie 
čianvi atsilankyti į šermenis ir 
laidotuves.

CIISCMOS
ŽINIOS

West Pullmanc ima irgi 
sparčiai krutėti, ir ketina eiti į 
lenktynes su’ Ciceriečiais. Rose- 
landas kol-kas didelio veikimo 
neparodė. Ką jis ketina da
ryti — nežinome.

Visur kitur.

---------------------------------------------------

Gal Jums reikaliruri 
akiniai

ANTANAS PUčKORIS

Pasilieka nubudę tėveliai 
Jonas, Agota, sesute 
Aldona Grigaičiai.

Graborius S. D. Lachavvich 
vadovauja laidotuvėmis.

I
AIA

ALEKSANDRA POCIUS
Apleido šį pasaulį lapkr. (Nov.) 
26 d., 6 vai. ryte, 1923 m. pasir
gęs vos 6 dienas sunkia plaučių 
uždegimo liga, sulaukęs 38 me-'- 
tų amžiaus, Amerikoj išgyveno 
23 metus. Paėjo iš Lietuvos, 
Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Vainuto parap., Girininkų sodž. 
Paliko dideliam nubudime sese
rį Barb. Pocienę, Lietuvoj bro
lį Antaną ir seserį Oną. Laido
tuvės atsibus subatoj gruodžio 1 
d., kaip 8:30 ryte iš namų 3333 
.S. Halsted St. į Sv. Jurgio baž
nyčią, iš ten į šv. Kazimiero 
kapines. Visi giminės ir pažįsta 
mi yra širdingai kviečiami da
lyvauti šermenyse ir laidotu- 
.vėse.

Nubudę
Sesuo Barbora ir švogeris 
Stanislovas Pociai.

JUOZAPAS LUKOŠIUS

Mirė gegužio 30 d., 1923, 
perkeltas ant savo loto.

bus

Pamaldos atsibus 10 vai. 
to, lapkričio 29 d. ant šv. 
zimiero

ry-
Ko-

Visus 
meldžiu

Kapinių.
gimines ir pažįstamus 

dalyvauti.

Nubudus moteris
Marijona Lukošienė,

560 W.*18th St.

M A R U ONA BE RT U LA IT Ė

Jau praėjo du metai kaip atsi
skyrė su šiuo pasauliu musų 
numylėta dukrelė ir sesutė. Ji 
mirė lapkr. 29 d., turėdama 16 
metų amžiau. Ji buvo gimusi 
ir augusi Chicagoje, kur gyve
no po numeriu 9102 Chauncey 
Avė. Ji yra palaidota Tautiš
kose kapinėse.

Paliko nubudime tėvus Ber
tu! ius, brolius Franciškų ir Juo
zą ir vieną seserį Eleną Paulai- 
tienę. Tėvai paeina Kauno gub., 
Raseinių apskr., Jurbarko vals
čiaus.

Giminės ir pažįstami pagerb
kite tą liūdną dviejų metų su
kaktuvių dieną ir atjauskite 
musų Širdies skausmą. Lai bū
na tau lengya ta šalta žemelė, 
musų numylėta dukrelę ię sesu- 

B tę! Yra mirus lapkričio 29 d.

ANTANAS KAS’NAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 27 dieną. Turėjo amžiaus 
50 metų. Paliko nubudime mo
terį M. Kasnauskienę ir dvi 
dukteris: Petronę ir Barborą 
Amerikoje, Lietuvoje dukterį ir 
sūnų. Paėjo iš Kauno vedybos, 
Raseinių apskričio, Šilalės para
pijos. Laidotuvės įvyks lapkri
čio 29 iš namų 1819 So. Peoria 
St., į Apveizdos Dievo bažnyšią, 
8 vai. ryto iš ten į Šv. Kazimie
ro kapines. Kviečiame visus gi
mines ir pažystarrvus dalyvauti 
laidotuvėse.

Laidotuvėms tarnaus grabe
lius Masalskis.

Lieka nubudusi moteris
M. Kasnauskienė

ir visa šeimyna.

“Naujieny" kontesto dar-l.„ g*““ 
bijotojai veikia

sten-Vienos kolonijos draugai 
ginsi pralenkti kitą, kad lai
mėjus Automobilius ir kitas 
dovanas.

“’Nau'jienų” kontestas “Kiek
vienas Laimės” išjudino iš mie
go senus “Naujienų” draugus 
ir paragino prie darini Naujus.

Visi veikia, visi kruta ir ei
na su kits kitu į lenktynes, ro
dos siVsimokinę, rodos kits ki
tam pavydėdami ar norėdami 
pasirodyti savo darbštumu, ap
sukrumu laimėti sau* puikiau
siąją, pirmaeilę dovanų ir dar 
garbę magaryčioms gaut.

Žemiau seka vietos kuTiose 
eina didžiausis bruzdėjimas ir 
lenktyniavimas su kits kitu. 
Vėliaus tilps vardas ir paveiks
lai visų kontesto darbuotojų 
— tuo tarpu paminėsiu tik ap
lamai.

Pačioj Chicagoje eina koks 
lai tylus nežymus bruzdėjimas. 
Vienoj vietoj pasirodo vienas 
kandidatas su pustuziniu rė
mėjų, kitoj vietoje kitas, bet 
iki šiol didelio progreso nė vie
nas neparodė. Kodėl? Vieni sa-
ko, kad čia yra veikiama slap
ta, kad kitų kolonijų veikėjai 
nepatirtų kaip čia stovi ir, sa
ko vėliaus buk čia šausiu kaip 
iš vulkano ant syk su keliolika 
šimtų dolerių ir ant syk nušau
siu patį didžiausį automobilių, 
Columbia Sedan; kiti tik šypso
si ir galvų kinkuoja, o kaip jie 
mano — Dievai žino.

Priemiesčiai.
Cicero lygšiol turėjo užėmęs 

pačią pirmųjų vietų, ale dabar 
jau pradeda silpnėti, bet gal
būt, kad tai yra tik rengiama 
didelis šuvinys, kad kuo dau*- 
giausia balsų aut syk nušovus.

dar nedaug apie jų težinome. 
Racine, Wis. judama neblogai, 
bet Kenosha kaip ir njiega — 
sukruskite jus draugai tenais! 
Nejaugi jus nenorite automobi
lio? Wakegan, III. jąu» .padarė 
gerų pradžių ir jei jie dar geriau 
paspaustų tai didysis automo
bilius tikrai pas juos nuvažiuo
tų. Beje, ko tik nepamiršau 
Indiana Harbor, Ind., ten irgi 
nesnaudžia. Neblogų pradžių tu 
fi ir Detroitas, ta tolima, bet 
veikli Naujienų Kolonija, tik, 
kaip ištolo žiūrint atrodo, jiems 
veikia daugiau gyvumo ir ener
gijos, o jau Chevrolet sedan 
bus jų.

Mes linkime laimėti visiems 
ir, mes visuomet biteime su 
laimėtojais.

28 metų amžiaus atsitikus ne
laimei persiskyrė su šiuom pa
sauliu panedėyj, lapkričio 26, 
6:30 iš ryto, pavieto ligonbutyj. 
1^ Lietuvos paėjo iš Salantų pa
rapijos, kaimo Kuzių. Paliko 
nubudusi moteris ir duktė 8 mė
nesių, brolį Juozapą ir seserį 
Petronėlę ir švogerį Juozapą 
Tumpį. Lietuvoj tėvelius ir 2 
brolius Kazimierą ir Simoną. 
Amerikoj išgyveno apie 10 ma
tų. Laidotuvės įvyks ketverge 
lapkričio 29 d. iš namų 3150 S. 
Halsted St. 10 vai. iš ryto į Tau
tiškas kapines.

Kviečiame visus pažįstamus 
ir gimines dalyvauti laidotu
vėse.

Nuliūdę kviečia
Moteris, brolis ir sesuo.

. Š.

GARSINK1TIES 
NAUJIENOSE
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Patyrimas, daug metų
Pritaikau akinius dėl jaunų ir se
nų. Jeigu akiniai nėra tinkamai 
pritaikyti, tai visą žmogaus kūną 
vargina. Ateikit pas mane, o su
teiksiu teisingą patarnavimą, aš 
esmi tikras lietuvis.

PETER A. MILLER
2256 W. 22nd St.,

Tel. Canal 5838
CHICAGO, ILL.

Jūsų Kalėdinis Kliubas
Kalėdų Kliubas turi du tikslu: Pirmas, suteikia jums leng

vą būdą turėti pinigų dėl Kalėdų pirkinių ir antras, darodyti 
galimybę nuolatinio taupymo.

Bile kuris iš tų tikslų paskatins jumis atidaryti Kalėdų 
Taupymui Kliubo accauntą.

Draugiškas, gelbėjantis patarnavimas šios bankos yra. 
jūsų priežastis atidaryti accauntą čionai.

Musų 1924 Kalėdų Kliubas yra atdaras. Tai yra Kliubas 
dėl kiekvieno žmogaus ir dėl jo kišenės. <

Atidarykite jūsų Kliubą anksti. Jus nežudysjte kęlii] cen
tų kuriuos sutaupinate savaitėje, bet užgančdinimas taupyme 
ir vėliau turint juos, atsimokės jums.

4162-72 So. Halsted Street Chicago
CLEARING HOUSE BANKAS

Bergenas! Darganas! Darganas!
* • z

Plumingo ir apšildymo įrengimai. Nemokėkite dvigubos kainos už materijo- 
lą. Mes turime pilną pasirinkimą visų mierų maudynių, virtuvėms sinkų, 
klozeto įrengimų, skalbimui lovių, anglinių ir gazinin 
kas reikalinga prie plumingo ir apšildymo.

Mes turime vienę kainą 
visiems. Mes garantuo
jame bile materijoj kurį 
jys perkate nuo musų. Jei 
jus nebūsit užganėdintas, 
mes permainysim tavorą 
arba pinigus sugrąžinsi
me bile kada į du metu 
laiko ar vėliau.

hĮmm

Nepraleiskite progos, at
eikite ir pamatykite pir
miau negu jus paduosite 
orderį kitur.

apšildytoj ų ir viskas

Persitikrinkite, kad tikrai butu tas vardas

M. Levy
5 iaur-rytinis Kamp. State

Telefonai: Caluniet

Company
22qs Gatv,

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musu vardo

Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams.

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic. Greitas su
sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Zeeland ir 
Gothland (3 klesa).

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Ątsišaukito prie vietinių agen
tų arba
Pasažierių Departamentas

127 So. State St.. Chicago, III.

JEI paprasto ląlkraščio negalit* 
skaityti bu viena akla kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akiu.

JEI skaitant išrodo, Kad raidės su
silieja j daiktą, arba rodosi dvi

JE^nuolatinis skaitymas knygų ir 
Maip arti prie akių darbas paga
mina gąlvos skaudėjimą-

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą šiurijį- 
mo, ašarų bėgimą Ir galvoji skau-

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1301 So. Ashland Avą. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

ėjimą.
odo perdaug 
ijimą žiuri

DR. VAITUSH, O. D
Lieti/vis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karšt j atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Dentistas patar

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

1 = LITTLE 4
SPINOGI?APHS i

H

naus geriau
i Traukimas dantų be akauamo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Aah’end Avė.

T.A SAVOIE ....... '..............  Dec. 1
SUFFERN ........................  Dec. 11
PARIS .............................   Dec. 12

NEW YORK. VIGO (BPAIN). 
BORDEAUX

Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutės jnsą vietiniui agentai arba | 
didįjį ofisą 19 State Street New York.

NORTH
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ
Ncw York-Breiuen

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti 
trečios klesos parankumai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bile 
vielinio agento arba

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St

BEW VDR K
HAMBURG'

K K UNITED AMERICAN LINES
(HARR1MAN LINE) 

JOINT SERVICE WITH

HAMBURG AMERICAN UN£
Trumpiausias kelias į visas 

dalis
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitę iš 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, su 
tnusų laivais de luxe 

“Kesolute”, “Reliancs” 
“Albert Baliin’* 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesos pa- 
sažierius ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, Cleveland, “Han
są”, “Thuringia” ir “Westphalia” 
fu cabin ir III klesa. Geras nfap- 
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovos.

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

Tai buvo greitas užpuolimas be jo
kio persergėjimo išanksto. Laikas 
irangus — o daktarą labai sunkų 
gauti. Tuomet atsiminus motina apie 
Dr. Drake’s Glessęo uždavė vaikui 
keletą lašų. Vaikas kaip bematant 
nurimo ir nustojo vemti. Dr. Drake’s 
Glessco yra vartojamas per 25 me- 
;us ir žinomas kaip geriausias vais
tas nuo krupo. Pasiklausk daktaro ai 
aptiekoriaus ką jis mano. Kaina 50c. 
— vertas $50.00. (Apg.)

Žmonės kreipiasi vi
suomet prie tekančios 
saulės, nes besileid
žianti saulė tuojau 
dingsta.

Žmonės kreipiasi 
prie Chiropractic, to
dėl, kad jis yra “te
kanti saulė sveikatos”. 
Chiropractic pataiso 
žmogaus sveikatą kuo
met kiti gydymo meto
dai negali to padaryti.

DR. J. M. FINSLOW, D. 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, III.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Nedelioj 10 iki 12.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba ^ugaisimp laiko.

Mesi turime metodą kaip' sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jų« senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo kokiame klimate 
jus gyvenate, jūsų amžius arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au
gštos temperatūros, musų metodas pagel
bės jums greitai.

Mes specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi be vilties ligas, kur visokios 
formos {kvėpuojančių gyduolių, opiumo 
prirengimų, “patentuotų durnų' ir tt . 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam Triūsų iškaščiais, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidus bent vieną dieną. Rašyki
te tuojaus ir pradėkite metodu tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą. 
Darykite tai šiandien — jums nereikir 
mokėti nei už pašto ženklelj.

Dykai bandymo kuponas
FRONTIER ASTHMA CČ. 72-B, 

Niagara and Hudson Sts., Buffalo, N. Y
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me

todo pas:

Jei turi rupturą pamėgink 
šitą dykai.

Dėk j j ant kiekvienos rupturos, senos, 
ar 
si

šviežios, didelės ar mažos ir pradė- 
s veikt i; tas įtikino lankstančius.

w. 
ne- 
sti- 
ant 
jie

Pasiunčiam dykai 
įsitikinimui.

Kiekvienas turjs? rupturą, vyras, moteris 
ar vaikas, privalo tuojaus parašyti pas 
S. Rice, 76 C Main St. Adams, N. Y. 
mokamam išmėginimui jo stebuklingo 
muiluojančio tepalo. Tik uždėk j j 
rupturos ir raumens pradės susitraukti;
pradeda susitraukti taip. kad skylč natū
raliai užsidaro ir suveržimas, diržas ar 
aptaisyniąs eutpmpa nereikalingas. Neuž
miršk pasiųsti šito dyko išmėginimo. Net 
jei ruptura nekvaršina, tai kam nešioti
diržą visą gyvenimą? Kam užsitraukti ga
ngrenos ir kitokį pavojų nuo mažos ir nie
ko nekaltos rupturos, nuo tokios, dėl ku
rios tūkstančiai liko paguldyti ant opera
cijos stalo? Dąugybč vyrų ir moterų kas
dien užsitraukia tokf pavojų, nes jų rup
turos jiems neskauda ir jie jų nepaiso. Pa
rašyk tuojaus dyko išmėginimo, nes tai 
tikrai stebėtinas daiktas ir jis išgydė to
kias rupturas, j kurias galėjai du kumš
čiu {dėti. Parašyk tuojaus panaudoda
mas šitą kuponą žemiau.

Krupas užėjo 2 v. ryte
DYKAI RUPTURAI 
RICE, Ine. 

Main St , Adams, N. Y.

Galite prisiųsti man dykai pavyzdini 
gydymą jūsų stimuluojančio tepalo Rup- 
turai.

Vardas

Adresas

Valstija

Garsinkitčs Naujienose

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li-

privatiškų gydymui kambarių

Čia atėję gauna 
gerinusį Ameriko
nišką b* ™~iGpe- 
jišką b; A &V‘iy- 
rrx>. Diek t 1a skai
čius žinotu U gy
domų kasdifitt per 
Dr. Ross, fiutei- 
kia progą duoti 
geriausį medikai i 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra' užtikrinta.

r .> Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbora Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo 
Priėmimo
Valandos:

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 508 dėl moterų.
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vai. vakare. Nedelioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedelyj, sere.V*? ir 
subatoje nuo 10 vai. tyto 
iki 8 vai. vakare.

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą m&aesį, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalj mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantis 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti -šiuo prakilniu numažinimu, 
tuo jaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą. kaip, kad 
jus mokėtume! pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog ai 
galiu suteikti jums geriausj gycym.’j 
žinomą medicinos mokslui.

pr h. MarV’i f ) 337 W. Madison H
A Cjptfia Chicago, 111.
\ čn® DAKTARAS

DEL VYRŲ
Pradėjau 25 na 

tai — puikiaus.ai 
da rodymas, kad a 
• esu- Pasekmin« • 
ir Paeinamas, t i . 

" ne tiesa ?
EUROPIŠKAS GYDYMAS 

Naudojamas
SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma> 

no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nua 
ligos, ar ne. Persitikrinki!! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda. šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdinti, pacijantų, kurie 
plaukte plaukia j mano gydyme kam
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiprčjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY EGZAMINAC1JA $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios. koKių norite.

Valandos: 9 ryte lig 6:30 po p 
Seredomis ir sukatomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig ].
DR. H. G. MARTIN
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago, III.

__________
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KALĖDŲ PLAUKIMAI 
I LIETUVĄ

Bus speciališki plau 
kimai Kalėdų laike. 
LEVIATHAN iš
plauks Gruodžio 1 
dieną. PRESIDENT 
ARTHUR Gruodžio 
5 dieną. GEORGE 
WASHINGTON gr. 
13 dieną, iš New 
York’o. Taipgi ir

kiti išplaukimai. Geras sujungi
mas su Lietuva per Angliją arba 
Bremen’ą. Naudokis smagumais 
keliavimo ant S. V. Valdžios laivų; 
Dideli ’ - - -
Ii joms 
jiems, 
dėnys. 
tarnų.

UNITED STATES LINES 
110 S. Dearborn St., Chicago, III. 
Lokaliai agentai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl 
United States, Shipping Board

kambariai. Poroms ir fami- 
kambariai yra vien tik 

Ruimingas pasivaikščiojimo 
Patarnavimas mandagių 
Puikus ir įvairus valgiai.

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

dienas 
dienas, 

susisie-

Lietuvių Rateliuose PRANEŠIMAI 1VAIRĮJS SKELBIMAI REIKIA ŪARBININKy NAMAI-2EME NAMAI-2EME

Iš “Birutės”
Kaip nuvažiuoti į “Sylvią”

“Birutė”
Tur-
St.) 
nėra 
šio-

Cicero. — SLA. 194 kuopos metinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 2 d., 2 
vai. po pietų, Onos Tomuliunienes 
svet., 1447 So. 49th Avė. Kuopos na
riai būtinai turi atsilankyti, nes bus 
Centro ir Kuopos valdybos rinkim®!. 
Taipgi malonėkite atsivesti naujų na
rni dėl prirašymo.

K. Genis, Fin. Sekr.

STOGDENGTYSTfi
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale,0114,

VYRŲ BRIGHTON PARKO BARGENAI!
REIKALINGA patarnautoja 

ręsta uraną
Atsiliepkite greit

1564 N. Robey Str.
Prie North Avė.

Mokslo Draugų paskaita. Atei
nantį sekmadienį, gruodžio 2 d., 10:30 
vai. išryto Raymond Institute (816 W. 
31 St.) paskaitą laikys Dr. Al. Davi- 
donis. Paskaitos tema — Medicinos 
nuopelnai žmonijai.

Cicero Lietuvių Kooperacija rengia 
lapkričio 29 d., Kalakutų dienoj, ba
lių, Lietuvių Liuosybės svetainėje, 
14 St. ir 49 Ct.

Prasidės 7 vai. vakare.
Kviečia visus atsilankyt.

— L. Koop. Komitetas.

PAGRAŽINAM NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas savo na

mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
.sudėti stiklus? Jei taip tai mes ta 
'visą Tamstos darbą galione atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

RAKANDAI

Turner 
miesto

GERIAUSIA PROGA JAUNAI 
PORAI.

Turiu parduoti tuojau savo vėliau
sio styliaus Velour Parloro setą, vel- 
vet karpetą, pastatomą liampą, val
gomo kambario setq ir 3 miegamo 
kambario setus. Taipgi gražų dvi
gubų springsų fonografa rekordus 
ir deimantinę adatą. Viskas kaip 
nauja. Parduosiu sykiu ar dalimis 
už trečdalį.

1922 So. Kedzie Avė.,
1 lubos.

Telegramu per 2
7 Perlaidomis per 25

Turime tiesiogynį
Kreipkitės 

kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

Kaip žinia, rytoj 
Įstato “Sylvia” North Side 
nėr Hali (820 N. Clark 
Kadangi vieta lietuviams 
žinoma, tai bus ne pro šalį
kių tokių informacijų suteikti 
kai dėl to, kaip į ten dasigauti. 
Rridgeporto ir West sidės lictu1- 
viams geriausia važiuoti iki 
Halsted, o paskui Halsted gat
ve iki Chicago avė. Gi Chicago 
Avė. važiuoti į rytus iki Clark 
gat. () ten jau ir yra 
Hali. Iš rytų pietinės
dalies galima važiuoti iki State 

•gat., o State gat. iki Chicago 
Avė. Du blokai nuo State į va
karus yra Clark St. Galima taip 
gi privažiuoti ir Wentworth 
karais, ant kurių yra No. 22.

; Tat neužmirškite kalakutų 
'dienos užbaigimui nuvažiuoti į 
1 Turner Hali, kad pamačius 
; “Sylvia”. —N.

l 
t

šv.

Balius. Rengia Simano 
Teatr. Jaunuomenės Kliu-,

Metinis
Daukanto
bas, ketverge, lapkr. 29 d., 1923 m. 
Dievo Apveizdos parapijos svet., ant 
18 g-at. ir Union Avė. Gerbiami 
draugai ir draugės malonėkite atsi
lankyti ant minėto baliaus^ Prasidės 
6 vai. vak. Įžanga 35c.

Užprašo Kimitetas.

BRENDA VOJIMUI

Šaunys Šokiai

Draugystės Atgimties Lietuvių 
Tautos vyrų ir moterų laikys savo 
priešmetinį susirinkimą gruodžio 2 
d. 1923 m., 1 vai. po pietų ant 35 g. 
ir So. Union Avė. Lietuvių Tautos 
Katalikų bažnytinėje svet. Esat kvie
čiami ant susirinkimo, nes bus renka
ma valdyba ant kitų metu. Privalot 
būt visi norintieji įstot j draugija yra 
priimami visi sveiki nariai.

Nut. rašt. V. K. Pakeltis.

SURFACE LINE KRAUTUVE 
25x60. Nauja. Puikioje vietoje, 
vienoje geriausių biznio blokų South 
Side, 4 / gyvenimui kambariai ir va- 
na. Vėliausi elektros įrengimai. 
Tinka bile kokiam bizniui. Ateikite pažiūrėti.

715 W. 47 St.Phone Wentworth 4325

RAKANDŲ bargenas, dėl 4 
kambarių flato, setas, karpetai, 
indai, staltieses, viskas kas rei
kalinga namams. Parduosiu už 
$185. pirmos lubos 

4441 Shields Avė.

PARDAVIMUI puikus kampinis 
bizniavas muro namas su groserio 
bizniu; namas yra statytas apie n 
metai ir randasi* gero lietuvių apgy
vento vieto; tinkamas bile kokiam 
bizniui; yra 2 Storai ir 2 pagyveni
mai; viskas padaryta pagal naujos 
mados; savininkas turi 2 bizniu todėl 
parduos pigiai; kaina už namą ir 
biznį $20,000; reikia įnešti tik $5,000 
ar daugiau; kitus ant mnrgičio leng
vais išmokėjimais; šita yra tikrai ge
ra proga. Pamatykite greitai.

PARDAVIMUI puikus muro na
mas; budavotas šia vasarą pagal 
naujausios mados; 2 flatai po 6 di
delius kambarius; aržuolo trimingai; 
pirmam flatui karšto vandenio apšil
domas; randasi Brighton Parko lie
tuvių apielinkėje, netoli nuo lietuviš
kos bažnyčios ir mokyklos; vertas 
$15,000; savininkas parduos už $14,- 
000; reikia įmokėti tik $6,000, kitus 
ant morgičio lengvais išmokėjimais.

Norėdami pamatyti minėtus namus 
atsilankykite dieną ar vakarais pas

BRIGHTON REALTY COMPANY 
J. Yushkevvitz, yedejas 

4034 Archer Av., prie California Av.

NORIU PIRKTI 
PRAPERčIŲ 
APIELINKĖJE 
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Room 510

PARDAVIMUI ar rendai 3 akrai 
žemės 4 ruimų Cottage ant statė ke
lio Ogdch Avė. Nauja bamė, elektri
ką, vanduo, dratinė tvora aptverta, 
kaina $6500. Rendos $43.00 į mėne
sį. Cach $2,500, likusius kaip ren
da. Klauskit savininko.

Tel. Prospect 5277

SAVININKAS parduoda murini 
namą 2 flatij, su mediniu namu 2 
flatų iš užpakalio. Karštu vandeniu 
šildomas 1 fintas. Namas 8 metų 
senumo, 51 PI. ir Peoria St. Pasi- 
matykite su

JOHN FUNK
1022 West 51 Str..

Phone Yards 0134

PARDAVIMUI Tikras Kalakutas

Petronėlės Draugija rengia 
“Kewpie Doll” šokius.

ASMENĮ) MOJIMAI

PARENDAVOJIMUI 4 ruimų 
namas, (cottage). Be valkų.
4826 S. Larondalle arti Archer 

Avė. Renda $23.00.
Atsišaukite.

DIDELIS bargenas, moterų 
kriaučių ša pa. Stalai, krėslai ir 
siuvama mašina, greitam par
davimui. Turi būt parduota į 
2 dienas. 1256 W. Harrison St.

Monroe 4587

JIESKO DARBO

Pat. Biure.

TIK PATRINKU JUOMI ”
Kuomet jus kankini skaudus atakas 

» reumatiškų skausmų, ar užpuola neu- * 
raitija, strčndieglis, skaudami sąna- •. 
riai ir muskulai—kokis neapsakomas * 
palengvinimas patiriama tvirtai patrl- 
nant su

Ireg. S. V..

ir tuojaus pajaučiama maloniai de- •' 
ginanti Šiluma besiskleidžiant po skau- . 
damą vietą, kuri suteikia malonų «na- * 
gumą ! Visiškai n?ra reikalo kankintis 
turint po ranka tokią tikrą pagalbą. •

Pain- Expnlleris tikrai pagelbės ir « 
jums, kaip jisai pagelbėjo nesuskaito^ 
niiem tūkstančiam žmonių per daugeli 
metų. Visuomet laikykite jo bonką •’ 
parankioje vietoje. •<

35c. ir 70c. už 'bonką aptiekoee.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. „

šv. Petronėlės Draugija savo 
darbštumu yra plačiai žinoma 
visoje Chicagoje. Narių skai
čius nuolat eina didyn. Ir drau
gija dabar turi tiek narių, kiek 
retai kuri kita draugija.

Žiemos sezonui prasidėjifs, 
draugijai sumanė patiekti ką 
nors naujo būtent, “Kewpie 
Doll” šokius, kurie . įvyks Pa- 
dūkavonės dienoje, lapkričio 
29 d., Mildos svetainėje.

Grieš puiki muzika, kiekvie
nam bus duodama po saldainių 
dėžinę. Žodžiu, hus visko, išė
mus gal tik paukščio pienų. O 
kad taip tikrai bus, tai ateikite 
ir įsitikinkite.

— Kevypie Doll.

JIEŠKAU savo brolio Dominiko 
Ligeikio. Pirmiau gyveno ant 18 
gatvės, o dabar išsikraustė ant 
Bridgeporto. Meldžiu atsilaukti, 
arba kas žinote pranešti, nes aš 
išvažiuoju į kitą miestą.

Antanas Ligeikis,
4742 So. Elizabeth St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolių: Tadeušo 
ir antano Martinkų. Seniaus gyve
no Wilmington. Paeina iš Pavandenės 
parap., Telšių apskr. ir pažįstamų 
draugų labai meldžiu atsišaukti. Pa- 
milėsiu tabokėliu.

JOHN MARTINKUS, 
663 W. 18 St., Chicago, III.

KOSTANTINAS REMENČJUS pa- 
jieško brolio Antano sesers Marijo
nos 5 metai atgal gyveno 311 E. 116 
St., Kensington, III. o 4 metai gy
veno 12049 So. State St. paskiaus jo 
gyvenimas 11945 So. Indiana Avė., 
Chicago, III. labai malonėkite kas ži
notumėte aplink juos pranešti, busiu 
dėkingas ar patys atsišaukite. Kos- 
tantin RemenČius, 322 Devoe St. 
Broklyn, N. Y.

NAUJAS Lietuvos meisteris par
važiavo iš Lietuvos

JieŠko darbo. Aš esu patyręs bu- 
davojime namų ir taisyme senų 
Malevoju ir popieruoju; muravoju 
kaminus. •

Pašaukite John Miške
4145 So. Maplevvood Avė. Chicago.

PARDAVIMUI bučernė 
gr o šerne.

Geras listas
Pigiai.

4104 S. Campbell Avė.

ir

2 flatų naujas mūrinis na
mas, po 5 ir 6 kambarius, su 
visais įtaisymais. Lotas prie ša
lies, garage. Randasi lietuvių 
kolonijoj, 62 ir Kedzie Avė. Na
mas vertas $15,000 parduosiu 
uiž $12,900.

2 flatų mūrinis namas po 6 
kambarius, su visais įtaisymais 
garage dėl 2 automobilių. Ren- 
dos neša $65 į mėnesį. Kaina 
tiktai $6,000. Mainysiu ant 
mo bile kokio biznio.

JEI nori linksmaus sveiko ir 
pelningo gyvenimo nusipirk: 

FLORIDOS FARMA
52% akrai puikioje vietoje, tarp 

3-jų Ežerų, netoli miesto, lietuviai 
kaimynai. Gražus 14 kambariu na
mas. Rakandai, Fordas, Gyvuliai, 
ūkio padargai, vištinyčios. 12 akrų 
Apelsinu ir riešutų sodas. Reikalau
ja mažai atydos, neša $3,000 pelno į 
metus.. Kaina $15,000 verta 2 
tiek. Rašvk pas savininka.

WALTER GODLEFF 
Pittman, Florida, 

arba ypatiškai klausk Puidoko 
kcii'ciis 
6214 S. Rockvvell St.. Chicago,

syk

va-
III.

murini namą 2 
dektros švie 

St. ir 63 St.

na-

PARDUOSIU 
flatų 5 ir 6 kambarių, e 
sa graži vieta Justi n. S 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
bizniavo bučernės . grosernės ar ki
tokio biznio; kreipkitės pas 

G. ŽAKAS 
3339 So. Emerald Avė. 
Tel. Boulevard 9265

JIEŠKAU darbo už bekerį 
pirmarankį ar antrarankį. Ma
žame miestely ar Chicagos prie 
miesty. Kam reikalingas kreip
kis laišku. J. M. 3210 So. Hals- 
tcd St. No. 55

GROSERNR ir bučernė pardavi
mui. Daromas geras biznis, ilgas 
lysas, 140 į mėnesį, su gyvenimui 
kambariais. įsteigta per 22 metus. 
Važiuoju į Californiją. Del susitari
mo šaukite:

Lafayette 6272

SUROMSKIS
DU FLATAI

$500

3346 S. Halsted Str.
Phone Boulevard 1>641

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė geras biznis, visokių 
tautų apgyventa. Biznis cash. 
Parsiduoda iš priežasties ne
sveikatos. 2057 W. 22-nd PI.

MK/L ERŲ

Terpetinas 
Panaikina

North Side
švęs 10 metų sukaktuves.

Lumbago
Turpo, Terpetine Ointment panai

kina lumbago kaip ranka, kad atim
tų! Nėra to skausmo strėnose! Mu
skulų sutinimas atsileidžia. Turpo yra 
greitas pagelbėtojas nuo skausmo.

Gamta sako, kad nėra geresnio 
vaisto, kaip terpentinas. Šis naujas 
Turpo išradimas turi savyje visus gy
dančius vaistus ir dėlto taip greitai 
pagelbsti.

Turpo panaikina lumbago, reuma
tizmo skaudėjimą. .Panaikina šaltį, 
pagelbsti nuo skaudamos gerklės ir 
krupo. Turpo nedegina ir nedažo.

Nusipirk Turpo šiandieną nuo vai
stininko. Taipgi nebūk be Turpenti- 
ne Ointnvant talpinančio savyje ki
tus senus užtikėtinus, Menthol ir 
Camphor. Turpo kaina: 35c. ir 70c. 
už puodelį.

Padėkavonės dienoj (ketvir
tadieny) Lietuvių Rytmetinės 
žvaigždės Kliubas apvaikščios 
dešimt metines sukaktuves nuo 
jo įsikūrimo. Apvaikščiojimas 
Įvyks Wicker Park svetainėj 
nito 5 vai. vakare. Rus patiekta 
vakarienė su gana margu pro
gramų. Tas kliubas norhsidie- 
čiains yra gerai žinomas ir į 
jį priklauso daug jaunimo, tadi 
tikimąsi, kad ir apvaikščiojimas 
bus sėkmingas ir skaitlingas.

— Reporteris.

JIEŠKAU J. Viliaus, 5 metai at
gal gyveno Oglesby, III. Nuo to lai
ko negirdėjau kur jis yra. Turiu svar
bų reikalą nuo jo brolio Kazimiero 
iš Lietuvos, Daušiškių kaimo, Šiau
lių valsčiaus.

A. B. Kairys
4544 S. Paulina St., Chiago, III.

REIKIA motterų sortavimui 
popierų, gera Al£fi.

i Atsišaukite
FRANCIS HUGHES & CO.

J-IC5 W. Ulst SL,

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė geras biznis, gera apielinkė. Gaiu 
apšildoma, pigi renda. Parduosiu už 
$2000 kash, likusius ant išmokėjimo 
dėl atsakančių ' Ž!hbnrU. Priežastis 
pardavimo liga.

Atsišaukite
2838 W. 63rd St., Chicago.

Gaukit pigiau, jei galit 
Kaina $11,500

5317 So. Ashland Avė., 2 augštų 
presuotų plytų šapa ir 6 kambarių 
flatai, moderniški, taipgi 2 karų mū
rinis garadžius. Pasimatykit su 
Whitsell.

SCHUBERT AND SHERIDAN 
7907 So. Halsted St., 

Stewart 0097

Mes budavojame 3 flatų, sun par- 
lors, viską gatavą už $11,500, ant 
jūsų loto. Mes skoliname pinigus, 
suteikiame planus ir visas smulkme
nas. Jus galite padaryti pinigų par
davinėdami tuos namus už $16,000. 
Įsteigta 1892. Ateikite į musų ofisą 
arba telefonuokite

MR. SESSINGER 
Central 6012. Room 412-105 W. 

Monroe Street.
Atdara vakarais iki 8:30

MORTGECIAI -PASKOLOS
BARGENAS!

Panešimaik

PAJIEŠKAU Frank šarkus, kuris 
radėjo trejetą savaičių atgal išva
žiuoti į Kanadą yra labai svarbus 
reikalas. Tuoj atsišaukite, arba kiti 
duokite žinoti kur jis randasi.

Volteris sarkus
10321 Indiana Avė,, Roseland, UI.

REIKIA jaunos moteries len
gvam namų darbui, šeimynos 
2, nėra vaikų, nuolat darbas.

'Kreipkitės:
226 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučerne arba delikatesen krau
tuvė. Turiu dvi krautuves, vie
ną turiu parduoti.
J. Hides, 7134 Ashland Avė.

Parsiduoda 2 aukštų medinis na
mas 2-4-5 ruimai. Rendos neša į 
mėnesį $70.00, elektrą, maudynės, 1 
mašinai garadžius. Visas namas 
kaip naujas. Kaina $4,000. Einu į 
biznį, reikia pinigų, turiu parduoti 
greitai ir pigiai.

Kreipkitės prie savininko.
F. GEDUTIS, 

5315 So. Emerald Avė.

Antrų umoilgičių paskola — $500 
iki $10,000;•pigiausia kaina; $75 komi- 
šino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title ekzaminaciją, revenue štam
pas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearborn St.

MOKYKLOS

REIKIA DARBININKŲ
PARDAVIMUI automobilių

fnicvnm innn vieta dėl 90 kari! I PARDAVIMUI mūrinis naujas hu- taisymo sapa, vieta aei zu k a r ų.. aUg§tų, apačioj krautvė ir du

JIEŠKAU J. Jurgaitienės ir M. 
Paltarokienės, gyveno 2322 N. 53 Av., 
Chicago, III. Siųstas mano laiškas 
grįžo atgal. Norėčiau žinoti kur jos 
gyvena. L. Sabulienė, Šeduvos gat
vė, No. 40, Šiauliai, Lietuva.

VYRU

ISRENDAVOJIMUI

Physical Gulime Institute
DR. J. A. VELONTS

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathaa

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 6 iki 8 vakarais.

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Kas, ką, kur, kaip Ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

RENDON ofisas, S. W. kampas 
Halsted ir 31 gatvės. Naujas moder
niškas namas, tinkami dėl daktarų, 
advokatų, real estate arba, kitų ofisų. 
Pigi renda.

Atsišaukite
3100 So. Halsted St., 
saldainių krautuvė

REIKALINGAS patyręs 
Gordon ir Cylinęler “feede- 
r’is”, apsipažinęs su Gordo- 
no užsitaisymu. Unijinė al
ga ir darbo valandos.

Kreipkitės po 5 vai. vaka
rais

Naujienos, 
1739 So. Halsted St 

Chicago. 
Klauskit Page.

PARDAVIMUI mūrinis naujas na- 
- - t , IIHUS a auftovų, apavivj — —-1

Central Mfg. Distnkte. Pigiai, kambariai ant viršaus 5 kambariai, 
su visais įrengimais. “Naujie- Parduosiu arta mainysiu ant loto ar 

I ba automobiliaus.
nos” Box 383. Atsišaukite
- ----------------------------- -------- ---------- S. KUKAS,

PARDAVIMUI bučernė ir Į 6050 So. Laffayette Avė., Chicago, 
grosiernė lietuviais ir lenkais ap 
gyventoj kolonijoj, biznis-išdir
btas, SU visais moderniškais I rpurju už garbę pranešti savo kos- 
įtaisymais. Gera proga išnaudo- I tumeriams ir draugams, kad aš P. 
kitę. Kreipkitės tuoj: ^į?RįAUSKIS tuiJXo1wAqq^r^pi

f | TE ofisą po num. 808 W. 33 rd Pi.
John Morens, I Persikėliau į kitą vietą; taigi gerbia-

3001 W. 39 Place kampas I mieji norėdami pirkti, parduoti ar 
Sacramento Lafayette 1796 ““"^įnS^'^urite^gre'itį110!”

PRANEŠIMAS

Išmokite dressmaking
Kirpime, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote; 
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

sau dreses.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms.

VALENTINĄ] DRESSMAKING 
COLLEGE, 

2407 W. Madison St.
Phone Seeley 1643 

Sara Patek, Principal

DK. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

Gydau he vaistų ir be operacijų.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatves

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes,

Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaiku.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 9 iki 8 vakare.
Nedėliom 9—12 iš rytįo.

Phone Yards 4951

Englewood, 111. — Pirmas milžiniš
kas balius rengiamas S. L. A. 251 kp. 
Seredoje, Lapkričio-Nov. 28 d., 1923 
m. V. Leito svet., 6103 So. State St., 
Englewood, III. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. įžanga 35c. ypatai. Visus 
kviečiame j balių, kad smagiai pra
leidus vakarą.

Kviečia visus Komitetas.

Draugystė Atgimties Lietuvių 
Tautos Vyrų ir Moterų rengia lap
kričio, Nov. 28, 1923 balių, bažny
tinėj salėj, 35-th ir Union Avė. Kvie 
čia visus atsilankyti į balių, kur 
bus progos pasilinksmint ir pasi
šokt prie gražios muzikos, kur grieš 
J. Lempkio orkestras.

—> Komitetas.

BRIGHTON Park. — Ateities Žie
do V. Draugijėlės tėvu susirinki
mas jvyks lapkričio 28 d., 8 valan
dą vakare, McKinley Park svetai
nėje. Visi atsilankykite. Daug yra 
svarbią reikalų. • —Valdyba.

Bridgeport. — Valdybos tų drau- 
draugijų, kurios laiko susirinkimus 
šv. Jurgio par. svetainėje, malonė
kite atsilankyti trečiadienį, lapkri
čio 28 d., 7:30 valandą vakare, į 
šv. Jurgio par. svetainę.

— Komitetas

Bridgeport. — Draugija šv. Petro
nėlės rengia “Kewpie Doll” šokius 
Mildos svetainėje, 3142 S. Halsted St., 
Padėkavonės dienoje, lapkričio 29 d., 
6 vai. vakare. įžanga 35 centai.t

— Komitetu.

JIESKO KAMBARIU VYRAS SU KARU

GREITAI v-
JIEŠKAU KAMBARIO, su 

valgiu4. Meldžiu atsišaukti į 
Naujienų Skyrių

1616 W. 47 Str.

Gali uždirbti $50 ir daugiau 
kiekvieną, nedėldienį nuvežant 
žmones | Calumet City ir Fordo 
naują dirbtuvęs, kur 16,000 
darbininkų dirbs. Pasimatykit 
su

, PARDAVIMUI būtom? ir groser- tcisingąp^ER KURŠAUSKIS 
nė ir vaisių krautuvė. Viskas naujai I ^51 W 31st St. •
įtaisyta: fixtieriai, elektrikinės ma-1 Tel. Yards 6296
šinos ir daug stako. Parduosiu pi-1 ’________
giai, nes viena neapsidirbu. Atsišau-1 GERAS PIRKIMAS
k*te:. II1 Jroy St., M t. Green- I namai, vienas mūrinis 4 ir 4 
wood III., arba 1340 S. Jefferson St., I kamŲarjų antras medinis 4 ir 4 kam. 
Chicago. ________________________ I anį- vieno loto už $6,000, kitas namas

PARDAVIMUI grosemė ir visokių įpėdinis 4-5 kamb 3 karam garadžius 
smulkių daiktu. Biznis eina gerai. I mūrinis šviesus iŠ visų pusių, ne o 
Gera vieta, su gyvenimui 4 kamba- Sve"t« JW>o bažn’'č10*'kV-tSl 
rių. Arti mokyklų. Lysas ant ilgo I įmokėti $2,000, rendos $00. Kreipkite, 
laiko. Priežastį pardavimo patirsit • 
ant vietos. Turiu parduoti greitai. 

1439 — 49 Ct., Cicero, III.

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die j ,

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St. 
Užpakaly malt and Hops štąro. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

. SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS vendai vienam vai

kinui. Štimu apšildomi 
bariai, kreipkitės. 

2iros lubos 
3237 Auburn Avė.

kam-

KAMBARYS vendai dėl vieno 
arba dviejų, be valgio, švariai 
užlaikomas ir šviesus, šiltas; 
prie mažos •šeimynos. Kam rei
kalingas kreipkitės 3 aukštas 

837 W . 33 Place

PARENDAVOJIMUI ruimas vaiki
nams; garu apšildomas. Dirbančiam 
mieste yra parankus. Savininką gali
ma matyti ketverge, lapkr. 29 visą 
dieną, o kitomis dienomis nuo 6:30, 

Jonas Višniauskas 
412 S. Sangamon St.

Apartm. B — 15 paklausti dženi- 
loriaus.

MANAGER
LITHUANIAN DEPARTMENT,

116 So. Michigan Avė, 
Room 1408

Bile dieną 11 valandą ryto 
arba nuo 6 iki 8 vai. vakare 
arba subatoje nuo 3 iki 8 va
kare.

REIKIA janitoriaus, vedusio, 
žmogaus su šeimyna. Alga ir 
gyvenimui kambariai.

W. Finkelstein
3146 W. 13 Str.-

REIKALINGAS bučeris, daug 
patyrimo nereikia.

Atsišaukit
10839 Michigan Avė., 

Roseland, 1*11.

REIKALINGAS lotas 30 pė-
PARSIDUODA KRAUTUVE eiga-1 dų. ta^e.W^!įn

rų, tabako, saldainių ir šiaip viso-1 dzie ir tarp 64 ir 62 St. pirksiu 
kambariais Pig* renda su ^yvenimui|už pinigus arba mainysiu ant 

Nupirksite pigiai. airiomobilio Chandler sedan
Atsl?Ka1Qkife . a 1921 m. J. Vilimas, 1534 W. 464513 Wentworth Avė. I _

Tel. Boulevard 5625 S t., Phone Boulevard 2282

NAMAI-ZEME
I

GERBIAMAS DARBININKE 
Pabudavokit kaip jums patinka 

% akro taip pigiai kaip ........... $179
GERAS BARGENAS I akro taip pigiai kaip .......... $395
VEIKITE GREITAI I 35 minutės mjo vidurmiesčio ant C.

2 flatų mūrinis, 4-4 kambarių, ne- Į B. & Q.
toli Kedzie ir Archer, siauras stogas, j Važiavimas mažiau negu 10c. 
skiepas, lotas 80x125, namas tik 71 60 traukinių kasdien. Netoli moky- 
mėnesių senumo, savininkas išvažiuo-1 klų. krautuvių ir bažnyčių, 
ja į seną krajų, kaina $9,250 pini-1 f’"' 1 
gaiš

Taipgi 2 flatų mūrinis, 4-4 kam-1 ną.
barių, gerame stovyje, kain^ $8,500,1 
išmokėjimais.

Taipgi 2 flatų mūrinis, 6-6 kamba-1 
rių. karštu vandeniu šildomas, savi-1 
ninkui reikia pinigų, kaina $11,500, 
pusė pinigais.

Taipgi 2 augštų, 8-3 kambarių, ce- ,
mentiniu pamatu, ekstra lotas, vapaJUnk jūsų % ir V2 akro latų. 
elektra, puikus bargenas. Kaina 
$5,000, išmokėjimais. 

J. N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer AyCl

$50 pinigais, kitus po $5 į mėnesį.
Del informacijos atsiųskite kupo-

OLIVER SALINGER & CO., 
629 First National Bank Bldg.

Chicago, III.
KUPONAS

Gerbiamieji:— „
Prisiųskite rn-an informacija: kas

Vardas

Adresas

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Liėtuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typevvriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyooa 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)


