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Tekstilės streiko distrik-
tas karo padėty Senato komisijoj klebonas liudi

jo. kad prohibicija. didina gir
tybę ir ištvirkimą

Čang’as sakosi kovojąs!
bolševizmą Kinuose

Kunigas Kazačiunas liudija, 
kad prohibicija padidinus 

girtybę

Tekstilės streikininkams 
paskelbė riaušių aktą

Gangas sakosi kovojąs 
bolševizmą Kinuose

Riaušių akto paskelbimas lygu 
beveik paskelbimui karo lai
ko padėties

PASSAIC N. J., bal. 13. — 
Garfieldo tekstilės fabrikų dis- 
trikte paskelbta kaip ir karo 
laiko padėtis.

Vakar, kai apie penki tūks
tančiai streikuojančių tekstilės 
darbininkų demonstruodami žy
giavo pikietuoti Forstmano ir 
Huffmano fabrikus Garlielde. 
Bergeno kauntės šerifas Nim- 
mo su penkiomis dešimtimis de
puty šerifų ir kauntės polici
ninkų puolė demonstrantus, 
vartodami šautuvus ir lazdas 
streikininkams išvaikyti.

Daug streikininkų ir pašali
nių žmonių buvo sužeista ir 
septyniolika buvo areštuota. 
Tarp areštuotųjų buvo taipjau
American (’.ivil Liberties Union nerupį, kas bus sekamas Kinų 
atstovas Robert W. Dunn ir prezidentas, nors jis manąs, 
jauna energingu streiko vadovė kad jiems esąs reikalingas stip- 
Nancy Sandovskaitė.

Išvaikius streikininkus, šeri
fas Nimmo paskelbė taip vadi
namą “riot act” — riaušių įs-, 
tatymą, - kurio paskelbimas į 
yra lygus pakelbirųui karo pa
dėties. Patsai šerifas patampa 
tikru diktatorium. Nusikaltęs*
šitam riaušių įstatymui asmuo liuje šiandie 
baudžiamas iki $2,000 pabauda centralinio vykdomojo komite- 
pinigais ir iki penkiolikos metų(t° seimas, kuriame dalyvauja 
sunkiųjų darbų kalėjimu. į penki šimtai aštuoniasdešimt

Paskelbus riaušių įstatymą, |su viršum atstovų. Į seimo ati- 
policija nudraskė visur stieiko daromąjį posėdį atvyko taipjau 
skelbimus ir streiko 
languose.
2,000 streikininkų vaikų apleido 

mokyklas
Protestui prieš policijos el

gesį su streikininkais, su jų 
tėvais ir maitintojais, o taip
jau protestui prieš paskelbimą : Petrovskis. 
karo padėties, du tūkstančiai J —
streikininkų vaikų apleido mo
kyklas.

Tekstilės darbininkų streikas 
tęsiasi jau trečias mėnuo. 
Streike dalyvauja anie 10,000 
darbininkų.

VVASIIINGTONAS, bal. 13.
Senato komisija šiandie 

klausė argumentų dar trijų pro- 
hibicijos įstatymo pakeitimo ša
lininkų, tarp jų kunigo Prano 
Kazačiuno, Sugar Notch’o, Pa., 
parapijos klebono.

Kun. Kazačiunas liudijo, kad 
prohibicija ne tik nesumažino 
girtybės, bet girtybė dar padi
dėjus, o su ja padidėjęs ir pa
tvirkimas. Pennsylvanijos kie
tosios anglies srityse saliunai 

'miesteliuose niekados nebuvę 
uždaryti, sakės kunigas, o šalę 

Paliūnų dar privisę poolruimių, 
sigarštorių, hinčruimių ir ken- 
džių krautuvėlių, kur pardavi- 
jiėjami svaigalai. Beveik kiek
vienuose namuose esą degtinės

Kai tatai busią padaryta, jis varyklos. žmonės darosi sau 
visai pasitrauksiąs iš Kiną į munšainą, gerią patys i> ki- 
savo Mandžuriją tiems pardavinėja. Mokyklų

_______ mokytojai nusiskundžia, kad 
MUKDENAS, Mandžurija,'dažnai vaikai ateiną į mokyklą 

bal. 18. — Mandžūrijos valdo- įkaušę. žmonių nemoralumas 
vas čang Tsolinas pasikalbėji-j®^1'*8' l,ad'dėjęs. Klerti įprato- 
me su įvairiais spaudos atsto
vais pasakė:

“Visas mano tikslas šitame 
kare [tai yra jo, išvien su Vu 
Peifu, kovoj prieš maršalą 
Feng Juhsianą] yra išnaikinti 
Kinuose bolševizmą. Kai tik ta
tai bus *|)adaryta, aš tuojau 
pasitrauksiu į nuosavą žemę, į 
šiaurius nuo didžiosios sienos, 
ir nuo to laiko visos mano jėgos 
bus pašvęstos ramiam kūrybos 
darbui Mandžurijoj kelti 
krašto ekonominį ir kultūrinį 
gyvenimą.

Čangas sako, kad jam visai

sios moterys pasidariusios nebe- 
ištikimos savo vyrams ir daž
nai pabėgančios su burdingie- 
riais, palikdamos vaikus. Prieš 
prohibicija, sakė kun. Kazačiu- 
nas, mergaitės šalindavęs gelti 
papratusių vyrų; dabar gi jos 
jau nenorinčios draugauti* su 
jaunikaičiais, kurie nenorį ai 
negalį gauti joms svaigalų.

Neramumai Hipiuose
Susirėmime su milicija keletas 

niorų krito; du milicininkai 
sužeisti

tus žmogus.

SSSR centralinio komiteto 
seimas prasidėjo

MASKVA, bal. 13. — Krem- 
prasidėjo SSSB

ženklus ir svetimų valstybių diplomatai, 
t tik jau ne žvilgančiomis unifor
momis ir dekoi notomis krūtinė
mis, kaip būdavo senaisiais lai
kais, bet paprastais šiokiadie-

13.
* vėl 
tarp 

neramių morų ir milicijos. Gu
bernatoriaus Johnsono praneši
mu, keletas morų buvo nukau
ta ir sužeista, milicijos gi du 
žmonės buvo sužeisti.

Kovoj, įvykusioj praeitą ant
radienį, dvylika maištininkų 
buvo nukauta ir daug sužeista, 
milicininkų gi vienas užmuštas 
ir devyni sužeisti. Neužtekda
mas pajėgų maištininkams pa
trempti, gub. Johnson kreipėsi į 
Manilą dėl pagalbos.

MANILA, Filipinai, bal.
— Lanao provincijoj vakar 
įvyko aštrus susirėmimas

Kiniečių rašomoji maši 
na - 5,000 raidžių

Seimą atidarė Ukrainos so
vietų respublikos prezidentas

17 kalinių pabėgo; ketu
ri vėl sugauti,

Aviatorius žuvo aero
planui nukritus

NASHVILLE, Tenn., bal. 12. 
—Nuveikę sargybą, iš valsti
jos kalėjimo praeito penktadie- 
nio naktį pabėgo septyniolika 
nusikaltėlių, tarp kurių buvo 
keletas kriminalistų, pasmerktų 

i kalėti iki gyvos galvos.
DĖS MOINES, Iowa, bal. 13.1 Organizuota būriai gapdyto-

— Netoli nuo čia nukritus 
roplanui iš 500 pėdų 
mos, aviatorius I

ae_ jų, bet pabėgėliai matyt susku- 
roplanui iš 500 pėdų aukštu- ?era' išsislapstyti, 
mos, aviatorius Raymond Fi- ^e^’au Jau keturi jų pavyko su-, 
sher užsimušė, o jo pasažieris ^au^L 
Howard Rock skaudžiai, tur ! 
būt mirtinai, užsigavo.

Iki šiol

Žemės drebėjimas su
purtė Nikaraguą

Rinkimu neramumai 
Herrino miestely

MANAGUA, Nikaragua, bal. 
’ 13. — Vakar Managuos apygar

doj du kartu įvyko stiprus že
mės supurtymas. 
padaryta nedaug.

žalos betgi

[Pacific and Atlantic Photo]
Prezidentas (’oolidge ir jo žmona, o viduryj stovi 

tėvas, kuris nesenai numirė.

Bandys išgriebti laivus pa 
skandintus per Karą

Italų kompanija gavo iš Turkų 
kontraktų trisdešimt devy
niems laivams išgriebti

KONSTANTINOPOLIS, Tur- 
kija, bal. 13. — Viena Italijos 
kompanija padarė kontraktą su 
Turkų valdžia išgriebti trisde
šimt devynis laivus, kurie karo 
metais buvo paskandinti Turki
jos vandenyse - Dardanieliuo- 
se/Marmoro ir Juodosiose jūrė
se.

Dvidešimt trys tų laivų yra 
Turkijos, tarp jų trys kreise
riai, dvylika torpedininkų, šeši 
submarinai, vienas transporto 
ir vienas pagalbinis. Devyni 
kiti yra Anglijos, daugiausiai
torpedininkai, ir septyni Franci- gis turės pasekmių, dar sunku 
jos.

Manoma kad nė vienas

Lietuvos žinios
Lietuvos “deržimordos” 

neboja nė svieto akių
Kauno “Liet, žinios’’ rašo:
“Kauno policijos inspektorius 

Misiurevičius Vidaus Reikalų 
ministerio Endziulaičio įsaky
mu dėl vienos ligonės operaci
jos darc tyrimo kvotą Miesto 
Ligoninėj ir ištardė Universite
to Medicinos Fakulteto profe
sorių D-rą Boytą. Teko suži
noti, kad prof. Boytas dėl to 
žygdarbio įsižeidęs ir įteikė 
Fakultetui pareiškimą, kad nuo 
balandžio 1 d. jis atsisako be
būti Lietuvos Universiteto pro
fesorių ir išvažiuoja į Vokieti
ją.

“Kokių šis policijos bato žy-

numatyti, čia nebe tik musų 
tų [Universiteto garbės įžeidimas ir 

laivų nebebus galima pataisyti,’sauvališkas įsikišimas į švieti-
bet išgriebti jie išsimokės vien 
dėl jų medžiagos. Turkų val
džia gaus 90 nuoš. visos išgrie
btos medžiagos, o italų kompa
nija .tikisi turėt nemažo pelno 
iš likusio jai 10 nuoš. medžia
gos.

mo Ministerijos sritį, bet ir 
kultūrinio pasaulio akyse yra 
Lietuvos garbės pažeminimas, 
kai policija imasi tąsyti Lietu
von pakviestą žinomą 
vyrą. Reikia atminti, 
sieniuose žmonės nėra 
prie panašių metodų.’’

mokslo 
kad už 
pripratę

Saskačevane užtiko naf
tos šaltinius TRUMPOS ŽINIOS 

IŠ LIETUVOS

Nabašninkas Bryanas tu
rėjo savo kape apsiversti

Amerikos mokslininkų draugija 
tvirtina, kad žmogus yra evo
liucijos padalas •

Du graikų sukilimo vadai 
pasmerkti mirti

MOOSEJA\V, Saskatchewan, 
bal. 13. Saskatchewano pro- NAGELIAI, Rokiškio valsč.

Septyni kiti maištininkų vadai 
pasmerkti 
uaas kalėjimu

įvairiems termi-

ATĖNAI, Graikija, bal. 13. 
,—Du karininkai, vadai nepasi-

vincijoj, netoli nuo Ardillo, už-, Vasario 7 prie šventoriaus buvo 
tikta naftos šaltiniai. Gyslos ei- priklijuota nupaišytas lopinino- 
na apie 900 pėdų žemės gilu-,tas vietinis klebonas 
moj.

Jungtiniu Valstijų su 
Meksika antikontra- 

bandos sutartisVVASIIINGTONAS, bal. 13.
Amerikos Antropologų Aso

ciacijos taryba, centralinė Ame-, sekusio kariubmenės . sukilimo 
rjikos antropologų, archeologų Salonikuose balandžio 8 dieną, 13. ;
ir etnologų organizacija, savo šiandie tapo karo teismo pa- skelbta, ir tuo budu 

Jie yra: lion, padaryta tarp 
Valstijų ir Meksikos 
rabandos, imigracijos 
bos sutartis.

ir etnologų organizacija, savo šiandie tapo karo 
suvažiavime priėmė rezoliuciją, >smerkti 'sušaudyti.
kurioj ji pareiškia, kad žmogus pulkininkas Zavellas ir majoras 

ir. Karakufas. **- 
Kiti septyni 

dai pasmerkti

yra gyvūnų pasaulio dalis
priklauso didžiojo gamtos evo
liucijos principo.

Rezoliucija buvo sutaisyta nams kalėjimo, 
tuo tikslu, kad pareiškus atvi-i Pasmerktieji 
ra i ir tvirtai asociacijas misis- Zavellas ir Karafukas tvirtino, t 
tatymą evoliucijos klausimu. Į

Asociacijos pirmininkas, Dr. prieš valdžią,
Alės Hrdlicka, savo kalboj pa- kilusio tarp karininkų konflik-. 
sake:

“Asociacija 
kad evoliucija,

maištininku va-
f'

įvairiems termi-

mirties bausmei

S takelė.
Ieško kaltininko. Parapijonys, 
neapkęsdami politikuojančio sa- 

- vo klebono, siunęia delegaciją 
pas vyskupą, kad tas atsiimtų 
netikusį kunigą.

ZARASAI. — Kovo 15 dieną 
nežinomas piktadarys peršovė 
per galvą vežiką Kušli na, va-MEKSIKOS MIESTAS, bal.

šiandie oficialiai tapo pa- žiuojantį iš Rokiškio į Obelius, 
įeina ga- p- - 
Jungtinių 
antikont- 
ir žvejy-

Piktadarys nieko nepaėmęs pa

Prašo $5,000,000 pasau- 
- lio parodai Chicagoje

|kad jų žygn buvę n maišu , WASuINGT0NAS.
---- “ri bet paries is| v..

!to. Norėdami užbėgti už akių • 
ori parodyti, neramumams, jie išvedę karei-1 

_ ______JM, tiek žmogaus j vius iš kareivinių į AllatinioĮ,’
tiek visų kitų gyvūnų, šiandie'priemiestį, 
jau nebėra kokios nors teorijos] \ ~
klausimas, bet naturalis, gerai 20 Žmonių sužeista ti«U- 
įrodytas ir didis gamtos princi
pas ir funkcija.”

SAN FRANCISCO, Cal., bal. 
13. — Iš Kinų parėjo į San 
Francisco siuntinys kiniečių 
įrašomosios mašinos.

Kiniečių rašomoji mašina — 
tai naujas išradimas. Išrado ją. 
po daugelio metų eksperimenta
vimų, vienas šanhajaus kinietis 
vardu Tze Quon. Ta mašina, 
sverianti viso apie 40 svarų, 
turi 5,000 rašmenų arba rašo
mųjų ženklų. >

Sako, kad kinietis, pasimoki
nęs du tris mėnesius, ta mašina 
galįs taip lengvai ir greitai ra- ‘ 
syti, kaip kad europietis sava
na rašoma j a mašina.

OPEROS DAINININKĖ LAI
MĖJO 9,000 DOLERIŲ

NEW YORKAS, bal. 13.
Aukščiausias teismas vakar nu
teisė San Carlo Operos kompa
niją sumokėti operos daininin
kei, Eleanorai Ehlers, '9,019 do
lerių atlyginimo. Dainininkė 
skundė kompaniją už sulaužy
mą kontrakto ir pašalipimą jos 
iš trupės b,e jokios priežasties.

Du Peruvijos aviatoriai1 
užsimušė

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nenusistojęs oras; gali būtLIMA, Peruvija, bal. 13. 
t Vakar žuvo du geriausi. Peruvi- kartais, lietaus; nedidelė tempe-

HERRIN, III., bal. 13. —Šian- jos aviatoriai, Protzel ir Pode- ----- ;
die per \primery” rinkimus iš- sta.
kilo vėl aštri kova tarp Ku-.’ Audros užklupti ore jie ban- 
Klux-klaniečių ir jų priešinin- dė nusileisti žemėn, bet nebe- 
kų. Riaušėms gesinti atvyko 11- suvaldomas aeroplanas nukrito 
linois nacionalės gvardijos ir ekspliodavo. Abudu aviato-| šiandie saulė teka 5:12, lei- 
kompanija. riai žuvo liepsnoj. jdžiasi 6:28 valandą.

raturos atmaina; stiprokas mai- 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi- 
nimum 38°, maksimum 61° F.

kiniui susikalus
DANV1LLE, III., 

j'l ies Peoria Eastern 
vakar vakare susikūlė pasažie-
nis Big Four traukinys, 
dvidešimt žmonių 
džiau ir lengviau sužeista.

bal. 13.
Junction

Apie
buvo skau-

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško b ar genų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, n pirkėjų atra
si t greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colf 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

v PABAISKAS. Kovo mėn. 
11 į 12 pirmą vai. nakties 
Skapiškiu palivarke ištiko gais
ras. Sudegė Tušo klojimas, dar
žinė, gurbai, pirtis, medžių len
tų, mašinų, gyvulių ir kitko. 
Nuostoliai siekia 24750 litų.

s bal. 13. 
— Chicagiškis kongresmanas 
Sabath vakar kongrese pasiūlė 
rezoliuciją asignuoti 5 milionus 
dolerių (’Jiicagos visuotinai pa- 

; rodai, kuri projektuojanti ruo- 
Iii-i i QQQ orliu mniuii

Ir 7 studentai pakliuvo
TRENTON, N. J., bal. 12. — 

Policijai padarius medžioklę 
Robin Hood užeigoj, netoli nuo 
Princetono, buvo areštuota tris- 

Išti 1933 arba 1937 metais, ir dešimt girtavusių asmenų, 
kurioj bus pakviestos daly vau- tarp jų septyni Princetono uni- 

ti visos tautos. versi teto studentai.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

*

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų, 
siuntimo sistemų, kurios pagelba galima iš
mokėti į 4-6 dienas už 50 centų;

2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Bankų, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sių ir geriausių patarnavimų;

3. Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu savo turtu, kuris siekia virš

* $110,000.00;
4. Naujienos išsiunčia pinigus kas»an- 

trų dienų iki vienam centui;
5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka

rais, ir geriausia patarnauja.
Iš kitų miestų galite siųsti mums pini-' 

gus per paštų, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St.

' TUBŲČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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šeimininkėms kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados* trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

3HICAG0S 
ŽINIOS

Triukšmingi balsavimai

Virimo Receptas
Gydytojai pataria valgyt šiltas, | 

skanias zupes, nes jos veikia kaipo-Į 
stimulantai ir leidžia tinkamai veik-) j 
ti virškinimo sistemai. Zupčs guli 11 
būti maistingos ir skanios jeigu bus 
naudojama daržovės. Kada nežinai 
kokią zupę daryt bandyk sekančią ir 
duok į stalą su džiovintais kreklais 
vietoj mėsos.
DŽIOVINTŲ SABALBONŲ BUZA

puoduko evaporated pieno
1 puodukas džiovinti) smulkiųjų 

balbony
kvortos karšto vandens

*4 supjaustyto svogūno 
pluošteliai petruškų 
kambliai celerių, sukapotų 
maža morka, sukapota 
šaukštai sviesto ar sviesto pava
duotoja 
šaukštai miltų

1 'i šaukštuko druskos
M šaukštuko pipirų
Paprikos kiek reikia skoniui.
Perplauk šąbalbonus ir pamerk 

naktį šaltame vandenyje. Paskui 
košk, sudėk į rundelį sykiu su van-

2
1
4

2

RODYKLE No. 27
i Naminiai pasigelbėjimai

Reikia žiūrėtu kad sidabriniai daik
tai tikrai butų sausi pirm padedant 
juos, šlapiai padėti paskui labai sun
ku valyt, dėl mekaniškos veikmės 
vandens ant sidabro.

Nuvalymui naujo linoleum nušhiok 
su šepečiu, paskui nutrink šlapiu ska
ruliu. Mažiausia muilo reikia naudo
ti. Nepatartina linoleumo šveisti su 
šepečiu. Geras daiktas valymui lino
leumo yra kerosinas ir verdantis li
nų aliejus kuo reikia pasimarklus 
skarulį trinti linoleumą.

Išvalymui vaistų bonkos, kuri turi 
vaistų kvapsni, pripilk bonką pusiau 
šaltu vandeniu ir dadėk šauktšuką 
sausos muštaivlos. Kratyk viską ir 
leisk pastovėt kelias valandas, paskui 
perplauk bonką.

Prašalinimui karščio žymių nuo 
mahogany rakandų užpilk keletą la
šų kamparo ant žymių ir lai prisige
ria. Paskui šveisk minkštu skaruliu, 
trinant tvirtai ir greitai.

Grožės Patarimai
Geriausias būdas supurenimui plau

kų yra su vandeniu. Pirma sumar-

ša-

per 
nu-

deniu ir daržovėmis ir virk paleng- < kyk plaukus su parengtu garbiniavi-
— D..’ • >vhii ib\icfi’rMii orko cil IrovStu VftTulft*

dviejų ir pustrečios valandos, dade- j niu.

sada butų pilna kvorta. Paskui per- ; iki ii® sudrėgnės. .Šukuok 

evaporated pieną ir įmaišyk sviestąčiais į užpakalį nuo šaknų, 
kurį pirmiau reik su miltais sumai
šyti j smetoną. Sudėk uždarą ir 
virink, nuolat išmaišant.

Virtuvės Reikaluose
Patartina pirkti naujus gurnus 

sukimams vaisių stiklų vietoj naudot 
senus. Seni gal jau sugedę ir suga- 
dys jūsų prezervuojainus vaisius.

Kepant žuvį būtinai išdėk skarva- 
dą vaškuota popiera. Pamatysit kad 
tas sutaupys jums daug darbo skar- 
vados valymui.

Skonis galima daduoti spaghettams 
kuomet duodi į stalą su gerai sudary
tu tomačių sosu ir tarkuotu suriu.

Porlecinis kočėlas užima vietą me
dinio, nes tas yra sanitariškesnis.

Kuomet verdi bulves dadėk biskį 
druskos. Tas neduos bulvėms per- 
saust ir sutrupėt.

suminkštos, iki ! mui skystimu arba su karštu vande- 
r_______  ____ _______ _ * . Pamerk ilgais dantimis šukas j

dant laika nuo laiko vandens kad vi- • karštą vandenį ir šukuok per plaukus 
sada butų pilna kvorta. Paskui per- ‘ iki iie sudrėgnės. .šukuok plaukus
trink šabalbonus per sietuką, dadėk tiesiog j užpakalį su dantimis einan- 

" ’ \ j Paskui
įkišk kitas Šukas tuoj po pirmų irgi 

I su dantimis į užpakalį, bet kad dantjs 
J abiejų šukų susikryžiavotų kaip žirk- 
i lės, ir tada plaukai bus Vingiuojami 
• per šukų dantis. Paskui susmaigyk 
t plaukus plonytėmis špilkelėmis.

Ypatiška Sveikata
Daktarai ir slaugės nuolat gauna 

užklausimų apie vertę Sėlenų kaipo 
virškinamo maisto. Sėlenos yra viršu
tinė dalis kviečių grudų. Sėlenų nau
da dabar tapo pripažinta svarbi. Pir
miausia, jos-turi daug virškinamų ita
lių, kurios sutraukia vandenį, paskui 
eina per žarnas nešdamos nereikalin
gą medžiagą. Antra, Sėlenos turtin
gos mineralais. Sėlenos turi daug 
geležies, kas labai reikalinga kau
lams. Reikia nors sykį į dieną valgyti 
sėlenų gaminius.

uz-

už-

Mes rekomenudojame Sekančius Produktus:
Valgyk mažiausiai du stalavus š.-.ukštus Kellogg’s Bran kasdien, bile su 

kokiu valgiu. Jums patiks jų skonis ir apsaugos jumis nuo užkietėjimo 
vidurių. ♦
, Borden’s Evaporated pienas yra geras substitutas paprasto pieno arba 
Smetonos. Tiktai sumaišykite Borden’s Evaporated Pieną su lygia dalimi 
vandens ir jvartokit taip kaip iš butelio pieną.

i

wingle

PRAKALBOS
SU KRUTAMAIS PAVEIKSLAIS

TEMOJE: \

NAUJAS DANGUS IR NAUJA ŽEME
IZAJOŠIUS 65: 17, ir APREIŠKIMAS JON. 21: 10

Milijonai dabar gyvenančių žmonių nemirs. Bilijonai dabar 
rusių vėl gyvens, šita tema bus labai žingeidi kiekvienam; nes

mi-
_ __ _ bus

parodyta pranašystės KRUTAMUOSE pave^sluose, kaip, ir kokiu 
budu bus ištaisyta? Parodys kaip iš numirusių Žmonės kelsis, ir kaip 
jie džiaugsis; taigi, kas tik yra gyvas bukit ant šių prakalbų, nes 
matysite ir girdėsite, ką dar neesate girdėję.

Ketverge, Balandžio 15 d,, 1926 m.
SHIELDS SCHOOL HALI 

43-čios ir Rockwell Street 
Pradžia 7:30 valandą vakare

Įžanga Liuosa. Nėra Kolektos.
Rengia ir kviečia T. S. B. S'.

Vakar buvo nominacijos kan
didatų į įvairias valstijos ir 
pavieto valdvietes ir balsavimą 
atlikta labai triukšmingai. Re- 
publikonai tiek karštai pešėsi 
tarp savęs, kad šaikos politikie
rių pasamdytų mušeikų važinė
jo po miestą ir terorizavo bal
suotojus, užpuldinėdami ir ap
šaudydami balsavimo vietas. 
Niekuriose vietose, kur tikėtasi 
neprielankaus balsavimo, išvog
ta net ir baliotų urnas. Ke
letą mažesnių politikierių, kurie 
darbavosi už tulus kandidatus, 
išvogta, niekuriose vietose net 
ir balsavimo valdininkus sumu
šta.

Vienoj vietoj kilus peštynėms 
tarp politikierių įsimaišė poli- 
cistas ir kada visi ant jo puolė, 
jis išsitraukė revolverį ir vieną 
politikierių, Mack Prikorek, 
2235 Cullerton Avė., peršovė, 
gal mirtinai jį sužeisdamas.

Suktybių, be abejonės, papil
dyta labai daug. Net teisėjas 
Trude pasiskundė rinkimų ko- 
misionieriams, kad daugely vie
tų patys balsavimų teisėjai ir 
klerkai sužymi baliotus. Kitur 
buvo daromos aiškios suktybbs, 
net ir muštynės įvykdavo bal
savimo vietose, bęt visur poli
cija atsisakė įsimaišyti.

Banketas pagerbimui
Dr. M. Slonimo

NAUJIENOS, Chicago, UI

N au duokit Tikrąjį Pieną

■ i

DYKAI
100,000
siunčia 
su Borden’s Evnporated Pl<enu. 
Jeigu jus norit žinoti kaip 
pasidaryt tuos {vairius recep
tus su Borden’s, išpildykit ku
poną pažy mėdamos kokių re
ceptų jums reikia, ir prisiųs-

■ kit mums.

moterų nuolatos pri- 
mums naujus receptus

U4
3 

4'/j

% puoduko llorden’H Evapo- 
rated P’eno

puoduko vandeni* 
kiautiniai 
šaukštai cukraus

■/, iaukituko druskos r
Keli lažai nu t mėgo 
Tarkuoto nutmego 
Tešla

I Atlenk gilią pajaus lėkštę su 
tešla. Suplak j krūvą kluuai- 
mus, cukrų, droskę, paskui su
pilk evaporated pieną. Sumai
šyk gerai, aup’lk j ištiestą 
lėkštę, užtarkuok kiški nut
mego. Kepk karštam peč.Uj Iš- 
fyklo, kad nusistovėtų kraštai, 
po to apmažink šilumą, nėr. 
pienas ir kiaušiniai sykiu turi 
būti kepami žemoj tempera
tūroj. ;

šviežias pienas yra puikus maistas kiekvienam vy
rui. moteriai ir vaikui. Vienok esti laikai kuomet 
neturit gana šviežio pieno namuose užpildymui savo 
reikalavimų virimo ir kepimo tikslams, arba savo 
kavai. t
Tokiuose atsitikimuose visada turėtumėt naudoti 
Borden’s Evaporated Pieną, kadangi Borden’s yra 
visiškai tyras, riebus ūkio pienas ir užtikrins kiek
vienai šeimininkei užtektiną kiekį tyro pieno vi
siems jos naminiams reikalavimams už ekonomiš
kas lėšas;
Smetoninėms zupems, smetonuotoms daržovėms, pu
dingams, pajams, sosams, pyragams ir prieskoniams 
patirsit jog *jis yra daug patogesnis ir ekonomiškes
nis negu šviežias pienas, nes jis turi savyje gerumą 
kuris priduos tiems receptams turtingumą kokį jo- 
kis kitas pienas duoti negali. Jeigu jus mėstat 
gerą smetoninį pajų bandykit šį receptą. Bandykit 
jį savo kavoje. Jums puodelis patiks labiau negu 
kitados.

Trečiadienis, Baland. 14, ’26

KIAUŠINIENES 
PAJUS

PENE- 
“Gal-' 

(akme-

Balandžio 18 d. Douglas Park 
Auditorijoj įvyks banketas pa
gerbimui Dr. M. Slonimo, ru
sų Socialistų Revoliucionierių 
Partijos atstovo.

Tikietai bankietui 
gauti “Naujienose“.

ATMINKIT
Borden’s Evaporated Pie
nas yra dusyk riebesnis 
negu paprastas pienas. 
Jus turite naudot pusę 
vandens ir pusę Borden’s 
Evaporated Pieno jeigu 
norit nauduti jį kaip pa
prastą pieną. Jeigu turit 
savo receptą, kuris reika
lauja Smetonos, naudokit 
tiek Borden’s Evaporated 
Pieno kiek reikalauja 
Smetonos.

Apiplėšė raštinę
Trys jauni vyrukai atėj 

L’nited States National Life 
and Casualty Co. raštinę, 2127 
So. Michigan Avė., neva prašy
tis darbo. 'Besikalbant apie 
darbą jie išsitraukė revolverius, 
suvarė 13 žmonių į mažą kam
barį, juos surišo ir pasiėmę 
5500 iš raštinės kasos pabėgo.

REIKALAUJA DARBININKŲ !

Dr. P. P. SIMAITIS
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas -v Mais
tinės Valgių Chemijos

■ Pagydo 
RAIDES, 
ftones”
lis tulžyje),

1) -Be operacijos, 
lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybeį

2) -Be skausmo.
3) -Be išgąščio.
4) -Be jokio pa

vojaus ligonio 
sveikatai.

GYDO pasekmingai širdies, vidu
rių, nervų ligas, reumatizmą, strė
nų gėlimą ir kitas ligas. Nesilf)- 
nindamas jus vaistais nei opera
cijomis nevargindamas. Gydymui 
vartoja NAPRAPATIJOS mokslo 
būdą.
Profesijonalj patarnavimą teikia 
savo ofise

4652 So. Ashland Avė*
„ Chicago, III.
Ofisas atidarytas kasdien nuo 1 

vai. po piet iki 8 vai. vakare(6

au- 
un- 
nia-
un-

llorden’H da
romas dviejų 
dydžių— 
KŠtHH (16 
cljų) Ir 
žas 
cijų).

j

irr ""!"r

Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

.Gražus veidas, bet o, kokia galvai*
Ar kuomet nugirdote ką nors taip sa

kant apie jus?
Nagams politūra, pudra, lupoms ir 

veidams d :ž.ai... visa tai randa vietą ant 
jūsų pasidabinimo stalelio. O kaip su

«NSWCETENEO

vaporated
MILK

Duona 
Saldainiai 
žuvis

Vaidai

Adresas

EVAPORATED
M ILK

KUPONAS
Mina 
Koielės 
Pajai

Pudingai 
Senai 
Sriubos

6

Lithunnian

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, -New York

Paštas yra reikalingas pa
prastų darbininkų — - raišioti 
ir krauti pašto siuntinių mai
šus ir 1.1. Alga $1,500* į metus 
ir daugiau. Kad gavus vietų 
reikia paduoti aplikacijų ir iš
laikyti paprastus kvotimus. 
Aplikantai turi būti sveiki, ga
lintys posunkiai dirbti, pilie
čiai, mokantys skaityti ir ra
šyti. Aplikacijas reikia paduo
ti iki bal. 21 d., sekretoriui 
Seventh Civil Service Distrikl, 
Fedcral Bldg. Tąrnavę kariuo
menėj turi pirmenybę. i

BANCEVIČIUS NORI RISTIS 
IR TIEK

Dzūkas jokiu budu nepalei
džia Požėlos ir Šimkaus. Jis sa
ko, kad Sarpalius į valandą jam 
nieko negalėjo padaryti, o 
Komaras pabūgo jo. Dabar be
liko tik Požėla bei Šimkus. Tad 
dabar dzūkas nori ir su jais 
apsidirbti. “Tegul jie eina su 
manim persiimti”, sako jis, ‘,ar
ba prisipažįsta, kad bijos ma
nęs.”

GARDUS NAMINIS
GĖRIMAS

Kompanija kuri išdirbinėja nesvai
ginamus gėrimus skelbia, kad da
bar EDELWEISS yra taip pagerin
tas, kad jus gersite ir norėsite. Jis 
dabar turi toki pat beveik skonį, 
kaip ir prieškariniais laikais. Kiek
vienas žmogus, kuris ragavo šį nau
jai pagerintą gėrimą, sako, kad jis 
yra labai gardus ir sveikas. EDEL- 
WEISS buteliai yru su raudonomis 
galvutėmis, ji lengva atskirti nuo ki
tų paprastų gėrimų.

(Skelbimas)

Pleiskanų mirtinas priešas
Lygiai tiek pat reiškia turčti nešvarų veidą, kaip ir nešvarią galvos 

odą, todėl kąd pleiskanoF nesislepia.
Rufilcr. pagelbės jum: atsikratyti pleiskanų i savaitę ar dešimti dieną 

laiko. Pamėginkite ji.
65c. vaistinėse, arba prisiųskite 75c. tiesiai j laboratoriją.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

RISTYNES
Jos. Šimkus su
Lietuvių 175 svarų čempionas

2 paritintai
SU

FRANGUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. IMeaudette, M.D
1.800 So. Ashland Avė.

Viršui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:b0 ir nuo 7 

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:80 
Phone Canal 0464

Jeigu turi pūs
lės slogą arba 
skausmingą nu- 
sišlapinimą mė
gink 

SANTAL
MIDY 

Parduodama vi
sose vaistiny- 
čiose. Greitai 
palengvina 
skausmą.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdų dėl užaugini- 
nio plaukų.

Ateikite ir persitikrinki t.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plauku®, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai Švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

iš 3

Ernest Johnsonu
Švedų, ristikas

John Ondracer
Bohemų Milžinas

PILSEN

Jack Sampson
Švedų Milžinas

SVETAINĖJSOKOL
|814 So. Ashland Avenue

Subatoj, Balandžio 17, 1926
Pradžia 8:15 vai. vakaro Įžanga $1.10, $1.65 ii’ $2.20

DR. VAITUSH, O. D

DR. J. F.KONOPA CHIRURGAS IR

Xn4V Gydo vyrų, motetų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 
"KAI ir gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.

Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St. 
Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12

TEL. ARMITAGE 6145

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaniinavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10, iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Netoli Ashland Avė,

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 Wcst 47th Street

Tvirtas Įsitikinimas i

PE-RU-NA
Mrs. Albert Huet, 109 Prospect St., So. 

Manchester. Conn., įsitikinusi, kad išgelbė
jo jos sveikatą, rašot

“Aš turėjau skilvio katarą, žarnų ir ka- 
Sienu. Aš vis turėjau gulėti lovoj. Varta- 
au Pe-ru-na ir Man-a-Jin ir šiandien jau 

ačiū Dievui, turiu gerą skilvi ir gęrą ape
titą. Mano yra tvirtas įsitikinimas i 
I’e-rų na, kaino gyvasties išgelbėtojas. AJ 
kasdien patarki savo draugams vartoti 
Pe-ru-na ir daugeliui jos pagelbėjo’’,

Pe-ru-na yra paremta liudymais dvieju gentkarčiu, 
virš penkiasdešimtis metu gero pasisekimo.
Perduodamos visur- Tabletai arba skystimas. Naujienų Spaustuvė

yra Unijinė Spaustuvė.

DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimtį metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagclba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelią. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymoi 
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagpje. 
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearbom 
St., kampas Monroe St„ Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų uriėmimo kambarys 508. Per'k 
tas augštaš, Crilly Namas. 25 me
tai tarno name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dien^. Panedeliai- . Beredomi. 
ir subalomia nuo 10 ryto iki 8 ve
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Rašo Dr. A. .1. Karalius

Kiekvienas žmogus nori kuo- 
ilgiausia gyventi, kiekvienam 
mirtis baisus daiktas ir nepagei
daujamas. Kiekvienas norėtų 
prailginti savo gyvenimą šioje 
ašarų pakalnėje. Ir senovėj ii 
musu laikuose šitas klausima? 
visiems žingeidus.

Mokslas, tiesa, jau nemažą 
jirogresą padarė: medicina, hi
giena, biologija, sociologija ir kt 
mokslai jau pradeda rasti apy
tikrių kelių jr būdų. Vienok 
žmogaus kūnas vis-gi turi, taip 
sakant, pavirsti į dulkes... Visų 
musų pastangų pabaigoje 
mirtis.
Mirtis visiems žmogaus 
davimas ir darbams padaro ga
lų... O žmogus turi daugybę 
įvairių norų ir užsibrėžimų, ku
rių jisai šioje žemėje atlikti ne
gali. Dažnai vos pradėjus ką 
nors rimta, mirtis viską savo- 
tiškai ir netikėtai užbaigia.

Milionai metų kovos šioje že
mėje 
protą, 
gaus * •

raganos nudažo pieną 
Ne. Mes išmokome 

tuos nfaktus” kaipo 
žmonių vaidentuvės,

yra
Mirtis sulygina visus.

pagei-

suteikė žmogui galingą 
Jisai jau išmatavo dan- 

aukštybes ir jurų gily- 
ir jau gan daug gamtom

slaptybių atidengė. O čia mir
tis nepermaldaujama: skirtis i> 
gyvųjų tarpo ir gana, šimtas 
metų šioje žemėje gan ilgas lai
kas, ir tik mažutėlė dalelė žmo 
nių šimtą metų išgyvena. Di
duma miršta dar jaunais būda 
mi...

O gyventi nmėtųsi ilgai, il
gai, gal amžinai. Ir gal būt dėl 
to žmonės, nenorėdami taip grei
tai išnykti, ir sugalvoja pomir
tinį gyvenimą. Numirsi, tai nu
mirsi, bet po mirties tavo siela 
(dusia) gyvens amžinai kui 
nors kitur .skirtingose aplinky
bėse, daug geriaus ^ir laimin- 
giaus... Beveik visų tautų pa 
davimuose ir religijose aiškia 
kalbama apie tą pomirtinį g.vye 
nimą, apie dangų, pi’agani ir 
kitas vietas, kuriose siela gy
venanti mums nesuprantamose 
aplinkybėse, žmogui, kaip sa
kiau, baisiai nesinori skaitytis 
su tikru faktu, kad jisai mirs 
ir sykiu užbaigs savo visus dar
bus šioje žemėje. Jam norisi 
gyventi, — gyventi, ilgai, ilgai, 
be galo. O jei tai negalima šio
je žemėje, tai, gal būti, galima 
numirus... Vis-gi smagu pa
svajoti. Vis-gi smagu daryti 
šiokie tokie planai, nors nežinom 
ar iš tų planų kas nors išeis...

Mokslas negali įrodyti, kau 
kokia nors kūno dalis, sakysime 
dusia, butų nemari, amžinai ga
lėtų kur nors gyventi. Bet 
mokslas negali įrodyti, kad to
kios dalies nebūtų... Tai ne 
mokslo reikalas — paprastai sa
koma. Spiritualistai kalba apie 
dvasių buvimą, religijos kalba 
apie velnius, angelus ir kitas 
esybes. Kartais mokslininko 
klausiama: “Ar tamista gali įro
dyti, kad nėra dvasių, angelų, 
dangaus ir tt. ?” Duodama 
mokslininkui tūkstančiai vadi
namų faktų ir reikalaujama jie 
sumušti. Bet tie faktai visai 
nėra moksliniais faktais, o daž
niausia žmogaus vaidentuvės 
padaras, štai pirmiaus buvo 

velniiiKS€ięii vixikAiEioclxi- 

vę ir pykpiais mainydavę. ' Da
bar išnyko raganos ir išnyko 
velniūkščiai, bent tokioj formoj, 
kokioj jie pirmiaus žmonėms 
pasirodydavę... Ir mokslas čia, 
žinoma, nieko nesako. Tai iš- 
rodytų lyg mokslas butų bejė
gis. Vienok tikrenybėje nevisai 
taip.

budu raganos nudažydavo pieną 
mėlynai... Vienok tuose laikuo
se žmonės skaitė faktu, buk 
žvaigždės kontroliuoja žmogaus 
likimą, o raganos gali pieną mė
lynai nudažyti. Ar mes šian
dien išrišome. tas problemas?

Ar mes žinome kokiu budu 
žvaigždes kontroliuoja žmonių 
likimą, o 
mėlynai ? 
žiūrėti j 
padarus
netikrus; mes sužinojome, kat 
moksliškai apie tuos dalykus ne
galima kalbėti, nes tai yra iš
irusias ir absurdas. Su alche
mija kitaip atsitiko. Mokslas 
įvedė tikrą sistemą, iš alchemi
jos padarė tikrai naudingą che
miją. Dabar bus aišku, ka< 
mokslas su visais nenaturiniais 
klausimais pasielgia taip, kaip 
jisai pasielgė su alchemija, as
trologija ir raganavimu. Arba 
tie klausimai netikri, žiopli, ab
surdai ir dėlto apie juos moks
liškai kalbėti negalima — arba 
juose nėra mokslinės sistemos 
ir metodės. /

Tą patį galima pasakyt* apie 
visus vadinamus viršgamtinius,' 
dvasinius dalykus arba klausi
mus, kuriais, sakoma, mokslas 
nesirupina arba kurių mokias 
negalįs išrišti, 
pasakyti apie 
spiritualizmą,
laujama, kad mokslai analizuotų 
faktus, kurie nėra tikri, bet tik
tai padaras nelavintų smagenų 
ir atavistinio palinkimo prie 
prietarų. Apie tokius “faktus” 
moksliškai kalbėti negalnv.a, 
nes, kaip raganavimas, jie pa
čiame dugne yra absurdas ir 
prieštaravimai...

Todėl panašiuose atsitikimuo
se, kur mokslas dar savo tikro 
.odžio netarė, pirmiausia pažiū
rėkime ar tai nebus tiktai prie
tarai, absurdas, prieštaravi
mai...

Tą patį reikia 
plačiai žinomą 
Cionais reika-

Mokslas ir religija.

Sistematizuotą žinybą vadi
nime mokslu. Mokslas turi rei
kalo tiktai su įrodomais, tikrais, 
natūriniais šios žemės dalykais. 
Religija tai savo rųšies viltis, 
poezija, troškimai, savotiškas 
jžsiganėdinimas. Keligija, kai
po toki, nereikalinga proto pa
galbos; tikėti nereiškia protau
ti, svarstyti, tyrinėti. Religija 
nereikalauja mokslo pagalbos; 
mokslo metodės, tyrinėjimai ir 
argumentai jai nereikalingi. 
Mokslas ir religija tai du skir
tingi dalykai, nieko bendra ne
turintys. Vienok mokslas eina 
savo keliais, ir dažnai tie keliai 
griauja religijos kelius. Moks- 
.ininkas negali būti religijos 
skelbėju, negali klausyti kokios 
nors religijos doktrinų. Iš to 
dažnai susidaro susikirtimų. Bet 
religijos jau pradeda prisitai-

ARMONIKęS

Ką sako mokslininkas.

štai ką šiuo klausimu sako 
mokslininkas Pearson:

Pavyzdžiui, imkime viduram
žių alchemiją, astrologiją ir ra
ganas. Penkioliktam šimtme
ty niekas nesiginčyjo dėl “fak
tų” astrologijos ir raganavimo, 
žmonės nežinojo kokią įsvarą 
gali žvaigždės padaryti žmo
nėms; jie taip-gi nežinojo kokiu

Išdirbinėjome 
visokios rųšies armonikas, visos 
armonikos yra pirmos rųšies. Ita- 
lijoniškos armonikos yra geriau
sios visame pasaulyje.

Dešimčiai metų garantuotos. 
Musų kainos yra pigiausios negu 
kitų fabrikantų. Dykai grojimo 
instrukcijos armonikų pirkėjams. 
Katalogas dykui.

RUATTA SERENELLI & CO. 
817 Blue luland Ave„ C-360 

Chicago, III.
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Atėjo Kultūra No. 3. Kai- 

45c. Galima gauti.
NAUJIENOSE 

1739 So. Halsted St.
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kinti prie mokslo, štai pir- 
miaus religija skelbė, jogei mu
sų žemė paplokščia, kaip blynas, 
jogei šitas pasaulis tiktai šešių 
tūkstančių metų senumo ir tt., 
bet dabar jau, kaip žinote, nusi
lenkta mokslui ir panašus daly
kai nebeskelbiama. Kitą ver
tus, religi ja ir neturi prtetenzijų 
aiškinti gamtos ir aplamai šio 
svieto reiškinius; religijos dir
va kitokį: rūpintis gyvenimu po 
mirties, mokinti žmones brolin- 
gurno, doros ir artimo meilės.

Mokslas, taip sakant, šaltas 
dalykas: jisai skelbia grynus 
įrodytus faktus be jokių pagra
žinimų, jisai nesirupina žmo
gaus laime arba likimu po mir
ties. Užgimei, užaugai, pasenai, 
apsirgai ir mirei — štai ir vis
kas. Iš dulkių kilęs ir vėl į 
dulkes sugrįžai. Buvai, dirbai, 
o dabar tavęs jau nėra. Mirtis 
viską užbaigė. O žmogus, kaip 
minėjau, nenori skaitytis su ši
tais faktais — jisai norėtų gy- 
venti amžinai, ne tik šioje že-

meje, bet ir po mirties kur nors, 
žmogus, žinote, labiau1 mėgsta 
svajones, sapnus, negu šaltus’ 
faktus. Už tai religija tarpsta. 
Kalbėti apie nežinomus ir neįro
domus dalykus paprastai nesun
ku, nereikia nė sistemos, nė di
delio galvos sukimo: šnekėk

gražiais, įspūdingais žodžiais ir 
gana.

Mes apie mirtį kalbėsime tik
tai tai, ką mokslas iki šiol žino. 
Visokius spėliojimus paliksime 
tiems, kurių profesija yra žmo
nes saldliežuviavimu migdinti.

(Dus daugiau)

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja,
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar Ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbų.

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

Tel. Blvd. 3138 
|M. VVoitkievica- 

BANIS

g'at.

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų šriubų laivų
Resolute, Reliance, Al Ik-r t

Ballin, Deutachland
Hainhurg

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

Cleveland, Westphalia,
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

sonnis new yor- 
/ILSKO IKI KAU- 
C-VUno IR ATGAL

Plūs tJ. S. Revenue taksai 
__________________ >
Savaitiniai išplaukimai 

Del Ą*rinito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Harrlmaa Line) Jcint Service wkh 

Hamburg American line 
177 N. Michigan Avenue

Chicago, IH.

KIMBALL
Grojikai Pianai

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

$400, $495, $650, 
$750, $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

&mpaDĮ[
isiMtus !«•«. Stove». •

PIANŲ KRAUTUVĖS

1922-32 So. Halsted Street 
4177-83 Archer Avenue 

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

1$ SENŲ AUTOMOBILIU I 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 9342

‘‘Antra Valanda Ryte
Gilllai miegant ramiu mie- 

gu., sapnuojant malonius 
A m sapnus. Ir štai I — kūdikis

. pradeda verkti...

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bainbino.
Tie maži diegianti mėilun- 

gini tuojau* pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

viduriu suirimus—palengvina 
vidurių užkietėjimu.

Kūdikiai mėgsta jj I Net 
prašo daugiau !

35c. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie-

šiai ii laboratorijos. Pasiunčlame pavyzd] ant pareikalavimo.

F. AD RJCHTER & CO.
BERRY * SO. Sth STS. BROOKLYN, N. Y.

*

Lietuviai Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111*13 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Kieta
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvie
nų vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

patar- 
visekio- 

prieŠ 
laike 
ir po

25
Akinių Pritaikymo Mano
METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuote stiklai 

ant vietos.

AKUŠERKA 
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
lykai moterimi 
r merginoms.

I 3113 South 
Halsted St.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street
Va). 10 ryte iki 8:30 vak. 
Nedėiioj 9 iki 12 ryto

Akiniai $5 ir augščiau

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos _ visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261 

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonai Republic 9600

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. Pul.'man 5950
10756 S. Michigan A v.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; TeL Dearborn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

' arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėiioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St, Chicago
Tel. Yards 4681 *

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 1G ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

S ■■■ —

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriui ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St, Chicago 
Phone Canal 2591

DR. HERZMAN ' t.
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyrę- gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų panai 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo G iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

3110. Nakų 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Val>: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telofonai:

i—............ • '
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3895
> ■ ", .. ■■ 1 ■

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 S'd. Wood St. 
Telephone Lafayette 7617 

Res.: 12046 So. La Šalie St.
Telephone Pullman 8868

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So, Hermitage Avenue 
Tel. Heiulock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.
....................... i ■ i., i i ■■ u i /

LIETUVON - ”
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdiena ir priduok i Naujienų ofisą ar i sto

ti, arba sa-vo išnešiotojui syki i nignesi ir bun apmainyta j tikru. 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoj, f i r skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dienų ir ne dau./<4» per mėnesi, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.................     Atkirp čia ....... ............ ..............................
Data: Balandis 14, 1926

^VPc°RPORat,°N
>7 PRESENT F0«
UNITED PROFIT-Štt^įlti\RSVį
SENDJMU<Ą»C VfCtScVaMB •*» ePaipto

t^RING CORPORATION
VOHK.N.Y. *

DR. CHARLES SEGAL
’ Praktikuoja 18 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 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan- 

‘ dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

h 1 1,11 ' ” z

LIETUVIAI DAKTARAI

.......................................
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
46ŽI1 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000 
- ------------

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir G iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

____________________ u=-------------

A. L. Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

rz i J J 9 ikt II vai. ryte; , v alandos nuo jįj g vai. vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Miiwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
: Dr. Lawronce P. Slakis
* DENTISTAS
- 4454 So. Western Avė.
« VALANDOS:
k nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėiioj 10 iki 12 d. 

\a.i u ■- ii ■ ■■..... .....................■■■/

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė, 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. G600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect G659 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
G iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.— -7

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis Ir švenadieniais 10—12 dien.

1 . s
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Rr.A.R. BLUMENTHAL
Optametrist 

Tel. Boulevard 6487 
4649 S’. Ashland Ąv. 

Kampas 47-tos 
ant 2 lub--- . - >

r DR. M J. SHERMAN ' 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Canal 1713-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdieną.

^Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

D. C. D. 0.
DR. W.

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų. paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.

Tel. Humboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėiioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.
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von, butų radę sau naudingą užsiėmimą ir uždarbį koope
racijų Įmonėse.

Progos tečiaus dar ir šiandie nėra išnykusios. Lietu
va dar nesenai pradėjo gyventi, kaipo savarankiška ša
lis; visas jos ekonominis kilimas dar yra priešakyje.
_______________________________________ i . - - - • -

Koperacija Lietuvoje
Lietuvos Koperacijos Bankas.

KAIP AUGO LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS

KUOMET PRIVATINIEMS BANKININKAMS 
. NEPASISEKĖ -

KOOPERACIJŲ UŽDAVINYS LIETUVOJE

AMERIKIEČIAI TURĖTŲ JAS REMTI

Šiandie musų skaitytojai turi progos, iš p. A. Vait
kevičiaus straipsnio (“Koperacija Lietuvoje”), susipažin
ti su kooperacijos augimu Lietuvoje kredito srityje.

Šitoje srityje vadovaujančią rolę vaidina Lietuvos 
Koperacijos Bankas. Pažvelgkite, kaip jisai užaugo per 
penketą metų. 1922 metų pradžioje jo pagrindinis kapi
talas susidėjo mažiaus, kaip iš astuonių tūkstančių litų 
(aštuonių šimtų dolerių); o 1925 metų gale jo pagrindi
nis kapitalas jau pasiekė netoli pusės milionų litų. Per tą 
patį laiką Koperacijos Banko depozitai pakilo nuo 72 
tūkstančių iki pusantro miliono litų; išduotos paskolos — 
nuo 48 tūkstančių iki miliono ir septynių šimtų tūkstan
čių. Be to, Bankas žymiai padidino savo kilnojamąjį tur
tą (nuo 528 litų iki 58,000) ir įsigijo nekilnojamą nuosa
vybę (žemę ir namus), kurios vertė šiandie yra 888,699.861 
litai.

Bankas

plėtotis
jo 'su-

nai. Dar mėnesiui praslinkus, 
Banko įstatai tapo valdžios pa
tvirtinti.

Einant šiais įstatais 
turi tikslą:

“pagelbėti sėkmingai 
ir stiprėti esantiems
dėty koperatyvams ir jų są
jungoms, taip pat pagelbėti 
'ir naujiems koperatyvams 
kurtis“ (2 §).
Pirmieji Banko, kaip‘ir kiek

vienos visuomeninės įstaigos, 
žingsniai buvo itin sunkus. Tu
rėdamas menkutį pagrindinį ka
pitalą (32.000 — auksinų), jis 
buvo priverstas visas savo pa
jėgas atkeripti tik į nauių narių 
pritraukimą. Tokia paaėtis tę-

A

J. Londonas

Baltojo žmogaus įprotis Jis nevisuomet vie- 
Kaip jis pasielgs

(Laisvai vertė Tindi-Rindi)

Stebėtinas augimas, ar ne tiesa?
Bet šis reiškinys mus nustebins dar labiau, jeigu at

siminsime, kad tuo pačiu laiku, kai, galima sakyt, iš nie
ko prasidėjęs Koperacijos Bankas išbujojo į stambią Lie
tuvos sąlygose finansų įstaigą, — tuo pačiu laiku priva
tinius bankus Lietuvoje ištiko visai kitoks likimas.

Privatiniai bankininkai buvo pradėję Lietuvoje dary
ti biznį anksčiau; kai kurie jų nuo pat pradžios galėjo 
vartoti stambias pinigų sumas (pav. Tarptautinis p. Ro
mano bankas, kuriam kapitalą buvo sudėję amerikiečiai). 
Bet jų pasisekimas buvo nepastovus. Vokiečių markės 
smukimo metu, jie buvo nepaprastai išsipūtę — apie M. 
Yčą, Prekybos ir Pramonės Banko kūrėją, ir Vailokaitį, 
Ūkio Banko savininką, žmonės jau kalbėjo, kaipo apie 
“milionierius”. Bet paskui, kai tik valiutos inflacijos lai
kas praėjo, tai tie bankai ėmė staigu pulti ir taip nusigy
veno, kad jiems turėjo eiti pagalbon valstybinis Emisijos 
bankas, idant išgelbėjus juos nuo visiško bankruto. P-o 
Yčo bankas jau yra perėjęs į kitas rankas, o kun. Vailo
kaitis dar šiaip-taip laikosi, bet tur-but tiktai ačiū tam, 
kad už jo pečių stovi “krikščioniška” valdžia.

I

Šitie faktai aiškiai rodo, kad ir finansų bei kredito 
srityje, kurią daugelis žmonių laiko lyg tyčia “privatinei 
iniciatyvai” prirengta dirva, kooperacija gali sumušti 
privatinį kapitalą. Taip bent tuo tarpu yra Lietuvoje.

Kaip bus ateityje, kuomet Lietuvoje sustiprės kapi
talizmas, šiandie dar butų per anksti spėlioti. Bet jeigu 
kooperacija turi didelio pasisekimo Lietuvoje dabar, tai 
mes nematome pamato, kodėl jai turėtų toliaus mažiaus 
sektis. Mes linkime, kad jos ateitis butų kuogeriausia, 
nes koperacija yra vienintelė priemonė Lietuvos, žmo
nėms išvengti to ekonominio pavergimo, kurį atneša ka
pitalizmo išsivystymas.

Amerikiečiai, kuriems rupi Lietuvos ateitis, turėtų 
kiek galėdami remti kooperacijos Lietuvoje.

Sparčiai po karo besivystant 
Lietuvoje koperacijai, greitu lai
ku koperatyvams ir jų, sąjun
goms prisėjo vartoti žymias pi
nigines sumas ir naudotis ban
kų patarnavimu. Savo banko

I nebuvo, todėl koperacijos įstai
goms reikėjo kreiptis j privačius 
bankus. Metams antriems pra
ėjus praktika parodė, kad priva- 

! tus bankai ne tik neatsako kope
racijos uždaviniams, bet tankiai 
jai visai neprieinami; Tie ban
kai, turėdami savo uždavinius, 
neskolindavo koperatyvams pi
nigų net už gerus nuošimčius.

l okiai padėčiai esant, visai su
prantama, \ad kil<x klausimas 
apie savo kredito centro įsteigi
mą. Tas klausimas buvo de-
batuojamas ne tik atskirose ben-jsėsi visus metus ir tik 1921 m. 
drovėse ir jų sąjungose, bet ir 
koperacijos spaudoje, žinomas 
musų koperatininkas, P. šalčius,

Į rašė koperacijos organe “Talka“ 
lapie koperacijos banko reikalin-
I gumą ir jo tikslus šiaip:

“Nėra abejojimo, kad tokį 
banką palaikys ir visa musų 
demokratingoji visuomenė.

“Tatai vartotojų bendrovių 
reikalas, kursai spirte spiria 
steigti koperacijos banką.

“Bet dar yra kredito kope
racija, kuri netrukus plačiai 
pradės kurdintis. Ir kredito 
koperatyvams bus reikalingas 
koperacijos bankas, kursai vi
sus juos jungtų į vieną šeimą.

“Galų gale ir kitiems kope
ratyvams, žemės ūkio pieni
nėms, gaminamoms bendro
vėms, taip pat bus reikalin
gas bankas, sm .kuriuo tos 
bendrovės darys savo pinigi
nes operacijas.

“O apskritai imant, kopera
cijos bankas įveda koperaty- 
vusį šalies ekonominio gyve
nimo viršūnę ir yra viso ko
peracijos judėjimo vainikas: 
j amą koncentruojąs visos ko- 
peratyvų piniginės lėšos, ja
me koncentruojąs visi stam
bieji prekių užsakymai.“
Galų gale Koperatyvų Sąjun

gų Biuras • paruošė Koperacijos 
Banko įstatus ir 1920 m. koyo 
mėn. 23 d. patiekė juos Pirmam 
Lietuvos koperatyvų Kongre
sui, kuris tuos įstatus patvirti
no ir pirmą organizacinį darbą 
pavedė atlikti aukčiau minėtam 
Biurui.

Neilgai trukus, 1920 m. rug
piučio mėn. 16 d., buvo sukvies
tas Steigiamasis Banko susirin
kimas, kuriame buvo išrinkti 
pirmieji Banko valdomieji orga-

1922 m. , 
t____  _ ,

20 | 
Lt. 7,989.131 

. Lt. 72,650.18 | 
Lt. 42,068.07 | 
Lt. 48,587.03 | 
Lt. 528.33 | 
Lt. ------ 1,

Lt. l,t»09,779.751

rugpiučio mėnesį Bankas šiek 
tiek pradėjo vystyti savo opera
cijas, nors ir tuomet kapitalo 
tul’ėjo vos tik 40.000 — auksinų. 
Atsižvelgiant į tokį pasakingai 
mažą kapitalą, kuris sulig to Įni
ki kursu neviršijo $700.—, Ban
kas per likusius 4 mėn. sugebė
jo padaryti 20.000.000.— auksi
nų apyvartos ir išdavė per tų 
laiką koperatyvams 8.602.736 
auka. 82 sk. paskolų.

Nuo šio lajko Lietuvos Kope
racijos Bankas pradeda sparčiai 
vystytis: narių skaičius ir apy
varta auga. Sušauktas 1922 m. 
gruodžio mėn. 18 d. nepaprastas 
visuotinas Banko narių įgalioti
nių susirinkimas konstatavo to
kią Banko padėtį: apyvartą vir
šija 1 milijardą auksinų; kapi-i 
talas padidėjo 50 kartų; narių 
skaičius — 2l/į kartų. Bankas 
jau buvo susirišęs tampriais ry
šiais su užsienių bankais ir nau
dojosi juose, ypač vokiečių ban
kuose, dideliais kreditais. Beto 
visoj šalyj buvo pradėta kurti 
smulkaus kredito koperatyvai 
(liaudies bankai, taupmenų — 
skolinamosios bendrovės, žemės 
ūkio kredito draugijos). Tam 
reikalui Bankas organizavo pas 
save atskirą instruktorių sky
rių, kurio veikimas buvo nu
kreiptas į smulkaus kredito ko
peracijos populiarizavimą, kuri-

Jūsų židinio ugny prireng
ti valgį ir praleisti naktį ( jūsų 
pastogėj, — štai ko man reikia, 
— pranešiau įžengdamas į seno 
Ebitso bakūžę,

Jis pažiurėjo į mane savo 
(Irumstomis, sergančiomis aki
mis, o Cilla apdovanojo mane 
rukščia šypsena ir paniekinančiu 
niurzgėjimu.

Cilla buvo jo žmona ir visame 
Jukone nesirado tokios piktlie- 
žuvės ir nenuramdomos senos 
bobos. Jokiu budu aš nepasi
likčiau pas juos, jeigu mano šu
nys nebūtą taip nuvargę arba 
jeigu likusioji kaimo dalis butų] 
apgyventa. Bet aš teradau tik 
šia vieną bakūžę, kur buvo žmo
nes ir dėlto joje ieškojau prie
glaudos.

Laikotarpiais senis Ebitsas 
tvarkė palaidas savo mintis ir jo 
akyse reiškėsi išminties žybte- 
rėjimas. Laike mano vakarie
nės prirengimo j is net mėgino 
keletą kartų kreiptis į mane 
svetingumo išraiškos klausi
mais, teiravosi apie mano svei
katą, apie mano būvį ir šunų 
skaičių, apie tolumą, kurį šian
dien įstengiau atvažiuoti. Ir I 
kiekvieną kartą Cillos žvilgsnis! 
darėsi niūresnis, o niurzgėjimas! 
vis daugiau ir daugiau panieki- Į 
nančiu.

Bet privalau prisipažinti, kad 
juose nebuvo ypatingos prieža
sties džiaugtis. Ši žmonių pora 
sėdėjo stisigužusi apib židinį, I 
susiraukusi, pasenėjusi ir atgy-| 
ventų dienų iškankinta reuma- Į 
tizmu, be pagalbos ir amžinai! 
alkana, patirianti Tantalo kan
čias, iššaukiamas paprastu at
sarginės mėsos kvapu, kurią aš Į 
čirškinau židinyje.

Žmogus mato visus daiktus, 
daug galvoja ir labai gudrus. 
Bet baltasis žmogus šiandien 
netoks, koks rytoj ir negalima jį 
t nprasti.
rodai elgiasi.
sekantį kartą, to negalima ži
noti. Indietis
vieną ir tą patį dalyką viena 
maniera. Elnias visuomet nu
sileidžia žemėn nuo aukštų kal
nų, kai čia žiema ateina. Laši
šai visados ateina pavasarį, kai 
upėse ištirpsta ledas. Visados 
visi dalykai darosi viena manie
ra, ir indietis žino, ir supranta. 
Bet baltasis žmogus visų dalykų 
neatlieka viena ir ta pačia ma
niera, ir indietis nežino ir nesu
pranta... * Taboka labai geras 
daiktas. Tai maistas bodaujau
čiam žmogui. Ji priduoda dar 
daugiau jėgų stipruoliui, verčia 
įpykusi žmogų užmiršti, jog jis 
piktas. Dėlto taboka turi ver
to, labai didelę vertę! Indietis 
duoda už vieną tabokos lapą di
delį lašišą ir labai ilgai taboką 
kramto. Tabokos sultys geros. 
Kai jos suteka gerkle žemyn, 
iššaukia žmogaus viduj gerą 
jausmą. Na, bet kų daro bal
tasis žmogus, kai jo burna pri
sipildo tabokos sultimis? Jis 
išspiauna šias sultis, turinčias 
tokią didžią vertę, ant sniego ir 
sultys dingsta! Ar mėgsta bal
tasis žmogus taboką? Aš neži
nau. Bet jeigu mėgsta, kam 
spjauti šios brangios sultys ant 
sniego, kad ten jos dingtų? Tai 
d dėlė kvailystė ir negalima to 
suprasti... 7 {

Jis sustojo, griebė pypkę, bet 
pamatęs, kad ji užgeso, perdavė 
ją Cillai, kurios lupos perstojo 
paniekinančiai juoktis iš balto
jo žmogaus ir apžiojo mundštu- /

visuomet daro

Narių skaičius 
Pagrindinis kapitalas 
Depozitai ..........
Gautos paskolos 
Išduotos pasko'os 
Kilnojamas turtas 
Neiklnojamas turtas 
Bendroji apyvarta ..

11923 m. 
sausio 1 <1 (sausio 1 d.

50 ( 
235.790.58| 
106.656.64 | 
251,293.93 | 
421,731.19 | 

9745.60 | 
----------- 1

1923 m. be savo operacijų 
vystymo Bankas sugebėjo įsigy
ti nuosavus namus, kurie dabar 
teikia garbę netik pačiam jų sa
vininkui ir Lietuvos Koperaci- 
jai, bet ir puošia laikinąją Lie
tuvos sostinę.

Įsigilinus į žemiau paduotus 
skaitmenys, mes galime aiškiai 
įsivaizdinti kaip sparčiai Lietu
vos Kopė racijos Bankas vystėsi.

Į1924 m- |1925 m, 1 1925 m.
(sausio 1 d. | sausio l d. (gruodžio 1 d.

101 101 j
‘ZH9.445.G8l 292,740.40

990,914.82 | 1,204,167.19 1 
374.076.79J 879,533-48 |
903,704.22 | 4,527,84K.«2 |

43,851. | 43,993.46 I
482,772.611 875,211.54|

j 178
l| 418,929.58 
| 1,536,013,81 
| 707,206.83
| 1,763,415.31 
I 53,906.71 
] 888,699.86

13,344,164.121 36,918,880.62(76,763,979.52| apie 110 mil

A. Vaitkevičius.

Kada mes sakome, kad amerikiečiai privalo remti 
Lietuvos kooperacijas (ar “koperacijas”, kaip tenai sa
ko), tai mes manome, kad iš to butų nauda ir patiems rė
mėjams.

Visi atsimena, kaip tuojaus po karo Amerikos lietu
viai suskubo kelti kapitalą ir organizuoti įvairias ben
droves tikslu padėti Lietuvai sukurti savo pramonę. Or
ganizavosi Lietuvos Atstatymo Bendrovė, organizavosi 

. Prekybos Bendrovė, Laivyno Bendrovė, “Rūbas”, Mecha
nikų Sąryšis, ir t. t., ir t. t. Į visas tas bendroves buvo 
sudėta milžiniška suma pinigų — keletas milionų dolerių. 
O pasekmės? Labai liūdnos. Netik nebūvi) tais pinigais 
sukurta nieko rimto Lietuvoje, bet ir žmonėms, kurie 
juos buvo sudėję, jie neatnešė jokio pelno.

Įsivaizduokite dabar, kad amerikiečiai butų įdėję 
tuos savo dolerius į kooperacijas, kurios kūrėsi Lietuvo
je: — tuomet tie pinigai butų iki šios dienos užaugę kele
riopai; ir, be to, daugelis amerikiečių, pagryžusių Lietu-

| Pacific and Atlantic Photo]

Thontas McGrath, VVasliingtoiio policijos departamento nuo
savybės prižiūrėtojai, egzaminuoja nuo banditų ai imtus ginklus, 
kurie turės būti sunaikinti.

sėdėjo be tabokos, o godumas, 
kuriuo senis griebėsi narkotiš- 
kos, padarė jį nieko negalinčiu 
ir man pačiam prisėjo įdegti 
pypkę.

— Delko judu vienu du kai
me? — aš paklausiau. — Ar vi
si išmirė? Gal buvo visuotinas 
maras? Nejaugi judu vienudu 
tiktai ir likote gyvi?

Senis Ebitsas palingavo galva. 
—- Ne, — jis tarė, — begali

nes ligos nebuvo. Iš kaimo visi 
išėjo medžioti mėsos. Mudu jau 
gerokai pasenę, mudviejų kojos 
nestiprios ir musų nugaros ne

įgali tempti kelionėn sunkenybių.
štai delko mudu liekamės čia ir 
mąstome ar negriš su mėsa jau 
žmonės.

— Na, o jeigu jie grįžtų su 
mėsa? — piktai paklausė Cilla.

— Jie gali grįžti gausiai tu
rėdami mėsos, — murmėjo se
nis ir jo balse praskambėjo vir
tis.

— Tegul taip! — dar aitriau 
ji atnaujino.

— Kas mums iš to? Keletas 
kaulų mums mestų metų senat
vėj, kad kąsnoti bedantėmis 
burnomis! Bet taukai, inkstai 
ir liežuviai, — visa tai klius į ki
tas žiaunas, o ne į musų, seni!

Ebitsas mosterėjo galvą ir ty
liai kukčiojo.

— Iš jų nėra nė vieno, kas 
mums medžiotų mėsą! — lieps
notai suriko į mane atsigręžda
ma.

Jos kreipimosi j mane jautėsi 
kažkoks apkaltinimas, bet ženk- 
lan, kad aš nekaltas nežinomam 
prasikaltime, man taikinamam, 
patraukiau pečiais.

— Sužinok, o baltas žmogau,
Jiedu svyra-1 kas iš tavo giminės, iš visų bal- 

Į vo palengva pirmyn ir atgal iri tųjų žmonių, mano vyras ir aš 
bevilčiu tiesumu Ebitsas, kas Į sėdim be mėsos metų senatvėj, 
penkios minutės, leido tylų ab-lbe tabokos ir kenčiame šaltį, 
dusį. Tai buvo ne skaudulio! Ne! — su svarba išreiškė 
atdusys, bet atdusys begalinio! Ebitsas norėdamas būti išmin- 
nuovargio. Senis buvo sunku-1 tingu.
mais prislėgtas ir to kančiomis, Į —Mes nu kentėjome dėl ne
kas yadinasi gyvenimu, bet dar I teisybės, bet baltieji žmonės 
daugiau mirties baime suspaus-1 nenorėjo skriaudos daryti, 
tas. Tokia jau senų žmonių Į — Bet kur Maklanas? 
tragedija, kuriems, dingo gyve-1 paklausė. — Kur tavo stiprus 
nimo džiaugsmas ir kuriems I sunūs Moklanas ir kur žuvys, 
dar nepasirodė mirties instik-1 kurias jis taip noriai visados at- 
tas. x . I nešdavo tau, kad tu galėtum jas

Kada pradėjo šnypšti ir spir-1 valgyti ?
gėti keptuvėj wmo elnio mė-1 Senis palingavo galvą.
sos kepsdys, aš pastebėjau, jog I — O kur Bidarčikas, tavo sti- 
Ebitso uosle pradėjo virpėti ir I prus sūnūs? Jis buvo geras me- 
išpampti įtraukiant kepamojo I džioklis ir visados tau parnešda- 
kvapsnį. Jis net perstojo kurį I vo skanių taukų ir džiovintų 
laiką linguotos ir dūsauti ir jo I elnio liežuvių ir žuvų. Aš dabar 
veide pasirodė prasminga išraiš-1 nematau nė tauki), nė gardžių 
ka. O Cilla, atvirkščiai, grei-Įelnio liežuvių. Tavo pilvas išti- 
čiau pradėjo supuotis ir pirmą I sos dienos pripildytas tuštuma, 
kartą aikštėn iškėlė savo kanki-1 ir priklausąs žmogus kvailai 
nimąsi aitriais, tyliais atdusiais. I melagingai liaudžiai tau duoda 
Man metėsi akysna jų elgesy I užkąsti, 
panašumas su alkanų šunų ei-1 — Ne 
gesiu, ir nė kiek aš nesidyvy-1 Ebitsas.
Čiau, jeigu staiga Cillai atsiras-1 melaginga liaudis, 
tų uodega ir ji ją pradėtų vis-i gus kalba tiesą, 
ginti kaip tikras šuo, šiek tiek | sako baltas žmogus... 
išsiskleidėEbitsas ir tankiai per-1 Jis sustojo, lyg ieškodamas 
traukė siūbavęs, kad pasukti I žodžių suminkštinti žiaurumą, 
pirmyn ir priartinti virpančią I to, ką rengėsi tarti.
savo nosį į skanų j usnių šal-1 —Bet baltas žmogus sako tie- 
tinį. > įsą skirtingomis manieromis,/ —

.. . v , y .; . | tęsė jis. — šiandien jis tarįa tie-
Kai as daviau po šmotą jied-| . . . . . .. ..... _ ... |sa viena maniera, rytoj kita, irvieni kiekvienam mėsos, jiedu| r . . . . .A. .J. . .. niekaip nesuprasi no JO, ne jopradėjo ją godžiai valgyti, gar- manierų j 

šiai skambėdami burna, čiauš-Į 
kėdami sugadintais dantimis iri — šiandien tiesą sako viena 
akompanuojant stverdamies I maniera, rytoj kita maniera, — 
niurzgėjimo ir murmėjimo. Ta-1 vadinas, meluoja! — savo nuo- 
čiau, kai aš dar daviau po kruzą I sprendi apreiškė Cilla. 
karštos arbatos, garsai tie nu-1 — Negalima baltojo žmogaus 
tilo. Jųdviejų veide pasirodė I suprasti! — atkakliai ištarė 
pasitenkinimo ir ramybes išraiš-1 Ebitsas^ 
ka. Net Cilla nustojo piktai] Mėsa, arbata ir taboka, rodos, 
žvelgti ir jai išsiveržė palengvLĮ grąžino senį gyvenimai). Pa

lengva jis išsitiesė, jo balsas pa-( 
metė briuzgantj, urzgianti huią 
ir tapo daugiau stiprus ir griež
tas. Jis grįžo prie manęs su pa
garbą ir kreipėsi kaip 
lygų.

— Baltojo žmogaus 
akys, -r- jis tarė.

nimo atdusys. Jiedu daugiau 
nesisiubavo, rodėsi, pasinėrė 
'taikinguose apmąstymuose. Po 
to Ebitso akys apsidarė drėgnos 
ir as supratau, jog tai iššaukta 
pačiam savęs gailintis.
mas laikas surasti pypkes aiš
kiai man parodė, kad jiedu ilgui

Reikia

- ramiai įsimaišė 
Baltieji žmonės ne 

Baltas žmo- 
Visados tiesą

atviros

Ebitsas, rodėsi, išnaujo pa
grimzdo senoj silpnybėj nebai
gęs savo minties. Dėlto aš jo 
paklausiau:

— Kas gi nutiko su tavo vai
kais Nokiami ir Bidarčiku? Ir 
kaip galėjo atsitikti, kad judu 
pasilikote be mėsos gale savo 
dienų .

(Bus daugiau)

Pianų Ir Phonografy 
Išpardavimas

Trumpu laiku dėl nekuriu priežas
čių turime parduoti daugybę naujų ir 
biskj vartotų pianų už labai žemas 
kainas.
Gulbransen Grojiklis, biskj vartotas 
už .............................................. $350
Kimball Grojiklis Pianas, mažai var
totas ..........................................  $275
Kimball naujas Grojiklis Pianas, ver
tės $750, už ................................  $550
Schultz naujas Grojiklis Pianas $215 
Twicell Grojiklis Pianas .............. $75
Cremona Elektrinis Pianas ........ $195
Adam Shaff upright, mažo saizo $450 
Chase Grand, vertės $1,200 už $725 
8 rankiniai pianai, geri mokintis gro- 
jyli, visi 88 notų po ..................... $35
Brunswick-Radiola, Phonografas ir 
Radio krūvoje, kaina $250, už .... $155 
Su 12 rekordų.
Freshman Garsus Radio setas, 5 tū
bų .................................................  $35
Parduodame ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. SUDRIK 
PIANŲ KRAUTUVE 

3343 So. Haisted Street 
Chicago, III.

Tel. [.afayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vinaio» 
patarnauju kuogeriauaiai.

M. Yuška,
1228 W. 38tk Chk.ro, tIL

Prašalinki! Užkietiejimą 
Nujol prašalins ir apsau
gos užkietiejimą. JIh yra 
žarnų pravalnintojas — 
bet ne laxative — neskau
dina vidurių. Veikia ge
rai. Nėra kitų tokių kaip 
Nujol. Bandykit šiandien.



TrečiadienU, Baland. 14, *23

0. Pocienė traukia teisman kun. Lapelį
Reikalauja $10,000 atlyginimo už neiginių jos balso.

Dainininkė Ona Pocienė už
vakar Circuit teisme užvedė 
bylą prieš kunigą Petrą Lapelį, 
klebonų Visų Šventų parapijos, 
10806 VVabasli Avė., Bose- 
lande, reikalaudafaa iš jo $10,- 
000 atlyginimo už , paneigimą 
jos balso.

Kaipo dainininkę, Oną Jo
cienę žino visa lietuviškoji Clii- 
cago ir už jos gražų balsą visi 
ją yra pamylėję; kaipo daini
ninkę, pripažino ir augštai ver

Lieiuvių Rateliuose.
Chicagiečiams 

naujienybė
Rengia “Bunco Party”

Chicagūj ir jos apielinkėse 
yra suorganizuotas Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 6-tas 
apskritys, prie kurio priklauso 
jau 7 SLA. kuopos. SLA. 6 ap
skritys kaip suorganizuotas da 
nėra nė metai laiko, o jau spėjo 
daug g)erų dalykų nuveikti dė
lei visuomenės labo.

Bolševikai (raudonieji biznie
riai) labai neapkenčia SLA. 6 
apskričio ir kad jie sumanytų, 
tai visus SLA, 6 apskričio dar
buotojus šaukšte vandens pa
skandintų. Kur jie tau apkęs. 
Mat kai skilo SLA. 2 apskritys, 
kurį bolševikai kontroliuoja, ir 
kai prasidėjo organizuotis 6 
apskritys, tai bolševikai pama
tė, kad nuo burnos tapo ati
traukta daug »riebių senvičių, 
kuriuos jie butų labai skaniai 
suvalgę. Dabar, kiek girdėtis, 
jau ir bolševikų kontroliuoja
mas SLA. 2 apskritys surimtė
jo ir jau daug rimtesnį darbą 
dirba, negu metai laiko atgal. 
Todegi ir matom, kad SLA. 6

tino ir Lietuva, kurios operoj 
ji dainavo per dvejetą metų, 
vienok, kaip sako skundas, kun. 
Lapelis jos balsą paneigęs ir 
tūlą laiką atgal pasakęs, kad 
už i>ios Onos Pocienės balsą 
neduotų nė $5. Skundėja sako, 
kad toks kun. Lapelio pareiš
kimas pažeidė jos reputaciją, 
ypač tarp lietuvių, Už pažeidi
mą reputacijos gi ir reikalauja
ma atlyginimo.

apskritys, kuris metai laiko at
gal tapo suorganizuotas, daug 
naudos padarė SLA. organiza
cijai ir abelnai visai progresy- 
vei visuomenei.

Dabar SLA. 6 apskritys irgi 
darbuojasi kiek galėdamas, 
štai jis dabar rengia “Bunco 
Party”, kuri įvyks balandžio 17 
d., Justice Masonic Buildinge, 
127 N. Francisco Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Kiek girdėtis, 
kad ne tik vieni chicagiečiai 
rengias dalyvauti, bet bus daug 
svečių ir viešnių ir iš apielinkės 
miestukų. Todelgi yra manoma, 
kad tai bus vienas iš links
miausių parengimų, nes “Bunco 
Party” tarpe lietuvių labai re
tai kas rengia, o čia kaip tik 
ir bus naujienybė, kur visi lin
ksmai laiką praleisime. Bus 
programas, žaismės, užkandžiai, 
bėrimas kauliukais ir taip bus 
daug visokių juokų.

Reikėtų visiems progresy
viems lietuviams paremti SLA. 
6 apskričio darbuotę, atsilan
kant į jų parengimą. Įžanga vi
sai maža, tiktai 50 centų. To
delgi nepamirškite ateinančio 
subatvakario. —Antanėlis.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

FORE! FORE!

Pramogų ir šokių 
Vakaras 

C • . '

Seredoj, Balandžio 14 d.
Masonic Tempte

79th ir Union Avė.
Programoj dalyvauja: Ona Pocienė, Lietuvon Operom dainininkė;

Lulu Rnben, smuikininkė, ir kompozitorius A. Vanagaitis. 
Bus šokta naujas golfo šokis “Golf Dance”,

Pradžia 8 vai. vak. 
įžanga $1.00.

Galų Gale

Padarė

Seną Edeliveiss Kokio
Jus Norėjot

net
negu prieškarinėse die

nose

seną

Jo išžiūra ir skonis, jo šiltumas ir putos yra tos pačios 
dar labiau užganėdinantis produktas

Mes sakome jums, kad tai yra puikiausis produktas kokis ka 
da turėjo EDELWEISS vardą.

Ko jys visuomet norėjote yra, EDELWEISS kurį jus perkate 
dabar nėra substitutas arba imitacija. Tai yra EDELWEISS 
kaip jis buvo — pilnai užbaigtas nežiūrint rezervacijų jo išdir- 
binėjime.

Jis užėmė visus tuos kelis metus kompanijai, kad dasiekus, 
tyrimais ir bandymais, tokį produktą panašu 
EDELWEISS ant kurio visa reputacija yra pastatyta

Jųh galite greitai pažinti Naują 
EDELWEISS su Raudona Kepu
raite ant butelio. Pirkite nuo savo 
groserninleo arba delikatesen, ar
ba pašaukite Canal 2000. — Rei
sas Naujo EI)ELWEISS yra vi- 
suome t gatavas dėl jūsų.

T“ <■

/I Case of Good 
t Judgment \
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JERONIMAS BAGVILAS

Mirė Pirmadienyj, Balandžio 
12 dieną, 6 valandą iš ryto, 
1926 m., sulaukęs 26 metų am
žiaus; gimęs Chieagoj, III., pa
likdamas dideliame nuliudime 
savo mylimuosius įr mylinčius 
motiną Barborą Bagvilienę,’dė
dę Alexan<lrą Bagvilą, pusseae- 
ris ir pusbrolius Amerikoj, o 
Lietuvoj pusbrolius, pusseseris 
ir dėdę. Dabar randasi prireng
tas į paskutinę kelionę, namuo
se 1903 Ruble St.

Laidotuves įvyks Penktadie
ny j, Balandžio 16 dieną, 8 vai. 
ryte iš namų j Dievo Apveiz- 
<h)s parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gidulingos pamaldos 

'už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jeronimo Bagvi- 
los giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Stotina ir Dėdė

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Butkus. Tel. Canal 
8161. . • y

ST E FA N1J A LUN E( KIEN f: 
Po tėvais Akrimavičaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Utarnink** Balandžio 13 dieną, 
2:30 valandą po pietų, 192d m., 
sulaukusi 35 metų ajnžiaus; gi
musi Kauno rėdybos, Raseinių 
apskričio. Kražių parapijos, 
Adomavičių kaimo, /palikdama 
dideliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius vyrą An
taną, dukteris Stefaniją 6'į 
metų ir kita 1 dienos amžiaus, 
brolį Franciškų, pusbrolį Anta
ną Norkų, 2 pusseseres. Pran
cišką Liškienę ir Sorienę. Lie
tuvoj motinėlę, brolį ir seserį. 
Kūnas pašarvotas, randasi Eu- 
deikio Koplyčioj, 4605 So. Her- 
mitage Avė.

Laidotuvės įvyks rėtnyčioj, 
Balandžio 16 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš Eudeikio koplyčios į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vflionio sielą, o iš 
ten bus nulydėta j Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Stefanijos l.unec- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai -^įskutinj patarna
vimą ir atsisveikinimą.

NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, Baland. 14, ’2fl

Lietuvių Rateliuose. Pranešimai ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

Roseland
Liet. Darbininkų Namo Ben> 

drovės susirinkimas įvyko bal. 
5 d. Protokolai skaityti trys — 
šėrininkų susirinkimo ir du di
rekcijos.

J susirinkimų atsilankė tik 
apie pora dešimtų ypatų. Kaip 
pasirodė, j susirinkimų neatėjo 
nei tie žmonės, kurie įeina į 
komitetus, komisijas, direkci
ja ir 1.1. visų ir suminėti ne
galima. 1’iumpai suglaudus, šė
rininkų turime 
šimto, draugijų 
vienos
iš to skaičiaus į 
atsilanko nepilnai

Koks gali būti 
žmonių, kurie yra
likti darbus dėl bendrovės, bei 
neateina net ir į susirinkimus 
ir neišduoda raportų. Toks dar
bas

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

ar kviečia.
ATYDA

Ponioms ir panelėms
Prašome atleisti, jeigu jūsų pa- 

tternai pasivėlins ateiti. Mat, kom
panija, pildanti Nevy Yorke jūsų 
užsakymus, reorganizuojama. Už 
savaitės antros viskas ris tvarkoje. 
Bukite kantrios, ir laukite. Atleis
kite. —Dora Vilkienė.

BARGENAI FORDŲ

Touring, roadster, coupe, sedanai 
ir trokai. Tie visi karai yra pertai
syti ir yra tikras bargenas. Daugu
mas jų turi ekstra dalių. Lengvais 
išmokėjimais. Autorizuoti Ford par
davinėtojai. Atdara vakarais.

GEORGE E. SHERMAN and CO. 
1725 W. Division St.

GROJIKUS PIANAS $100 CASH
Kaip naujas — 85 roleliai, benčius, 

kabinetas. Tai yra bargenas, kainavo 
$750, išmokėjimais atsakantiems žmo
nėms, atsišaukite bile kada,

1651 Ogden Avė., 
šalę Wieboldt.

NAMAI-ZEME

virš pustrečio 
, 20, iš kiek- 

p<> vieną delegatą, bet 
susirinkimus 
dvidešimt, 
veikimas lų 
apsiėmę at-

negali būti ir nėra našus, 
parodo ir tas faktas, kad 
buvo nuveikta per pirmilO- 
dvėjus metus, tai ir vis-

Vyras, Dukterys, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eu<leik», Tel. Yds. 1741.

sius
j kas, o per paskutinius I metus 
1 jokio progreso nepadaryta. Tai- 
|gi galim būti užtikrinti, kad 
, mums namas nepasibudavos ir 
per kitus 6 metus, jei lik tiek 
tedirbsima.

Lotai yra nupirkti prie 101 ir 
Michigan Avė. gatvių, labai 
gražioj ir parankioj vietoj. Gai
la butų, kad nepabudavotumėm 
namo ant tų lotų, ir dar tokia 
didelė kolonija, kaip Roselan- 
do, kuri priskaito į 4,000 lie
tuvių. Aš kaipo šios bendrovės 
šėrininkas statau klausimą vi
siems šėrininkams: Ką jus ma
note daryti? Ar lauksit dar 6 
metus ir nieko neveiksi!, ar 
imsimės už darbx), savo serus 
padvigubinsime ir namą staty
sime? Ar likviduosim ir dau
giau laiko negaišuosim? Pats 
gi namas nepasibudavos, jei jo 
mes nebudavosffne. Kitos lie
tuvių kolonijos vėliau pradėjo 
organizuotis, o jų svetainės 
jau 
juos buvo 
geresnis ūpas, 
landiečius.

P j U 
pastatytos. Tu r būt pas 

didesnė vienVbė ir 
negu pas rose- 

šėrininkas.

7 eatras- 
Muzika

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby-

ŠIANDIE GOLFININKŲ 
ŠURUM-BURUM

LIETUVIŲ TAUTIŠKUS KAPINES j 
^Gerbiamieji lotu savininkai ir drau

gijų atstovui, esate kviečiami į vi
suotiną kapiniu susirinkimą, kuris 
įvyks Nedflioj, Balandžio 18 dieną, 
1926 metais, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3131 So. Hal.Med St., ant 3 
lubų apie pirmą valandą po pietų. 
Jūsų atsilankymas būtinai reikalin
gas, nes yra daug svarbių reikalų dėl 
apsvarstymo kas link Decoration 
Dienos. •
Lietuvių Tautiškų Kapinių Valdyba

L. 3. S. VIII Kajoflo valdybos su
sirinkimas bus Ketverge, Balandžio 
15 d., Naujienų name. Visi prašomi 
atsilankyti — yra svarbių reikalų.

— Organizatorius

ASMENĮ! JIESKOJIMAI

MANsfield 7800
A. H. REGAN

Taisome namus, krautuvių fron
tus, cementinis darbas ir sustip- 
rinum pamatus.

4753 W. Madison Street

ir

Tel.*Lafayette 8324
JOHN VILIMAS 

GENERAL CONTRACTOR 
Statau namus sulyg užsakymo
parduodu naujus, jau padarytus.

Taipgi parduodu senus namus. 
4201 So. Campbell Avė., 

CHICAGO, ILL.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PRIE virtuvės merginų, $45 j mė- 
neui, kambaryj it- valais. Virejvj, $25 
j savaitę. Merginų prie elevatorio, 
$50 j mėnes|, kambarys ir valgis. 
Prie namų, $15. į savaitę, kambarys 
ir valgis. Indų plovėjų, $17 j savai-

PAIEŠKAI! pusbrolio Petro Pran 
ckaus, Kauno red.,’ Viduklės parap., ,, vn,K..-.. .F.. ,
Palypiu sodžiaus. Taipgi jis yraltę. Lovų taisytojų, $65 į mėnesį. Vei- 
geras muzikantas, gali griežti ant terkų, $18 j savaitę. | dirbtuvę, $16 
visokių instrumentų. Girdėjau, kad į savaitę. Janitorkų, trumpos valan- 
praeitais metais atvažiavo į Chi- (|0>s, $65 į mėnesį.

‘ epli| Taipgi randasi pas mus ir daugiau 
imi- labai geru darbų ir vietų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU

4191 So. Halsted Street 
Kampas 42n<l St., 2 fl.

praeitais i 
rago. Meldžiu jo paties atsiliepi i j 
arba kas žinot kur jis gyvena, r....- 
lonėkito pranešti man jo antrašą. 
Paul Songaila, 611 E. Lincoln Iligh-Į 
vvay, Dr Kulb, III.

PAJIEŠKAU Barboros Lutkaitės, 
Mazgaigalų kaimo, Naujamieščio pa
rapijos, Panevėžio apskričio, Kauno 
rėdybos. Ji yra ženota ir gyvena Chi- 
cagoj, bet jos vyro pravardės neži
nau. Kas apie ją žino ar ji pati ma
lonėsite pranešti, nes turiu svarbių 
reikalu nuo brolių. M R. TONY GUS
TUS, 1753 W. 47th St., Chicago, III.

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
namus ir dvi mergaites; atsišaukite 
5:30 vai. vak.; 3634 So. Hermitage 
Avė., K. Shimkaitis.

REIKIA patyrusių moterų prie sor- 
tavimo skudurų, Central Paper Stock 
Co., 1401 W. North Avė.

ISRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA 4 kambarių fla- 

tas, elektra, toiletas. 1836 So. Hal
sted St., III augštas. Paklausk pas 
Radzik, 1826 So. Halsted St.

PARENDAVOJIMUI 8 kambarių 
flatas, Brighton Parke, su visais pa- 
rankumai.s. Gera transportacija. Ku
rie norės laikyti įnamius — gera vie
ta, arba dėl “Beauty Shoppe”. Ge
riems žmonėms rehda bus $35.00.

3856 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6195

JIESKD KAMBARIŲ
IEŠKAU kambario su valgiu tar

pe 63 gatvės, netoliau į vakarus 
kaip Ilalstęd St, Tel. Triangle 6089

{VAIRUS SKELBIMAI

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

AUTOMOBILIŲ plovėjų, $35 į sa
vaitę. Karpenterių, 75c j valandą. Au
tomobilių mechanikų, $40 į savaitę. 
Kabinet dirbėjų, 75c j valandą. Vi
rėjų, $35 į savaitę. Vyrų prie namų, 
$85 į mėn. kambarys ir valgis. Vy
rų pasiuntinejimui, 55c j valandą. Vai
kinti j dirbtuvę, $17 j savaitę. Vy
rų prie virtuvės, $20 j savaitę. Pa
prastų darbininkų, 50c j valandą. Ma
šinistų. 85c į valandą. Elektrišenų, 
75c į valandą. Bačkų dirbėjų, 70c į 
valandą. Pakuotojų, 55c j valandą. 
Taipgi turime dar ir daugiau viso
kių kitokiu darbų.

SOUTH PARK, dEMPLOYMENT 
BUREAU 

4191 So. Halsted Street 
Kampas 42nd St., 2 fl. ■ 

--- u—---- ---- ------ i J---------- ------ --- ------
REIKIA bučerio; turi turėti paliu

dymą. 671 W. 14th PI.

ESSEX COACH, 1925, bali
onu (ajerai ir I. t. Bargenas 
už $37.*L

428 So. Sacramento Blvd.

Ji

MAINAU grosernę ant automobi- 
liaus geroj biznio vietoj. Rakandai 
geri; turiu barbernę mainyti ant' au
tomobiliaus. Norintieji mainyti kreip
kitės tuojaus.

J. N. ZEWERT & CO. 
4877 Archer Avė.

,■■.."2" . ■ '...L-1.” ' -”.L ■■

PADARYKIT TIKRĄ 
PIRKINĮ

NAUJAS, naujos mados 2 fintų 
mūrinis namas, 4—4 kambarių, 5-5 
ir 6—6 kambarių, su iiugštu klc- 
pu ir karštu vandeniu, Brighton 
Parke, toliau j pietus, geroje vie
toje. 'taipgi krautuvės ir Pintiniai 
namai prie Archer Avė., tinknmi 
dėl biznio reikalų. Miiinysiu. 
šaukite

H. KOPLEVVSKI
3992 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 9305 
arba Republic 8915

BARGENAI 3 FLATŲ
Jei manote pirkti arba staty

ti namą, pamatykit šitą 3 aug- 
štų namą, 7721 Hermitage Av. 
Octagon užbaigimo, franeuziš- 
ki langai, porčiai miegojimui, 
cementuota ėlė, kaina nupigin
ta, $22,500, cash $5000 Ahern 
and Mangan, 1542 W. 79 St., 
Stewart 0368. J

nauji 5 Kambarių miliniai 
BUNGALOW

Atsi-

9025-27 Kingston Avė., viskas nau
jos mados, furnas šildomas, visi įren
gimai apmokėti ir gatvė apmokėta, 
kaina* $7,300. Pirkite tiesiai nuo sta
tytojo.

A. I). ARMSTRONG 
Generalis Kontraktorius 

ir namų statytojas 
7424 Clyde Avė., Midvvay 4427

PARDAVIMUI
PRIIMSIU $115 arba geriausį pa

siūlymą už mano Pianistą Grojiklj 
Pianą, įskaitant kabinetą, benčių ir 
roles. Aš norėčiau cash arba $20 įmo
kėti, o kitus pinigus per 6 mėnesius. 
Pamatykit šiandien.

2332 W. Madison St. 
1 fl. frontas

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mės, netoli South Haven, Mich., 7 
kambarių namas, geras vanduo, 
Holand furnas, $4500 barnė, kaina 
tik $4000, -cash $1500, kitus išmo
kėjimais. Standard Moulding Co., 
812 Dix St. Haymarket 4665

6 FLATŲ mūrinis namas, gera 
transportacija, savininkas 2530 Em- 
erald Avenue.

MORTGECIAI-PASKOLOS

Boulevard 4139

OFISAS: 
668 W. 18th. St. 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių. <

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

——————.................■ii——

Tel. Yards 7282
BR’DGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam, 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Už-

>

STOGDENGYSTĖ
Jusi} stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi- 

i lių trokų patarnavimas Chieagoj ir 
i apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo, 
j Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chieagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lavvmlale 0114.

šiandie golfininkai Auburn 
Park Masonic Temple (79tb ir 
Union Avė,) turės pramogos ir

Tel. Yards 6062
V. M. STULPINAS
Parsiduoda 2 flatų, 6 kambarių 

mūrinis namas, Parkholme-Cicero, 
vandeniu šildomas, arti elevator, 
rendos geros, už $14,800. Inmokė- 
ti reikia $6,000. Likusius kai ren- 
dą. Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

3311 Sc Vulsted Street .

REIKALINGAS Piekorius, atsišau
kite tuojaus, 4513 So. Wood St. Tel. 
Yards 4095.

REIKIA 2 lietuvių salesmenų, ku
ris turi patyrimą prie Real Estate 
prie atsakančios firmos. Hjalmar 
Johnson, 41 E. 111 St., Pullman 5195.

REIKIA tuojau shearmenų j gele
žies atkarpij jardą, South Side Paper 
Stock Co., 5833 So. Throop St.

REIKIA salesmenų, kurie atlanky
tų kontraktorius, namų statytojus dėl 
apšvietimo fikčerių. Sąlygos komi- 
šino.

A. J. HOEGER 
3010 Irving Purk Blvd. 

Tel. Irving 0134

RAKANDAI
BARGENAI

Pardavimui išmuštas parloro se
tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpetas, liampos, ra
šymui stalas, 6 tūbų radio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drexel Avenue 
Tėl. Hyde Park 7186

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrahų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th St., Chicago

Programoj dalyvauja Ona 
Pocienė, Lutu Baben, smuiki
ninkė, ir komp. A. Vanagaitis.1 
Bus taipgi šokamas įdomus 
golfininkų šokis. Pradžia 8 valJ 
vak. —N.

Rakandų krautuvė pardavimui
Geriausioj vietoj South Side, 

lietuvių ir lenkų kolonijoj, ge
ras cash biznis, parduosiu už 
tiek, kiek man kainavo, stakas 
vertas nuo $6000 iki $7000, 
25 pėdų krautuvė, dar 25 pė
das galima dadeti, jei paimsit 
pirm gegužės 1 dienos. Geriau
sia proga dėl žmogulis, kuris 
nori, eiti į labai pelningą. biz
nį; 6 metams lysas, pigi renda.

2612 W. 47 St.
Lafayette 1083

6 KAMBARIŲ rezidencija, paran 
ki transportacija, netoli mokyklos 
kaina 36500, cash $500.

KRAUTUVE ir 6 kambarių fla- 
tas, 50 |>^<lt; lotas. 3K S»t. netoli
Kedzie, $9500* Įplaukų 890, cash 
$1000. Howard E. Walter & Co., 
3124 W. 63rd St., Chicago, III.

PARDAVIMUI arba rendon, 
5 kambarių mūrinis bungalow, 
furnas šildomas, ugniavietė, bu
fetas, sun parlor, kaip naujas, 
turiu parduoti tuojau. 5625 So. 
Francisco Avė. Republic 2228.

ANTRI MORGIČIAI
Sutelkiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Are., 

Lafayette 6788

AR JUMS trumpai su pinigais? 
Skoliname nuo $50 iki $300, sa
vaitiniais atmokCjimais. S. Osgood, 
2231 Division St. Tel. Armttage 
1199.

MOKYKLOS

GROJIKBIS pianas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta
las, da-bed lova, skalbinyčla, 9 y 12 
karpetai, $22 liampa už $10.

4843 S. Michigan Avė. 
Kenwood 2514

TURIU parduoti tuojaus iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklį pianų už $110, yra 

roleliai ir benčius, $50 cash ir 
$10 į mėnesį.

MIKOLAITIS,
6512 Sfy.’Htdsted St. 

1-mos lubos

75 
P<>

PARSIDUODA pigiai nedidelė 
valgvkla, tarpe dirbtuvių, 944 \V. 
37 PI.

SAVININKAS parduoda 10 kam
barių boarding namą, geroje vie
toje, padaroma $250 iki $280 į mė
nesį, gera transportacija, nauji ra
kandai. Ilgas lysas, 3324 Diversey 
Avė. Spaulding 8123.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
ir valymo šapa, geras biznis, netoli 
karų linijos. t

1823 So. Halsted St.

PABDAViIMUI grosernė ir 
kendžių krautuvė. Parduosiu 
visai pimpiai, nes turi būt par
duota į trumpą laiką. Lysas yra 
ant 3 metų. Priežastį patirsite 
ant vietos. 1936 Canalport Avė. 

________ __________L______
PARDAVIMUI barbernė. Priežastį 

pardavimo patirsite ant vietos, 
6305 So. Richmond St.

PARDAVIMUI kampinė krautuvė, 
užlaikomą saldainiai, sandvičiai, ice 
creamas, nesvaiginami gėrimai, mo
kyklos reikmenys, priežastis — liga. 
Bargenas.

• 4801 So. Union* Avė. /

40 AUTOMOBILIŲ TILPANTIS 
GARA DŽIUS

PARDAVIMUI naujas niurinis 5 
kambarių biing:dow, visi aržuolo 
trimingai, dideli šviesus kamba
riai, netoli mokyklos ir karų lini
jos; kaina $7,450.

ATLAS REAL ESTATE 
IMPKOVEMENT CORP.

STATYTOJAI GERŲ NAMŲ 
6003 S. Kedzie Avė.

Republic 1500

SAVININKAS greitai parduos 4 
kambarių cottage; yra vana, gatvė 
cementuota ir apmokėta, kaina tjk 
$4500, įmokėti $1,000 ir po $25 į 
mėnesį su palūkanomis, 3729 W 
65 St. Bepublic 5478.

PARDAVIMUI 2 flatų, 6-6 kamba
rių, beržo trimingas, 1 metų senumo, 
gražiai dekoruotas, garu šildomai, 
ledaunės, gasiniai pečiai, prosinimui 
lenta, įmūryta vana, geroj vietoj, ne
toli 3 karų linijų, 2 karų garažas, 
$15,400. Savininkas 1 fl.

6110 S. Sacramento Avė. 
Tel. Proąpect 10388

BIZNIERIAI ir spekuliantai, tė- 
mykit šį bargeną. Turiu du biznia
vus namus nuo $5,000 iki $15,000. 
Parduodu arba mainau j dviejų fla
tų namą arba didesnį, nepaisydamas 
apielinkės. . Turi būti parduoti 
išmainyti į trumpą laiką. 

1125 W. 31st St. 
Phone Yards 0506

arba

--------- -—--------------------------- -
PARDAVIMUI labai puiki farma, 

62 akrai Wisconsine prie pat eže
ro,'* dalis vandenio įeina j musų 
žemę. Parduosiu už cash arba mai
nysiu ant namo; vieta yra patogi 
dėl summer resort. Atsišaukit 
laišką šiuo adresu:

Naujienų Skyrius

3210 So. Halsted St. 
Box 40

per

PARDUOSIU savo gražų 50 pė
dų lotą, geroj lietuvių apielinkėj, 
netoli nuo transportarijos, mokyk
los, bažnyčios ir krautuvės, biskj 
įmokėti, o kitus išmokėjimais. Nau
jienos, 1739 S. Halsted Si.

Box 735.

Specialės Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
£407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prirengs 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
į biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber College, 672 and 
651 W. Madison St.. Chicago. III.

LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $80 j savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
j dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 9 vakare.

Illinois Phimbing Works 
514 N. La Šalie St.

rnnttTH»»»nnimn

ANGLŲ KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalboe, aritmetikos, knygvedy- 
stčs, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted St., Chicago, 111. 
(kdmp. 83-čios gatv., 2-ros lubos) 

txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
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IŠSIMAINO lotas 50x200 pėdų la
bai augančioj vietoj, kur labai bran
gios rezidencijos. Mainysiu ant auto
mobilio arba grosemės. Veikite grei
tai. Po 7 vai. vak., pirmos lubos.

J. J. P.
1630 So. 49th Avė. 

Cicero, III. Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiurėjiiną 
jųsų išmoksite į kelias savaites, Kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

Parsiduoda už pirmą teisingą pa- 
siulyjimą. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus, renda pigi. Kas norite gero 
biznio. Taipgi mainysiu ant namo, 
loto arba kitokio biznio.

C. P. SUROMSK1S & CO. 
3852 So. Halsted Street 

Boulevard 9641

PARDAVIMUI 3 muro namai: 
4453-4451-4449 So. Wood SI. 14 pa
gyvenimų. Rendos į mėnesį $250.00. 
Kaina $36,000, arba dar pigiau. Duo
siu ant lengvų išmokėjimų. Parduo
siu sykiu arba po vieną namą. Prie
žastis pardavimo — esu senas, 
galiu prižiūrėti.

JOHN HOBOVSKI 
4451 So. Wood St. 

2 floras

AUTOMOBILIAI ne-

PARSIDUODA barbernė cash ar
ba mainau ant automobiliaus. 2 krės
lų skutykla. Naujienų Skyrius, 3210 
So. Halsted St., Box No. 41.

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties — 
—Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius furnišius ir
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprūpinant anglimis jr mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

BARGENAS., 2-5 ir 1-6 kambarių 
medinis namas, vaua, cementinis pa-, 
matas, gatvė išmokėta, lotas 30x125, 
kaina $7,500, įmokėti $2,500. 1-5, 1-4, 
1-3 kambarių medinis, cemento pa
matu, yra vanos,.kaina $4,000, įmo
kėti $1,500. W. A. M ĮSU RA, 5246 
Fullerton Avenue.

SIUOMT PRANEŠAM Chicago? 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai- 
mloja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu
si m

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nS, geroj biznio apielinkėj. 4235 So. 
Kedzie Avenue.

Duos koncertą

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at

mano 
užga.

Marshąll Field & Co. Chorai i 
Society choras, susidedantis 
apie 200 balsų, šiandie duos 
koncertą Orchestra Hali. Be• I
choro bus ir gerų solistų iš 
operos.

t

sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

1271

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

iiIITV

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levlnthal Plumbing Supply CoM 
1637 West Divislon St„ 

netoli Marshfield

PARSIDUODA Restaurantas geroj 
biznio vietoj. Renda pigi. Lysas tvar
koj. Nupirksite pigiai iš priežasties 
nesutikimo partnerių. 3717 So. Hal
sted Street.

BAGDONAS BROS.
M0V1NG, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long d is tane e. handllng .

Tvr*me daug metų patyrimą. 
.1238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 8408 Blvd. 7667 Office

D.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1685 

Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

PARSIDUODA Gram Bros, 
kas, labai pigiai, tik 1 metus 
totas. Panoj body, išrodo kaip 
jas. pirmos Liesos padėjime.

Kreipkitės:
4636 S. Paulina St. 

Siinon Shulnian

PARDAVIMUI Dry Goods Storas 
geroj vietoj. Priežastis pardavimo — 
nesveikata. 3227 So. Halsted St.

DEL labai svarbios priežasties 
parduodu bučernę ir grosernę su na
mu. Biznis labai gerai išdirbtas. Par- 

Priežaštj patir-
tro- 
var-i 
nau- duodu labai pigiai, 

site ant viftos. 
Atsišaukite:

4557 So. Wentworth Avė.
Tel. Boulevard 2857

PARDAVIMUI per savisinką, nes 
reikia pinigų, krautuvė ir flatai, 3008 
W. 59 St. Apžiūrėki? ir pašaukit 
Prospect 9875.

PARSIDUODA farma 118 akelių. 
65 akerai dirbamos, likusi gero miš
ko. liaukas apsėtas žieminiais javais 
ir šienu. Parduodu su visais įran
kiais ir gyvuliais. Pirkdami nuo sa
vininko sutaupysit keletą Šimtų. 

RAYNOLD KOLSUM 
Branch, Mich. 
R. 2, Box 45

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelno» 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LIRAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S,: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.


