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RUSIJOS DARBININKAI REI
KALAUJA RESPUBLIKOS.

WASHINGTONAS, kovo 20.
— Washingtono valdžia aplaikė 
iš savo pasiuntinystės Petro
grade oficialį pranešimą apie 
caro atsisakym ąnuo sosto. Suv. 
Valstijų ambasadorius be to'sa
ko, kad Petrogrado darbininkų 
komitetas priešinasi visokiai 
monarchijai ir griežtai reika
lauja respublikos. Caro brolis 
Michael sutikęs priimti sostą, 
jei to reikalautų Rusijos žmo
nės. Bet darbininkų komitetas 
tvirtai pasipriešino. Reikia lodei 
tikėties, kad Michael atsisaky
mas nuo sosto paėjo ne iš gero 
noro.

Be to tos pačios žinios skel
bia, kad darbininkai priešinasi 
ir karės tęsimui. Kol kas aštre
snių susirėmimų nebuvo. Rei
kia betgi manyti, kad darbinin
kai neatsisakys nuo savo reika
lavimų, ir jeigu dabartinė libe
ralų valdžia bandytų neatsižvel
gti į darbininkų reikalavimus— 
jie privers ją prie to, arba patįs 
paims valdžios vadeles į savo 
rankas.

Tatai liudija, kad Rusijos 
biurokratams jau 'nebus lemta 
sugrįžti prie “senų gerų laikų“
— prispaudimo ir suktybių.

DIDELĖ DEMONSTRACI
JA MASKVOJE.

33 tūkstančiai kareivių mar- 
savo Maskvos miesto gat
vėmis.

LONDONAS, kovo 20. — 
Žinios iš Londono skelbia, 
kad nedėlioj, kovo 18 d,. Ma
skvoje įvykusi didelė ka
riuomenės demonstracija. 
Demonstracijoje dalyvavo 
virš trisdešimts trįs tūksta
nčiai kareivių ir oficierių. 
Daugelis regimentų nešė ra
donų vėlukų ir sveikino na
ująją Rusijos valdžią.

.. RUSIJOS ŽYDAMS SU
TEIKTA LYGIOS 

TEISĖS.

Petrogrado gatvės kupinos 
žmonių; minia entuziasti
škai pasitiko naują patva
rkymą.

PETROGRADAS, kovo 
20. — Senoji biurokratų sie
na, kuri skyrė žydus nuo ki
tų Rusijos piliečių, pagalios 
nuversta, žydų teisės suly
ginta su kitų Rusijos piliečių 
teisėmis. Vadinasi, pogro
mų, rengiamų juodąja šimti
ne,'. gadynė palaidota.

žinios skelbia, kad tą val
džios patvarkymą Rusijos 
žydai pasitikę neišreiškia 
mėmis ovacijomis. Pats Pe
trogradas irgi buvęs užlietas suoti už biudžetą, kurio taip

ta entuziazmo banga: gatvės 
kupinos žmonių, sviekinan- 
čių naująjį patvarkymą. Mi 
nioje tvarka kuogeriausia.

Laikraščiai pilni straips
nių apie naują laisvą Rusiją.

Ant visų miesto budinki; 
plevėsuoja raudoni revoliu- 
cijiniai vėlukai.

VOKIEČIAI VIS DAR 
TRAUKIASI.

Talkininkų kariuomenė at
siėmė 630 ketvirtainių 
mylių žemės. Jos rauko 
se jau randasi 100 mažes
nių ir didesnių miestelių. 
Vokiečiai vis dar traukia 
si.

LONDONAS, kovo 20. — 
Londono pranešimai skelbia 
apie tolimesnį vokiečių trau
kimąsi vakariniame karės 
fronte. Bėgiu pastarųjų 3 
dienų talkininkų kariuome
nės atėmė iš vokiečių apie 
630 ketvirtainių mylių Fra- 
ncijos žemės. Vokiečių ka
riuomenė vis dar tebesitrau
kia. Besitraukiantis vokie
čiai esą padegę daug kaimų 
ir miestelių. Iki šioliai vo
kiečių armijos išstumta iš 
dviejų Francijos apskričių— 
Oise ir Aisne.

Vyriausias francuzų ka
riuomenės vadas mano, kad 
vokiečiai nebandys priešin- 
ties talkininkų armijoms iki 
pasieks Lile-Soissons linijos.

KYNIJA NORIMA PA
DARYT MONARCHIJA

WASHINGTONAS, kovo 
20. — Iš Pekino ateina žinių, 
kad Kyniją ir vėl norima pa
daryt monarchija su Hsuan 
Tungu pryšakyj. Ant kiek 
toji žinia teisinga — nega
lima pasakyti.

ATAKUOJA VALDŽIĄ.
\

Prūsijos socialistai landtage 
smerkia Vokietijos politi
ką.

AMSTERDAM, kovo 20. 
— Žinios iš Amsterdamo 
skelbia, kad Prūsijos seime 
socialistų atstovai smarkiai 
kritikavę Vokietijos kancle
rio Bethmann-Hollwego pri
žadus — suteikti žmonėms 
po karės visokių laisvių, kad 
tik dabar jie, nesipriešintų 
ir 1.1. Taipjau griežtai pa
smerkta ir dabartinė subma- 
rinų karė. Sociajistai prie
šinasi karės tęsimui. Drg. 
Hoffmann tarp kita ko pasa
kė: Mes atsisakysime bai

trokšta . ponas kancleris... 
Militarizmas turi būti atsa- 
komingas už dabartines ske
rdynes Europoje. Tiktai 
tuomet, kada bus pašalinta 
militarizmas ir despotizmas, 
žmonės gaus liuosiau atsi
kvėpti.” Kalbėdamas apie 
Rusijos revoliuciją d. Hoff
mann pasakė: “Revoliucija 
Rusijoje turi but persergėji
mu musu valdanačioms kle- ** • —
soms.” Gi d. Leinartas tie
siog metė pirštinę -Prūsijos 
junkeriams. Tarp kita jis 
štai ką pasakė: “Mes jau ne
same vergais, kuriuos kara
lius sulig savo noro gali pir
kti ir parduoti arba paliepti 
mirti paplukus kraujuose”... 
Drg. Leinartas atvirai užrei- 
škė, kad jau artinasi valan
da; kuomet atbudusi liaudis 
šluos nuo žemės paviršiaus 
vokiečių junkerizmą.

Socialistai reikalauja u- 
mos ir neatidėtinos taikos.

Bus karšta vokiečių liau
dies engėjams.

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ 
ANGLIJOS PAK

RAŠČIUS.

LONDONAS, kovo 20. — 
Oficialis admįraltijos pra
nešimas sako, kad vokiečių 
kariški laivai užpuolę Ram
sgate. Susirėmime paskan
dinta anglų torpedų naikin
tojas ir vienas pjrklybinis 
laivas. Kitas torpedų nai
kintojas gerokai apdaužyta.

Apie vokiečių nuostolius 
admiraltija tyli. Matoma,* 
vokiečių laivai sugrįžo svei
ki.

BANDĖ PABĖGTI.

Vokiečių jūreiviai bandė pa
bėgti iš League Island 
laivyno stoties Philadel- 
phijojc.

PHILADELPHIA, kovo 
20. — Pereitą naktį bandė 
pabėgti iš League Island lai
vyno stoties vokiečių skrai
duolių Prinz Eitel Fried
rich ir Kron Prinz Wilhelm 
jūreiviai. Septyni jūreiviai 
perlipę laivyno stoties barje
rus pasileido bėgti South 
Philadelphijos linkui. Pa
bėgėlius betgi pasisekė su
gauti. Kai-kurie jūreivių 
bandė išplaukti vanadenių. 
Visi pagąuti ir nuvesti atgal 
ant laivų.

♦

SVEIKINA RUSIJOS 
SOCIALISTUS.

Suv. Valstijų socialistai pasiun
tė pasveikinimą draugams 
Rusijoje.
NEW YORKAS, kovo 20. — 

Soc. Partijos internacionalis se
kretorius d. Morris Hillquit pa
siuntė Valstybes Dūmos nariui, 
d. M. Čcheidzei, sekamo turinio 
telegramą: .. 9

“Amerikos socialistai siunčia 
širdihgiausių pasveikinimų dra
ugams Rusijoje delei didelės 
laisvės ir progreso jiegų perga
lės. Tegyvuoja tarptautinė de
mokratija ir socializmas!

Morris Hillquit.”
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NAUJAS MINISTERIŲ 
KABINETAS.

Ribot sudarė naują ministe- 
rių, kabinetą| (Francijoje.

PARYŽIUS, kovo 20. — 
Buvęs Francijos iždo minis- 
teris sudarė njaują ministe- 
rių kabinetą. 'Naujan kabi
netan įeina sekami asmens.

Premieras ir užrubežinių 
reikalų ministeris — Alex 
Andre Ribot, f

Teisių ministeris— Rene 
Viviani.

Karės ministeris — Paul 
Pain leve.

Jurų ministeris — Rear 
Admiral Lacaze.

Amunicijos ministeris — 
Albert Thomas.

Vidujinių reikalų ministe
ris — Louis J. Malvy.

Finansų ministeris — Jo
seph Thierry.

Viešųjų patarimų ministe
ris — Jujes Steeg.

Viešųjų darbų ministeris
— Georges Desplasr

Pirklybos ministeris — 
Etienne Clementel.

Agrikultūros ministeris — 
Fernand David. .

Maisto ministeris — Mau
rice Violette. -..

Darbo ministeris — Leoen 
Bourgeois.

Kolonijų ministeris —- A- 
ndre Maginot.

Aviacijos sekretoriaus pa- 
gelbininkas — Daniel Vin
cent.

DAUGIAU ŽINIŲ Iš 
RUSIJOS.

LONDONAS. — Iš Lon
dono pranešama, kad visoje 
Finlandijoje keliamos ovaci
jos. Finai su džiaugsmu pa
sitinka žinias apię sutriuški
nimą kraugeringo Rusijos 
caro sosto.

—o—

Naujoji Rusijos valdžia 
išleido aplinkraščius, ragi
nančius visuomeniškas įsati- 
gas šaukti suvažiavimus ir 
susirinkimus — tokius, ku
rie pirmiau buvo smarakiai 
draudžiami.

—o—
Petrogradas praneša, kad 

15 gubernijų žemvaldžiai 
jau prisidėjo prie revoliuci
onierių. Z

VALDONAMS KARŠTA.
' AMSTERDAM, kovo 20. ~

Ateina vis daugiau žinių, liudi
jančių, kad dalykų stovis Vo
kietijoje yra prastas. Žmonių; 
nepasitenkinimas auga. Laik
raščiai, ypačiai socialistų, vis 
drąsiau pradeda išreikšti tą ne
pasitenkinimą. Vyriausias so
cialistų dienraštis Berline, “Vo- 
ifwaerte” tiesiog klausia: “Ar il
gai taip bus?’’ Laikraštis sako, 
kad valdžia, jei ji norinti išve
ngti galimų “nesmagumų,” tu
rinti sugrąžinti išplėštas Prūsi
jos gyventojams teises.

Nebus nieko stebėtina, jei ku
rią dieta sulauksiine žinių apie 
revoliuciją Vokietijoje.

CHICAGO, kovo 20. — Aug- 
ščiausiam šalies teismui pripa
žinus Adamsono bilių konstitu
cingu, apskaitliuojama, kad 
geležinkelių baronai bus pri
versti išmokėti savo darbinin
kams apie tryliką milionų do
lerių už viršlaikį, kuris pasida
rė dirbant darbininkams 10 va
landų dienoje. Mat, Adamsono 
bilius, kurį kongresas priėmė 
rugsėjo mėnesyje pereitais me
tais, turėjo įeiti galėn nuo sau
sio 1 d. šių metų. Bet kadangi 
bilius buvo atiduota augščiau- 
siojo teismo rankošna, tai dar- 

•> .

bininkai iki šiol buvo privers
ti dirbti 10 valandų j dieną. 
Dabar, kada Adamsono bilius 
prpažinta konstitucingu, sam
dytojai turės atlyginti savo dar
bininkams už dirbtą viršlaikį 
nuo sausio pirmos.

CARO BROLIS ATSISAKO 
NUO SOSTO.

Esąs neprisirengęs taip atsako- 
mingai vietai.

< PETROGRADAS, kovo 20. - 
Vakar caro brolis Michael Ąle- 
ksandrovič pasirašė po viešu at
sisakymu nuo teisių prie.sosto. 
Pas jį buvo atsilankiusi didžiu
ma Valst. Durnos pildomojo 
komiteto narių vadovaujami 
Lvovu, Miliultovu, Rodzianko.

Caro brolis savo atsisakymą 
pamatavo jo neprisirengimu . i . . ...taip atsakommgai vietai ir 
kas svarbiausia — viešpatau
jančių dabar nuomonių skirtu
mu.

Reikia betgi tikėti, kad laiki
noji Rusijos valdžia privertė jį 
prie to garsaus išsižadėjimo. 
Nuvcrtusieji senąją Rusijos val
džią juk negalėjo nežinoti, kad 
Michael nieku nesiskiria nuo sa
vo brolio Mikės.

, KURPIŲ DARBININKŲ 
LAIMĖJIMAS. •»

BROCKTON, Mass., kovo 20. 
— Vietines kurpių firmos pa
kėlė savo (feirbininkams algas 
10 nuoš. Taipjau sutrumpin
ta, 'darlbo vaįlaridos: subatomis 
bus dirbama tik puse dienos vie
toj visos. Tatai palies 13 tūk
stančių darbininkų. Naujasar 
patvarkymas įeis galėn nu6 ge-~ 
gūžes 1-moš dienos.

• Koręsp.

ANGLIJOS KARĖS 
IŠLAIDOS.

LONDONAS, kovo 20. — Vie
nam atstovų buto (parlamen
to) nariui pareikalavus, Angli
jos iždo ministeris Andrew Bo
nai' Law pripažino, jogei nuo 
balandžio 1 d. 1916 m. iki ko
vo 31 d. 1917 m. Anglijai kiek
viena karės diena lėšuojauti po 
trisdešimts milionų dolerių.

Kiek dar milionų bus paau
kauta karės dievaičio garbei?

ŠAUKIA PARTIJOS SU
VAŽIAVIMĄ.

LONDONAS, kovo 20. — An
glijos socialistų partijos pildo
masis komitetas paskelbė par
tijos konferenciją balandžio 4 
d. Bus svarstoma dabartinis 
dalykų* stovis Rusijoje, jo intek- 
mė į kitų šalių, pav. Vokietijos, 
darbininkus.

Kares pavojus 
artinasi

Finlandija gaus savyvaldą
Geležinkelių darbininkai laimėjo
KARĖS PAVOJUS AR

TINASU

Paskandinimas trijų Suv.
Valstijų pirklybinių laivų 
gal but priežasčia karės

WASHINGTONAS, kovo 
20. — Washingtono valdžia 
suskubo daryti naujų prisi
rengimų, kurie tolydžio ve
da šią šalį prie susirėmimo 
su Vokietija. Prie šito nau
jo žingsnio, sako pranešimai 
iš Washingtono, valdžią pri
vertė paskanadinimas trijų 
Suv. Valstijų pirklybinių lai
vų — City of Memphis, Illi
nois ir Vigilancia.

Vakar prez. Wilsonas įsa
kė laivyno sekretoriui daryti 
visus reikiamus prisirengi
mus, kad bile valandoje bu
tą galima panaudoti Suv. 
Valstijų karinio laivyno spė
ką apgynimui Suv. Valstijų 
pirklybos nuo Vokietijos su- 
bmarinų. Prezidentas Wil
sonas įgaliavo laivyno sek
retorių išleisti tam reikalui 
penkioliką milionų dolerių. 
Laivyno sekretorius tuoj už
sakė 60 motorinių valčių su- 
bmarinoms naikinti. Nau
josios valtįs turės 100 pėdų 
ilgio ir plauks greitumu 35 
mazgų į valandą, šitos val
tįs turės but pastatyta kaip 
galima greičiau- Tos rųšies 
valčių manoma statydinti 
net 250.

Prez. Wilsonas be to įsa
ke panaikinti 8 v. darbo die
ną prie valstybes darbų, kad 
tuo budu butų galima grei
čiau ir pasekmingiau varyti 
prisirengimo darbas.

Karės ir laivyno departa
mentai rengiasi skubiai ap
ginkluoti Suv. Valstijų pak
raščius ir aprūpinti visais 
reikalingais dalykais laivy
ną.

Kai kurie dargi mano, 
kad prez. Wilsonas tuoj su
šauks kongreso sesiją, kad 
išgavus daugiau reikiamų 
teisių.
' Sakoma, kad valdžią im- 
sianties griežtų žingsnių lin
kui Vokietijos.

Visa tai liudija, kad karės 
pavojus artinasi, ir labai 
smarkiai.

Darbininkai, jūsų pareiga 
daryti visa, kad ..tos skerdy
nės beįvyktų! '

..... a___ ' j

FINLANDIJA GAUS 
SAVYVALDĄ.

LONDONAS, kovo 20. — Te
legramos iš Londono skelbia, 

kad naujoji Rusijos valdžia ma* • 
nanti suteikti Finlandijai pilną 
savyvaldą. Neužilgio manoma 
sušaukti Fin. Seimą, kur bus rei
kalaujama tokio patvarkymo, 
kuris sutiktų su didžiumos žmo
nių valia ir 1.1.

Finlandijos* žmonės labai pa
tenkinti nuvertimu senojo ge- 
neral-gubernatoriaus Zeino. ša- 
lyjc jaučiama prielankumas 
naujajai valdžiai. Zeinaš nu
siųsta į Petrogradą kaipo be
laisvis.

G.LEŽINKEL1V DARBININ
KAI LAIMĖJO.

Augščiausias šalies teismas A— 
damsono bilių pripažino kon
stitucingu. — i

WASHINGTONAS, kovo 20.
Vakar augiausias Šalies tei

smas pripažino konstitucingu 
pernai kongreso priimtą* t.v. A- 
damsono bilių. Už bilių balsa
vo šeši teisėjai, prieš —- trįs —• 
Day, Pitney ir Vau Devanter.

Geležinkelių baronai, matyda- 
dami, kad darbininkai stovi 
kaip vienas pagalios nusileido ir 
sutiko išpildyti jų reikalavimus. 
Vadinasi, apie 400,000 geležin
kelių darbi inkų nuo dabar dirbs 
tik 8 vai. dienoje ir gaus mo
kėti už 10 vai. Tatai kompani
joms lėšuosią nuo 40,000 iki 
60 milionų dolerių metams.

Laikraščiai bubnija, kad ge
ležinkelių baronai nusileidę at
kakliems savo darbininkams 
tik... iš meilės prie savo tėvy
nės, tariant patriotizmo. Jie 
paklausę prez. Wilsono atsišau
kimo, griaudenančio juos prie 
laikos, kad tuo budu išvengus 
suirutės dabartinėje svarbioje 
Suv. Valstijoms valandoje. . .

Tik kūdikiai gali .tikėti tų 
pon*ų patriotizmui bei pašiau* 
kavimui savo šalies labui. Tuoj 
po pasirašymo po naujaja su* 
tarčių, jie pradėjo pienuoti kaip 
aplupus publiką, pakeliant kai
nas už pervežimą prekių ir t.tr 
Palaukite, neužilgio jie parodys 
savo “patriotizmą”!

IR SUV. VALST. TIKISI 
LAIMĖTI.

Spėjama, kad Rusijos revoliuei* 
ja turėsianti suteikti naudos 
ir Suv. Valstijoms.

WASHINGTONas, koov 20.-— 
Tikimasi, kad nuvertimu se
nosios valdžios bus atnaujinta 
pirklybinė sutartis tarp Rusijos 
ir Suv. Valstijų. Kaip žinia, 
ta sutartis buvo pertraukta dė
lei Suv. Valstijų piliečių-žydų 
persekiojimo Rusijoje dar Taf
tų administracijos laiku. At
naujinimas pirklybinės sutar
ties, be abęjones, suteiks nema
ža pelno, šios šžtllcfc pramoninin
kams. ‘
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Galas Romanovų 
dinastijai, 

„i 
■III.I I. 111.HIM.. 

4 '

Kntvi našai Rusijos caras Mi
kalojus Il nutrenktas nuo sos
to. Jo vietų užimsiąs, kaipo re
gentas, caro jaunesnysis brolis 
Mykolas.

Ilga ilga eile nuožmiausių 
despotų, pagailetiniausių sau- 
mylių, šlykščiausių, pik t ligos 
suėstų ištvirkėlių ir pasileidėlių, 
žiauriausių idiotų, pamišėlių ir 
jmprastų žmogžudy — perėjo 
Romanovai per Rusijos žmo
nių nugaras, trypdami ir išnau
dodami juos, kaip nė vienas ki
tas kuris nors viešpataujančių-' 
jų namų nedarė visoj žmoni
jos istorijoj.

Daugiau kaip trįs šimtai me
tų atgal buvo išrinktas ir ant 

-carų sosto pasodintas pirmuti
nis Romanovas -- bajoras Mi- 
chail Fiodorovič. Jis buvo iš
rinktas dėlto, kad jis buvo silp
nas, jį skaitė nesugebėsiančiu 
užsiimti viešpalybės reikalais, o 
lodei ir negalėsiančiu trukdyti 
jsigalėj tįsiems ba j o ra m s.

“Išrinkime Miša Romanovų,” 
Taše bajoras Fiodoras Šere me t- 
jevas kunigaikščiui Golicinui 
1613 metais; ‘‘jis jaunas ir 
kvailas.”

Jaunas ir kvailas vadinas, 
geras caru būti.

Prie kvailumo, kuri paveldė
jo nuo Michailo Romanovo, jo 
papediniai apreiškė dar ir be
protiškų, nežmoniškų žiauru
mų. Kvailumas, idiotumas, pa
galinus ribojus su beportybe 
nuožmumas - tai žymiausie
ji Rusijos “dievo pateptųjų” 
carų ypatingumai.

Kiek žmonių gyvasčių, kiek 
žmonių kraujo, kiek ašarų ir 
kentėjimų atsiejo Rusijai Ro
manovų viėšpatavimas!

Dvidešimt dveji indai atgal, 
lapkričio 1 dienų lį>91 metų, 
aut sosto užsilipo caras Mikalo
jus II. Gegužės 18 dienų 1896 
m. jis buvo karūnuojamas Mas
kvoj. Ir tasai caro karūnavi
mas atsiėjo 5000 žmonių gy
vasčių. Karūnavimo dienoje 
Maskvoj, Chodinskame lauke, 
buvo užmušta penki tūkstančiai 
niekam nekaltų žmonių.

Po karūnavimo ir prasidėjo 
ligų ilgiausia nepaliaujama eile 
kruvinų ekzekucijų, sušaudy
mų, baudžiamųjų ekspedicijų, 
masinių žudymų žmonių, ūki
ninkų ir darbininkų, žydų ir poT 
gronių etc.

Atminkime lik kruvinųjų 
skerdynę sausio 9 d., atsiminki
me visas baisenybes revoliuci
jos malšinimo laiku, atsiminki
me Lenos atsitikimus, atsimin
kime nesenai buvusius sušau
dymus Ivanovo-Vozncscnske ir 
Kostromoj. Atsiminkime kru
vinuosius 1905 melus, žydų po
gromus, žudymus inteligenti
jos, malšinimus ūkininkų riau
šių ir lt. ir lt. Visų kruvinų ca
ro Nikalo jaus 11 darbų nei uU- 
suskaitysi!

Silpno proto, ir dar silpnes
nes valios, bailus, tamsus ir 
prietarų pilnas, apsuptas iš visų 
pusių gauja tokiųjau silpna
pročių, bet žiaurių ir ištvirku
sių savo giminių patarėjų, pa
lankiausias įnagis baudžiavini- 
nkų-dvarininkų rankose--- toks 
buvo caras Mikalojus II.

Jo ca ravimai atėjo galas. 
Žmonės sukilo, ir Mikalojus nu
trenktas nuo sosto.

Ir Mikalojus turi but pasku
tinis. Rusijos žmonės, liaudis, 
darbininkai, nebesileis, kad 
juos daugiau bevaldytų, kaip 
valdę, tyronai ir despotai. Žmo
nės gali patįs savimi valdybes. 
—- (Movy M i r). 
e t—■> .. ...i......... .......... .„r,.............. .

NEW YORKO SIUVĖJAI 
BRUZDA.

VYRAI
h.

i»į <

ypatingai tie,, kurie 
gydytės kur nors be 
įgijimo pasekmių

ATEIKITE 
Pas Mane

Aš gydau pasekmi
ngai, ir už mažų mo
kestį, visas privatiš- 
kas ir chroniškas vy
rų ligas, kaip tai:—• 
Užnuodijimų Kraujo: 
Varicocele, Hydroce
le, Stricturų, Nustojimų spėkos, Siljfną Pūslę, 
Skausmas nugaroje, Hcmorrhoidus ir visas su
sidedančias Privatiškas Ligas,

Aš vartoju vėliausias metodas tokias kaip 
Prof. Ehrlich’o 606 ir 914 Neo-Salvarsan, Go
norrhoea Vaccine ir Rheumatic Phylacogon, 
kurios užtikrina tikras pasekmes be pertrau
kimo jus nuo darbo •

ATIDĖLIOJIMAI PAVOJINGI
NEATIDĖLIOK, ATEIK ŠIANDIEN

SPECIALISTAS

Koncertas ir Balius
t *

Rengia
SIETYNO CHORAS

Nedelioje, Kovo=March 25, 1916
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2212 W. 23rd Place.

CHICAGO, ILL.
........ .. * 1 ........................ 1......... ................................................... .............................................................................

Inžanga 25 ir 35c ypatai.
Koncerte dalyvauk Įžymiausi chorai, kvartetai, solistai ir mo- 

nologistai; taipgi apasd lietuvių dar tame koncerte dalyvaus ir lat
vių mišrus choray

Taigi, gerbiamieji ir gerbiamosios, nesi vėluokite ateiti j mu
sų rengiamą koncertą, nes tas koncertas bus vienas iš indomiau- 
sių, kadangi jame dalyvaus geriausios spėkos. Po koncertui prasi
dės balius ir tęsis iki 1 vai. ryto. Orkestrą Brolių Sarpalių.

Kviečia visus SIETYNO CHORAS.

JOKŪBAS ŠLAJUS

Si yra Jūsų proga dabar!
Mano pirmyslč pasekmingo gydymo visų chroniški; ligų vyrų ir moterų 

yra geresnė negu visų kitų. Per praeitus 20 metų aš padariau ši mano special) 
studijavimų; tuo laiku aš pasekmingai gydžiau tuksiančius žmonių; aš sura
dau šalj del vėliausių ir moksliŠkiausių mašinų ir turiu savo ofise stebėtinų 
rinkini mašinų, kurios parodė ir suteikė pasel'mes. Jeigu jus gydė kiti ir ne
išgydė ir nustojote vilties, tuo kart ateikite j mano raštinę ir leiskite man pa
rodyti jums, kaip lengvai

Reikalauja algų padidinimo ir 
sutrumpinimo darbo valan- 
(I u. €

NEW YORKAS. --- New Yor
ke moteriškų rūbų siuvėjai, pri- 
klausanlįs Amalgamated Clo
thing Workers unijai, bruzda. 
Darbininkai reikalauja 18 vai. 
darbo į savaitę ir pakėlimo al
gų iki dviejų dolerių. Nuo- 
d'aliniams darbininkams reika
laujama pakelti algos <20 nuoš.

r Darbininkų, dirbaijpų toje 
pramonės šakoje, skaičius sie
kia 5,000 žmonių. Samdytojai 
betgi nenori nusileisti. Labai 
galimas daiktas, kad darbinin
kai bus priversti mesti darbų.

Koresp.

KARĖS NAŠTA.

Anglijos darbininkai verčiami 
mokėti valdžiai mokesčių.

LONDONAS, kovo 20. - An
glijos valdžia pradėsianti vers
ti darbininkus mokėti jai naujų 
mokesčių nuo įeigų. Falai val
džia pa'tvarkiusi atsižvelgiant į 
dabartinius “karės uždarbius.” 
Mokesčių ko lėk t avinui valdžia 
žada panaudoti nedoriausių 
priemonių. Taip, nuo nenorin
čių ar negalinčių išsimokėti pri
deramų mokesčių žmonių bus 
atimama visokia nuosavybė, 
kurių lik ras šluboje valdžios 
kolektorius.

Nauja našta Anglijos darbi
ninkams.

WASHINGTONAS, kovo 20. 
. Apskričio komisionierius ba

ndė sutaikinti Washington Rail
way and Electric kompanijos- 
darbininkus su samdytojais ar- 
bitracijos keliu. Komisijonic- 
rius tuo tikslu kreipėsi į kom
panijos direkcijų. Pen betgi 
gauta griežtas atsakymas, bū
tent, kad samdytojai nemano 
vesti jokių derybų su savo dar
bininkais, - kas nori, tegul at
eina darban. Kompanija už jo
kius pinigus nenori pripažinti 
savo darbininkams unijos.

Kompanija operuoja kelis 
gatvekarius streiklaužiais. Kol 
kas susirėmimo streikininkų 
su streiklaužiais dar neivvko. 4. v

*--■.............................. —..................  -.. .  .1 *.................................................................................................................. ...............

i Kas Išganys Liaudį? I
Y Knyga padalinta į skyrius:

® Parašė ir išleido K. Š e š t o k a s. ž
X, 1. Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky- x
X ba Išganys Liaudį? J?
X 2. Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo
X Nekaltybė bei Kūdikystė. X

3, Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
X 4. Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų X
ž Amžių Bėgyje. X
6? 5. Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai ®

Vidurinių Amžių Bėgyje. ®
! 6. Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų ®

Amžių Bėgyje. S
■ Kad giliaus supratus tikėjimo paslap- ® 

tis, patartina visiems įsigyti šią knygą.
Kaina 50c.

0 ’ “NAUJIENOS” įk
1840 S Halsted St.,................ Chicago, Ill. ®

122 S. State Street, CHICAGO,
l’rieš Siegel Cooper ami Co.

PRIĖMIMO VALANDOS:

ILI

n ryto iki 8 vai. vakaro. Nedelioniis 
nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų

Telefonas Drover 2463
Nariai Cook County Real Estate Taryb. 
Nariai Chicagos Underwriters Tarybos.

A. PETRATIS & CO.
REAL ESTATE AGENTŪRA

Duoda paskolas ant pirmų ir antrų 
niortgičių. Perka, Parduoda ir maino 

Namus, Lotus ir Karmas..
Apsaugoja turtų -hub ugnies, 

NOTARY PUBLIC
751 W. 35th gatvė, kamp. Halsted.

JUOZAS J. J U KNIS
Insteigč medžių biznį — maišytų— 

kietų ir minkštą. ‘ Užkviečiame vi
sus atsilankyti ir pasirinkti sau tin
kamus. Kainos prieinamos.

Tel. Yards 5959.
3357-59 Auburn avė., Chicago.

SAMDYTOJŲ PATRIOTIZMAS 
Spiria darbininkus įsirašyt at

sargos kariuomenėn.
RROOKLYNAS, kovo 20. — 

Sperry Gyroscope kompanija 
išspausdino laiškų, raginančių 
mechanikus įsirašyti Suv. Val
stijų laivyno rezervai! — pra
monės skyriui). Laiškuose, sa
koma, būtent, jeigu darbininkai 
paklausys kompanijos ragini
mo, jje busią paliuosuojami nuo 
priverstino tarnavimo kariuo
menėj ir bus apsergėti nuo be
darbės laike kares. O be to, jie 
dar gausių iš valdžios visų dvy
liką dolerių metams!

Tie darbininkia, kur dar pa
mena patriotingų “darbdavių”’ 
raginimus ir prižadus laike Vil
ios gaudymo ąvanluros, reikia 
manyti, nesiduos apdumti akių.

NUMESTI MĮLIONAL

PARYŽIUS, kovo 16.— 
Biudžeto komisijos reporte
ris Koul Peret užreiškė, jog 
iki liepos 1 d. Francijoj ka
rės išlaidos sieksiančios še
šiolikos bilijonų dolerių. To
kia pinigų krūva pragaištin
giems tikslams!

SUMUŠĖ SUKILĖLIUS.

SANTIAGO, kovo 19. — 
Valdžios kariuomenė, užė
musi Santiago, vakar pirmu 
syk susirėmė su revoliucijo- 
nierių būriais, .bandžiusiais 
išardyti vandens pervadus. 
Sukilėliai betgi buvo priver
sti pasitraukti.

PRISIDĖJO PRIE RE
VOLIUCIONIERIŲ.

r

COPENHAGENAS, kovo 
19. — Baltijos juros laivynas 
ir tvirtovės Sveaborg ir Vi
borg taipjau perėjo naujo
sios valdžios pusėn.

NUSIŠOVĖ.

Kovo 19 d. 5 vai. vakaro nu
sišovė Juozas Valantiejus, apie 
25 metų amžiaus, nevedęs vy
ras. Jis buvo dailydė. Jo ki- 
šeniuje rasta $200.00 ir bankos 
dokuiDentai ant $500.00.

.lis gyveno po num. 4224 — 
12th gat., Chicago, Ill.

—o—.
Petras Mockus buvo areštuo

tas už pačios mušimą. Paleis
tas po prisižadėjimui (langiaus 
nebemušti.

“Naujienų” keliaujantis agentas šio
mis dienomis lankysis po pietinę da
lį Illinois valstijos, ir po Pennsylva- 
nijos valstiją.

Jį įgaliojo “Naujienų” Administ-
racija

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji niostis išima pletmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutes 50c ir $1. Pinigus ga
lit siųst ir stamporhs.

J. RIMKUS
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.

Nebūk suvadžiotas!
Atminkite, kuomet jus pamatysite mane raštinėje, 

jus nevadysde paprastu gydytoju. Aš turiu pagar- 
sjylUM vardų, kad kiekviena ypata atsišauktų su užsi- 
liKejiniu ir pasisakytų man savo keblumus savo pri
imtoje kalboje, paskiau aš padarysiu pilną egzami- 
mR^iją, vartodamas savo galingą X-Bay mašiną; tuo
kart as jums pasakysiu ar jus galite būti tikrai iš

aš galiu jums suteikti pageidaujamas pasekmes.

Aš vadovauju, kiti seka!
Kodėl nepavedi savo sveikatos stovį globoti atsa

kančiam gydytojui? Tokiam, kurs gali suteikti jums 
pastovias pasekmes Į trumpiausią laiką. .Jeigu po at
sargaus apžiūrėjimo aš atrasiu kad aš negaliu jųS iš
gydyt, aš taip jums pasakysiu, betK jeigu aš alrąsiu,

Jus nesuagišite nuo darbo arba nuo savo paprastų pareigų kuomet jus paimsite mano gydymą ir atminkit, 
aš niekuomet ne operuoju, visi gydymai priimnųs ir lengvai priimami. Del parankumo mano ligonių aš turiu 
savo labaraloriją ir Vaistų skyrių, čia aš suteikiu visus reikalingus vaistus ir išegzaminuoju kraują ir Šla
pimą. Aš ne spelioju, bet surandu jųsų tikrą ligą ii' užrašau gydymą, kuris suteiks jums pageidaujamas pa
sekmes į kaip galima trumpiausią laiką. Kiekvienas ligonis apžiūrimas ypatiškai ir aš užkviečiu atsilankyti j 
mano puikiai įrengtą ofisą luojaus. Pasikalbėjimas irpatarimai dykai.

Frof. Doctor Boyd
Specialistas

219 SOUTH DEARBORN KTREET,

PRIĖMIMO VALANDOS:
KASDIE <) ryto iki 8 vak. 

NEDĖMOM. 9:30 iki 1 po piet. Chicago, Illinois
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State Bank of Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvę klerkų.

La Šalie ir Washington gtv. Priešais City Hali.

SaugusBankas
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams 
pasidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO 
State Bank of Chicago yra labai parankioje vie

ptoj, ant kertės Washington ir La Salle gatvių.
Tasai bankas gyvuoja jau 38 metai ir yra žino
mas kaipo vienas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų 
bankų, žmonių pasidėti pinigai apdrausti ka
pitalu ir perviršių, kurs dabar siekia daugiau 
kaip penkis milijonus dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
3 vai. dięh^ o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 
lig 8. Sukatų vakarais bankas atdaras specia
liai tam, kSd lietuviams butų paranku ateiti šū 
reikalais, nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam 
patogu.

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

— ................-..........................        ■ ..... r*   • ■ r, ------------------- - n u—■
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I
škaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 

darbo žmonių laikraštį

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

i visomis jėgomis remti savąjį laikraštį.
I Tiktai bendrai ir .visas pajėgas įtempę mes galė- 
S sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam tiks- 
ę lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Padė- 
X kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata- 
* rimais!
J /^Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
& Metams 9 rubliai; pusei metų 4^ rub.

| “Naujojį Lietuva” ! 
f Podolskaja, 15 Petrograd, Russia g

Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)
Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to

melis, kur telpa apie šimtas įvairių eilių.
. Knygele 106 puslapių, su gražiais popieri

niais viršeliais. Kaina 50c.
“N A Ū J I N 0 S”

1840 So. Halsted St ‘ Chicago, Ill.

Patarimai Dykai 
Vyrai ir Moters 

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo
damas į rankas naujų ir nepatyrusių 
daktarų. Mums malonu patarti šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie. gali 
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo
jąs specialistas Chicagoje.

Jis negydo ligonių per krasą. Joki.s daktaras negali pada
ryti gero diagnozo ir užrašyt sąžiningą gydymą iki jis neiš- 
egzaininuos ir pamatys ligonius savo akimis.

Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suv. Valstijų kra
štų pasigydyt pas Dr. Boss.
• Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, vidurių ir\ko 
penų betvarke, inkstų, pustės, šlapinimosi ligomis, syphiliu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Rqss, turinčiu dau
giausia patyrimo. Laike jo dvidešimt ties keturių metų pra
ktikos jis sugrąžino tukstantiems ligonių

914 Pagerintas 606 
.Be skausmo, be peilio

sveikatą. X
Specials i
X-RAY |
EGZAMI- Į
NACIJA J
Kuomet J

Nurodyta i
Moderniš- *
ki Elektro 
Mcdikali- 
ški Gydy

mai.

DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St., ................-................. Chicago, Ill.
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. 
Silpni, nervuoti, sergą ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener
giški ir sveiki.

Jeigu jus turite kokį silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
išlikimą specialistą. 
Ofiso Valandos: kasdien 
dėliomis: 10 v. ryto iki 1 
Pėdnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne- 
v. dieną. Taipgi Panedėlio, Seredos,

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Renių Ir Stoginio Poplero* 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, Ill.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE T886 METAIS

Kapitalas i Sausio, 1917. $i45-oo° 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

rįELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

yMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį ,,TĖVYNĘ“ su ilius- 
truotu mėnesiniu pripdu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE yra seniau- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose'. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 3OTH STREET, NEW YORK CITY
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Amerikos Lietuviy Gyvenimas
Musų korespondentą pranešimai

M. X. Mockus tre 
eiti sykiu ištei= 

siutas
Jėzuitiški klerikalai gavo trečią 

stipru antausį.

Waukegan, 111. Jeziutiški 
klerikalai gavo trečią ir stip
riausią antausį, taip kad jie da
bar, turbūt, negreitai iš to išsi
pagirios.

Savu laiku buvo Naujienose 
rašyta, kad apskričio teisėjas P. 
T. Persons nerado Illinois vals- 
stijos įstatymuose paragrafo, 
kuriuo pasiremiant butų galima 
nubausti M. X. Mockų, kuri lie- € v
(aviškieji kunigai su savo ap
mulkintomis davatkomis buvo 
apskundy už “bliuznijimą prieš 
Dievą." Ir Mockus buvo paleis
tas. Taip pat buvo rašyta, kad 
prokuroras J. Welch (klerikalu 
apgynėjas) su tuo teisėjo spren
dimu nesutiko ir užreiškė, kad 
jis bylą varysiąs toliau. Taip 
jis ir padarė.

Ant rytojaus, po paliuosa vi
niai Mockaus, susirinko prisai- 
kintieji teisėjai ir prokuroras 
J. Welch atidavė dalyką “jury'- 
ei." “Jurv" išklausius kaltina- 

*>■

mąjį aktą, leido bylą eiti toliau. 
Ir ji nuėjo į apskričio teisėjo 
Clair C. Edwards rankas.

t Teismo pašauktas, Mockus 
atvyko pas teisėją su savo ad
vokatu Frederick Mains (iš Chi- 
cagos) ir užsislatė reikalaujamą 
bondsą. Teisėjas paskyrė laiką 
bylai nagrinėti pelnyčius vaka
ru. kovo 1G diena, v c

Pėtnvčios vakare, 7 valanda, v t
prasidėjo nagrinėjimas bylos. 

• Be abieju pusiu advokatų teis
mo kambarin prisirinko (’augy
bė pašalinių klausytoju, indo- 
niaujančių ta, taip nepapnysta, 
bvla. Tanlvinas tesėsi iki I 1 v. 

v *■ th
nakties.

Teisėjas Edwardas, išklausęs 
abiejų pusiu advokatu argume- 

r litu, užreiškė, kad Illinois vals- k 
ti jos iistatymai nedraudžia nie
kam kalbėli apie' tikėjimo da
lykus nei prieš kokį nors tikė
jimą. Kiekvienas, vyras ar mo
teris. kuris tik pajiegia kalbė
ti, gali išreikšti viešai savo nuo
mones apie įvairius tikėjimu 
dalykus. Todėl ir Mockus 
paliuosuojamas.

Ir taip, musu klerikalai, su
maniusieji prapuldyti Mockų ir 
užgniaužti laisvąjį žodį, išėjo 
kai Zablackas su muilu, — - ne, 
jie gavo dar stiprią žandinc.

Mums, progresyviems clemc*- 
n tams, ta byla išlrau'kė pinigų, o 
klerikalams čar daugiau. lie 
pinigai hutų buvę galima su
vartoti naudingesniems visuo
meniniams tikslams. Bet ka t 
padarysi? 'Tamsiosios jėzuitų 
galybės savo ink vizitoriškas 
žiotis buvo išdžiovinusios ant 
žodžio laisvės, ir mes priversti 
buvomu girlies.

Bet mes ir nesigailime. Mes 
laimėjome! Laimėjome taip, 
kad šiaip ir per kelis melus vei
kdami .nebūtume, tur but, tiek 
daug laimėję. šiandie ir pui
kiausias žmogelis pamatė, ko 
trokšta tie jėzuitiški juodvar-

niai, ir kaip jie kovoja prieš ki
taip iiiaiiaulius žmones.

Mockaus bylos istoriją Wau- 
kegane parašysime-vėliau. Ta 
istorija bus labai indomi laik- 
rašlm skaitytojams tuo, kad jie 
pamatys, kokių biaurių priemo
nių kunigai pavartojo apskun- 
dime Mockaus.

Aš tikiu, kad didžiausias iš
tvirkėlis, (didžiausias doriškas 
nupuolėlis nebūtų drįsęs pava
rtoti tokiu šlvkščiu žodžiu, lo- L € C
kių nedorų prasimanymų, to
kių biaurvbių ir kalbėti jų vie
šai, kaip kad variojo kunigų 
sufanatizuoti tamsus žmoneliai 
ir davatkos. O dar tie jėzuitiš
ki nenaudėliai drįsta vadinti sa
ve doros mokytojais, Dievo tar
nais!! Jeigu mes dar pirma 
galėjome kiek abejoti, lai dabar 
pamatėme jų dorą: ji supuvusi 
iki kaulų sniegenų. Melas, vei
dmainyste, šlykščiausi prasi
manymai tai jų dora.

Mockaus bvla vedė didžiausia *' L
ir intekmingiausia vietos Lietu
vių Laisvės Mylėtojų Draugija. 
Komitete veikė daugiausia dra
ugas J. Bast is, padėjęs tam 
daug triūso ir energijos. Ir jo
jo darbai davė gerų vaisių. Pri
sidėjo taipjau draugų, ir dagi 
biznierių, šiai bylai prieš jėzui
tus vesti. Todėl garbė jiems!
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Kovo 1 1 d. įvyko prakalbos 
surengtos Socialistų Partijos 
Lietinių Skyriaus. Kalbėjo ad
vokatas Frederick Mains (vedė
jas Mockaus bylos), ir draugas 
J. (iubavirius, abudu iš CJiica- 
g( )S.

Adv. b\ Mains kalbėjo apie 
tikėjimą. Jis nurodė, kad visi 
tikėjimai sutverti ant žmonių 
prietarų ir spekuliacijų, nieko 
bendra su mokslu neturintis. 
Kalbėjo labai gerai, be lo, jo iš
vaizda ir jo užsilaikymas ant 
pagrindų dare labai malonų įs
pūdį.

Antras kalbėjo draugas (iu
ba virius apie krikščionybę. 
Jis, matyt, dar lik pradedantis 
viešai nuo pagrindų kalbėti: 
kalbėdamas žymiai nervavosi.

A. F. Sabeckis.

Diskusijos socialistų 
su klerikalais.

(Korespondencija iš Lowell, 
Mass.)

K1 e r i k a 1 ų spaudoje labai 
tankiai reklamuojamos tū
las Ramanauskas, Bostono 
kolegijos studentas, kaipo 
“garsus kalbėtojas.” Nela
bai senai šitas “garsus kal
bėtojas” buvo atvažiavęs į 
Lowell, Mass., vyčių organi
zuot, bet tas jam nenusisekė. 
Jisa išplūdo tuomet socialis
tus ir pasigyrė, kad jis labai 
norėtu su socialistais į de
batus, bet negaunąs progos, 
nes visi socialistai jo biją.

Vietos lietuviu socialistu<7 v

kuopos nariai tuomet jam 
pasakė, kad Jis taip drąsiai 
nesigirtų. Jeigu socialistai 
nesibijo stoti į diskusijas su 
senais kunigais, patyrusiais 
ir išgudrėjusiais klerikalais,

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius .reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halstcd Street, . Chicago, III.

tai su tokiu p. Ramanasku 
jie tikrai jau nesibijos, kad 
tik nebijotų pats Ramanaus
kas. '

Bet to Ramanausko butą 
drąsaus vyčio ir jis sutiko 
stoti į debatus, manydamas, 
kad jis galės sukritikuoti so
cializmo mokslą.

Laikas debatams paskirta 
11 kovo, 2 valandą po pietų. 
Socialistų kuopa pasisamdė 
svetainę ir padarė apskelbi
mus. Nutarta, kad debątų 
tema butų. ”Kas daugiau ne
ša darbininkams naudos, so
cializmas ar tikėjimas?”

Socialistai iš savo pusės 
pasikvietė S. Michelsoną iš 
So. Bostono ir Žiurinską iš 
Norwoodo. Mat Ramanaus
kas sakėsi taipgi atsivešiąs 
sau draugą, kitą ’ kokį ten 
studentą iš Bostono kolegi
jos.

Bet tuojaus pasirodė, kad 
garsusis klerikalų kalbėto
jas jau bijosi. Jisai parašė 
debatų rengėjams laišką rei
kalaudamas, kad jiems, kle
rikalams, butų duota pirmu
tinis-ir paskutinis žodis de
batuose, kad po jų socialistai 
jau nekalbėtų. Socialistai 
sutiko. Tuomet Ramanaus
kas vėl rašo laišką nurody
damas, kiek laiko turi kal
bėti socialistų kalbėtojai ir 
klerikalai, kitaip jisai nesu
tiksiąs eit į debatus. .Sočia- 
listai sutiko ir su tuo, kad 
tik nenugąsidnus savo opo
nento.

Atėjo debatų laikas. Atva
žiavo kalbėtojai. Susiėjo vi
si tvarkai apkalbėti. Michel- 
sonas pastebėjo, kad peril
gas laikas skiriama deba
tams, nes ištisos penkios va
landos. Bet klerikalai pašo
ko, karščiuojasi, kad sutar
tis su debatų rengėjais jau 
padaryta ir keisti jos negali
ma. Kiti da nurodo, jog ne
teisinga, kad viena pusė tu
rėtų pirmutini ir paskutinė 
žodi. Jeigu klerikalai nori 
debatus pradėti, sakoma, tai 
socialistai turi turėti pasku
tini žodi. Bet Ramanauskas 
taip nesutinka eit į deabtus. 
Michelsonas sako, kad jis ne
paiso, katalikų kalbėtojams 
galima duot pasirinkti, kaip 
jiems geriau patinka ir jie 
galį abudu kalbėt prieš jį 
vieną (d. žiurinsLas da ne
buvo atvažiavęs).

Galų gale priimta šitokia 
debatų tvarka:

I. Klerikalai kalba 1 va
landa laiko ir socialistai 1

4- 

valandą .
II. Klerikalai kalba 10 mi

nutų ir socialistai 10 minu- 
tu.

e

III. Klerikalai kalba 15 
minutų ir socialistai 15 min..

IV. Klerikalai turi 10 mi
nutų atsakymui socialistams 
ir tuo diskusijos turi pasi
baigti.

Salė tuo tarpu prisikemša 
pilnutėlė žmonių. Privažia
vo iš Lawrence’o, So. Bosto
no, Brightono, Cambridge ir 
kitur.

Vietos socialistų kuopos 
organizatorius pparašė susi
rinkimo, kad išsirinktų de
batų vedėją. Išrinkta Želo- 
nis iš Lawrence’o, o jo padė
jėju vietinį kataliką (pavar
dės neatsimenu).

Pirmininkas užėmęs savo 
vietą paaiškino susirinkimui 
debatų tvarką ir pakvietė 
kalbėti socialistų oponentus: 
Tegul judviejų kalba katras

Kas Naudojasi Dabartiniu Maisto Brangumu?
Žmonės tokie pat kaip ir jus naudojasi. Vien tik skirtumas tarpe jūsų ir tų žmonių, katrie eina 

• bagotyn nuo dabartinio maisto brangumo, yra: kad jus esat maisto suvartotojai, o jie yra čionai Naujoj 
Lietuvoj Vilas pavieto, Wis. maistd dirbėjai.

Praėjusią vasarą jie užaugino bulves už 15c ant puro-bušelio, dabar jie parduoda bulves už $2.50 ant 
puro-bušelio. Dabar aš pasakysiu jums, kaip gailina pasinaudot, ir kaip pasinaudotum.

Ar nepasinaudotume! jus jeigu kas duotų jums toki pasiūlymą? Jeigu kas nupirktų jum storą ir 
pasakytų: varyk biznį, ir ką uždirbsi, tai bus tavo.Po trijų'metų galėsi pradėt mokėt man po trupttį.

Dabar žiūrėk: mes duosim jums tokį pat pasiūlymą, ir su kuriuom tikrai' jus pasinaudosite. Mes duo- 
■ sim. jums 40 akrų triūsios juodžemio žemės, tarpe daug puikių ežerų, ir garsių vasarnamių Vilas, Di

delio Pienininkystės Dolerio Paviete.
Mes pastatysim namus, duosim gerą melžiamą karvę, 2 arklius, 12 vištų. Visus tuos ant užmokėji

mo $250.00. Nebus tolimesnių mokesčių per tris metus.
Tiktai pamislykite! ūkė su namais ir gyvuliais laukia jus del pradėjimo tuojaus šitą pavasarį, be 

didelio kapitalo, ir be jokio rūpesčio, kaip tai reiks pradėti ūkininkauti.
Mes pradėsim del jųsų, pagelbėsim jums, ir rūpinsimės del jųsų pasisekimo. Mes užtikriname jų- 

sų pragyvenimą. Mes parduodam 40 akrų ir augštyn. Tiktai patėmykit šitą: Jeigu nelaimė atsitiktų 
jums numirti po nupirkimo ukes nuo musų, jųsų pati ir vaikai gaus “Deed ir titulą” žemės užrašus vi
sai be tolimesnių mokesčių. Kada norit jus ar jųsų šeimyna gauti darbą kitur, mes pajieškosim jums 
darbą vasaros ar žiemos laiku.

Nebūkite šitam suklydime ir nemislykit, kad jus pragyvenate lengvai mieste, nes jums taip nėra 
ir kad laikai miestuose yra geri, nes tūkstančiai svieto mušasi del pragyvenimo, ir dar vis eis prastyn.

Mieste žmonės turi užmokėt kožną centą; jie uždirba del pasišildymo, randos ir pragyvenimo. Ūki
ninkams tai yra auksinės mainos, dabar jie pajima dubeltavus pinigus už savo produktus. Kaip jus 
rašyti mums, jus gausit atsakymą nuo M. J. Augulis, Lietuviškos Kolonijos direktoriaus. Jis ėjo Kolegi- 

• ją ir yra išsilavinęs gerai kas link ukininkystės.

Sanborn Company, C o Lithuanian Colony Director, Eagle River, Wis

silpni > ■ ateikite
NERVUOTI » Y MB I PAS MANE 
SERGANTI W I IV IMLI TUOJAUS
DAKTARAS COATES .atgabeno j šj miestų vėliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyri], kaipo vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose ir ligonbučiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Berlino ir 
Londono, čia prisiskaito vėliausios mados visokios elektros mašinos. Kiekvienas li
gonis užkviečiamas ateiti pas daktarą del PASIKALBĖJIMO UŽDYKA. Atminkite, 
aš gydžiau „pasekmingai vyrų ligas virš 30 metų. Aš išgydžiau šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatidėliokit, ateikite šiandien. •

30 m. Prakt. iršimtai išgydytu vyry-Tai mano reputacija

PROF.

Ar jus esate SILPNAS, NEĮDUOTAS, arba 
LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti* nusimini
me, manydami, kad Kai but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, NEAl’SILElSKIT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim PASIKALBĖJIMA, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI yra UŽ- 
DYKA ir LABAI UŽTIKIME Jei apžiūrėjimas 
pertikrins mane, k.ad jįjsij liga neišgydoma, aš 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus galite 
klaust ko gėliau? Neleiskite pinigiškam daly
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, ir ne
manykit, kad del reputacijos aš pasiekiau kaipo 
specialistas del ligų žmonių, kad mano icikalavi- 

perbrangijs, kadangi mano reikalavi
mai’ yra LABAI MAŽI, ir užganėdinantis susi- 

galima visuomet padaryt 
Mano geriausiu paliudijimu 

vyrus per 30 luotų.

mai yra

taikymai 
jimo.
kad aš sydau

SOCIALIZMO;
MINTIES BLAIVUMAS

Didžiausias šios dienos vi- i 
suomenes klausinias yra So-1 

cializmas. T 1 1"Socializmu šiandie
užimti visi, kurie X----- ! 
t ] k visuomenės t 
klausimais inte- j 
resuojasi. O kas ? 
gi jais nesiintere- I 
suoja, kam jie ne- | 
rupi ? Nebent tik f 
tamsiausiam žmo f 
geliui, kurs apsk- | 
ritai nieko nežino S 
ir nieko nenori ži- | 
noti. Z

Woyt»i!llillilOK|del užniokč- 
yra faktas, 
Visi atsilan

t

E; 606-914 NUO
KRAUJO 
UGŲ

GOATES
i yra užtikrinti mano paties YPATIŠKA ATYDA, kadangi aš EGZAMI

NUOJU ir GYDAU visus LIGONIUS PATS.

Mano reikalavimai yra visiems prt 
einami kaip turtingiems taip ir 

beturčiams.

Aš noriu prašalinti nuodus iš jųsų gydymo systemos vienu gydymu.
OFISO VALANDOS: 9 ryto iki 8:30 vakaro. NEDĖLIOMS: 10 ryto iki 2 

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.

PROFESSOR DOCTOR COATES
.430 South State Street, 2nd floor

Prieš Siegel Cooper & Co.

. po piet.

Pirmu atsistojo'savo tėvynę, yra geras tau- 
ts pagelbinin- j tietis ir už tuos visus jo nuo

pelnus reikia pasidėkavot 
beveik katalikų tikėjimui, 
nesitik katalikų kolegija ga
linti tokią prakilnią dvasią 
žmogui įkvėpti.. Taip savo

pie 15 minutų, bet nieko ne
galėjo socializmui užmesti. 
Jis bandė tik nurodyt, kiek 
“katalikiška bažnyčia” pa
darė žmonėms gero. Pasa
kė, kad savo laiku visas mo
kslas buvo dvasiški jos ran-

lių kelių vienuolių vardus, 
kurie yra padarę kokių nors 
išradimų. Vienuoliai tuo
met buvę “daktarais” o vie
nas jų net “astronomijos mo 
-kslą išradęs” Ypač daug 
gero pasauliui padaręs po
piežius Inocentas III.

Tai toks buvo visas turi
nys jo kalbos. Kadangi ši
tas “studentas” buvo labai 
neiškalbus ir prie to da la
bai sunkiai, vartojo lietuvių 
kalbą, tai tiesiog buvo gaila 
žiūrėti, kaip jis kamuojasi.

Antras iš klerikalų pusės 
atsistojo tas jau išreklamuo
tas jų “garsusis” galbėtojas 
Ramanauskas. Tiesa, jis 
drąsus ir už pirmąjį daug iš
kalbingesnis,. Todėl visų- 
pirma jisai pateisino savo 
draugą už silpną kalbą, sa
kydamas, kad jis čia gimęs, 
čia mokslus ėjęs”, tai nedy- 
vai, kad jam taip nesiseka 
kalbėti. Kiti, girdi, čia gi
mę visai nekalba lietuviškai, 
o Mėšlys #visgi savo -prigim
tos kalbos neišsižada, myli

• * t

mą kalbėt, Ramanauskas 
pradėjo savo “oraciją”. Vi
sų pirmiai^ia jisai pasisakė 
rengęsis prie šitų debatų iš
tisas dvi savaites, tidel tu
rįs daug faktų prieš sociali
zmą ir liepė klausytojams 
gerai tuos jo faktus tėmyti. 
Tie “faktai” buvo tokie:

(Ryto bus daugiau.)

HARBOR, 1ND.

rengė prakalbas. Kalbėjo drau-

Aiidriiilcvičius aiškino socia-

s^ą “Motina."
Bimba ragino darbininkus 
liti šios šalies piliečiais, nes,

apie 3

prakalbas drg. A. Monlvidui.

prakalbas 25 d.ikovo*

Socializmas di- 
skusuojamas su
sirinkimuose; di- 
skusuojamas spa
udoje. Apie soci
alizmą kalba soci- 

kalba ir rašo svie-J alistai, kalba ir jų priešai, apie jį
6 tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja.
I Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi- 
|"suomenes klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei- 
± kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti.

❖
9

alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO ! 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet į 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip g 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku I 
ir atsitraukti, kol visos'neperskaitai. f

Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti, f 
Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis ■ 
raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny- X 
ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveiksle- 8 
liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių f 
dailininkas p. Jonas Šileika. i

Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau- 
dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar- t 
duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, ^sku- T 
binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; I 
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00. |

Pinigus siųskite adresu: a

1840 S. Halstcd St Chicago, III.

gal
me

Koksiu Jonas.

RACINE, W1S.
Darbininkai, nevažiuokite 

į Racine.

rus darbus. Tas netiesa: čion 
streikas dar tęsiasi; atvažiavu-- 
šieji į čia darbininkai neturi

ITiion Hall, Wisconsin si. Jų

♦ W. A. Logan, M
Inleriiatuinal President o į ,

Automobile Worker^,
CnionSj g f _ ’



ft
"'i;

■

NAUJIENOS, Chicago, Ill. Utarninkas, Kovo 20, 1917.

H

NAUJIENOS
Littamtami DaHy Ktews

H

Flrmu Lietuviu Dienraštis Amerikoje 
didžia NAUJIENŲ BENDROVE i ne.

Kasdien, išskiriant nedeldienius

First Lithuanian Daily in America
Published Daily Except Sunday 

BY TH< 

LITHUANIAN NEWS PUB CO. Inc.

1

I

i

to

*

t

&

1 K

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

tentų savaitėje. Pirčtu siunčiant, 
Chicagoje metams $6.00, pusei me
tų $3.50.

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00 
metų ........
mėnesiams . 

Dviem mėnesiam . 
Kanadoje, metams 
Europoje, metams

$3.00 
$1.75 
$1.00
$6.00 
$7.00

Termi of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week, 

12 cents. By mail one yeaY, $6.00; 
six months, $3.50.

Outside Chicago, by mail, one 
year .............................

Six months.........................
Three months .................
Canada, one year .........

European countries, 1 year

$5.00
$3.00
$1.75 
$6.00 
$7.00

address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
Rašytoju ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros puses, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba gražinami atgal, jei bėgiu dvieju savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

f [ Redakcijos Straipsniai |

Rusijos budelių 
bernai.

Vyriausis 
budelis, Mikė 
nuo sosto. V

isos Rusijos t/
jau nusirito

jau visi matė, į kokias baisės 
nelaimes intraukė Rusiją ca
ro valdžios politika, kun. Ke
mėšio organas (“Darbinin-

dinio, Mykolo.
Žmonės dž

skutimai kruvinos Romano mo jau jie neužtaria. Mat,

monarchija — karališka val-

žmones nekantrumu

pasiliuosuotų nuo savo die-

Žmonės su

kurie nuolatos purvais

voliucionierius?

turi nemažai. Pirn 
ie tai klerikalai —

Žmonės tuomet, kaip ir da
bar, buvo sukilę prieš caro 
despotizmą ir mėgino iško-

teisių. Daug jų tuomet žu
vo, daug į kalėjimus, į Sibi-

vinasis Mikė buvo priveik-

nai.

Ir kuomet ėjo ta baisi žmo

tizmo galybę, tuomet Lietu-

vejų rolę žmonėms ir nuo
lankių bernų role carui.

Seinų vyskupijos valdyto
jas, pralotas Antanavičius,

tyt savo aplinkraštį, kuria
me buvo liepiama nesiprie- 

f^šint valdžiai ir gaudyt revo- ■

.jK

sis nebegrįš ant savo sosto; 
jau aišku, kad gręsia pavo
jus ir pačiai monarchijos si
stemai Rusijoje. Todėl tai 
dabar ir nutilo carberniškos 
giesmės musų juodųjų spau-

Musu klerikalai ėmė da- c
bar net nuduoti, kad jie pri
taria revoliucijai! Girdi, 
Rusijos tvarka buvusi nie-

griuvus.
Oi, tie veidmainiai, veid

mainiai! Per dešimtį suyir-

budelio čebatus ir dergė re
voliuciją, o dabar jau jie len
kiasi prieš revoliuciją ir pei
kia nuverstąjį carą.

Bet žmonės jau žino, kas 
jie per vieni. Visą laiką kle
rikalai ėjo išvien su žmonių 
budeliais, todėl šiandie žmo
nės palinkės jiems keliaut

nudardėjo vyriausis Rusijos 
despotas.

Smūgis carizmui yra kar
tu smūgis ir jo bernams. 
“K ra molą” šiandie kelia gal-

žandarų talkininkams, kurie
1905 m. mėgino numalšinti

Truputis “fonių”.

sį socialistą. Buvo matyt, ’ žai protaujantiems žmonėms KARĖ Už LAISVĘ IR LYGYBĘ 
kad kun. Kemėšio organas | lyg kokiais didvyriais, įgiju- ---- —
skubinasi pameluot, idantĮsiais “mučelninkų vainikus” Negalėdami žmones nieko ge- 
paslėpus, jogei debatuose 
pergalėtojais paliko kleri
kalų priešai.

Bet kur tu čia tie^ą paslė
psi! Vos tik atėjo sekamas
Kemėšio laikraščio numeris,

rašyt tuos debatus, kaip vi
sa klerikalų “pergalė” išėjo 
į aikštę: laikraštyje nepa
duodama abiejų pusių argu
mentai, kaip reikėtų laukt 
iš tokio aprašymo, o tik nu
peikiama socialistai ir išgi
riama klerikališkieji “kole
gijos studentai”. Jeigu de
batų turinys slepiama, tai 
reiškia, kad klerikališki stu
dentukai tapo supyškinti.

Dabar matome iš 'trum
pos “Keleivio” žinios apie 
tuos debatus (platų aprašy
mą jis žada paskelbt atei
nančiam numeryje), kad kle
rikališkieji debatantai buvo 
taip sudirbti, kad jie net tu
rėjo bėgt iš salės, užmiršda
mi savo “tinksus” ir kelionės 
lėšas. Mums tapo prisiųsta 
ir ilgoka korespondencija, 
kurioje gana smulkiai pa
duodama, ką kalbėjo kiek
vienas dalyvavusis debatuo-

spręst, kieno tenai buvo vir
šus.

Klerikalai gavo lekciją, 
kad šokt i debatus su sočia- L-

listais yra pavojingas daly
kas. Bet visgi — ar buvo 
reikalo davinėt jiems tokių 
lekcijų? Kunigai ir jų gi
zeliai žinojo ir be to, kad 
prieš socialistus jie atsilai- 
kyt negali. Taigi eidami į 
debatus, tuodu - “kolegijos 
studentai” negalėjo ir turėt 
vilties “pergalėt”; juodu ži
nojo, kad ėjo ant “tikros 
pražūties”, ir juodu tikėjosi 
ne pergalės”, o tik garbes, 
kad paskui galėtų pasigirt, 
jog jiedu nebiją “apgynimui 
vieros šventos” stot net 
prieš Michelsoną.

Teikti jiems tos garbės 
neapsimokėjo. Nors ir su
mušti, tuodu vyčiukai dabar 
visgi išrodys kaikuriems ma- >

VALIO!
kov.oje su socialistais.

Geriau butų į tokius kle
rikalų agentėlius neatkreip
ti jokios domos. Tegul jie 
sau pliauškia vieni, kiek 
jiems*patinka. Stot su jais 
ant z vienų pagrindų, tai rei
škia juos augštint, o save že
mint. Joks “čempionas” 
neina su bile vaikėzu “fai- 
tuoties” prieš publiką, taip- 
pat neišpuola ir socialistams 
debatuoti su klerikalų barš
kalais.

čio už šviesesnę savo ateitį, už 
laisvi*.

ir ne

Skaitytojų 
Balsai.

YPATIŠKUMAS.

n r. 58-1 ne tūlas
visai

5

lį, kuris tilpo “N.” nr. 3()-me.
Kas nemiegodamas skaitė tų 

mano rašinėlį, galėjo pastebėti, 
kad ten buvo rašoma ne apie

Juk ten aiškiai buvo pa-

karų rengime.

mo. me

lūs, vedė kares, ir naikino žmo
nes milionais. žmonės bėgo 
nuo jų, kur lik galėjo, milio-

vietas ir tėvynę, su ašaromis 
nešė širdies skausmus atskirti 
nuo mylimos šeimynos ir drau-

lie šiandie*, miršta nuo

vieni

kų žmogus dirbo ir vargo ir 
tvčre per šimtus metų, šian
die pasaulis suvargintas ,sunai-

somas kančias, kenčia seni, jau
ni ir maži, dejuoja ir šaukia

Sveikinu, draugai, jus su linksma naujiena!
Noriu apkabinti, bučiuoti kiekvieną
Iš džiaugsmo, kad Rusų plebėjai pabudo, 
Pakilo,—net visas pasaulis sujudo!
Jie pančius vergijos sutraukė baisius. 
Nutrenkę nuo sosto tyronus žiaurius 
Jie ruošiasi steigti pasaulį teisybės.— 
Teskamba augštai jųjų hymnas liuosybės!

(kainas nei to niek - niekio, ka

nois teisių, ypatų, norinti įstoti 
į medicinos mokyklų, nežino- 
lesncs mokyklos mokslo turi 
bnt lankęs dar mažiausia vienus

dėlto nežino, kad titulas

kurie su tam

daktaro titulu turi žmonės ir vi- c
sai kitokių profesijų ar pašauki-

neturinčių (pvz. daktaras teisių 
daktaras filozofi jos ect.). Kai
po medicinos studentas, p. Vit-

tik mėgsta vadintis save dakrais

ii, Kas yra homeopatas,, ai 
ne jūsų, medikų brolis? 
anas nėra gydytojas ir da 
ras, ar anas negydo ligonių?

Reiškia, be jų ne-

irma,

mus daiktas, turėjo prasmę, kai

i, ir matote

nesiranda ?
- Dabar. kon-

tam 
nius į tiek įvairių popierių, o pa

nesupran-

gu iš žemesniųjų valdininkų 
kas norės paglemžti pinigu

ants-

i
negirdin-

kuri mokina

Kam
Musų ėjimas pagelbon, musų

smulkme-visai ne
norėdamos to.

ir apie

čios sau.

bėti, kas mums patinka, bet 
laikraščiuose skelbti tik tai, kas

čiuose primosimus,

mus su laipsniu daktaro, yra 
humbugiška, jos diplomai pe

lai kreipiama
kuopas. Ma-

humbugieriai, neturiu lis

Mes neturime būti 
čiais.ar nematančiais, 
si šalia musu, bet turime imties

mion Alekseič. — Nuo srtvo va-

ir e jis siunčia arba gauna pinigus?

už

latais, bet
skaityti,

suolų!
Palau-

siuntimo svarumų, jos jau tuo 
pačiu didfina žmonių išlaidas, iš

Aleksic 
virininkų, imdamas iš jo siun-

no matušę, kuri siuntė man ši-

dima, bet pavelykite... 
eilės, valdininkas pai-

kad jos butų dedamos taip tik 
sau! Turi jos reikšmę simvoliš- 
kų, pranašiškų, arba kokių nors 
kitų? Jeigu tai ne valstybinė 
paslaptis, lai paaiškinkite, mel
džiamasai !

laiko iš pačios valdininkų ir 
tuo neša skriaudų valdžiai. Jei-

į pačių laukti savo kakinos... 
Na, valdininkas paima siuntinį, 
suskaito pinigus ir sako: “Jū
sų liukas?” O mano matutės ir 
vaidentuvėj nėra liuko. Namie, 
kaip žinote, jo niekas nelaiko, o

mano matušę apart nopersko ir 
akinių — jokių kitų rakandų...

Galima ir be antspaudos...
Bet pavelykite... Paskui 

eina už pasvėrimų, už uždraudi
mų, už liakų, už kvitų, už... gal
va sukasi! Kad rublį išsiimtus 
del visko reikia su savim turėti 
du... Na, rublį užrašo į 20 kny
gų ir an t galo išsiunčia. Gauna
te dabar jus Čia, savo pačtoj. 
Jus pirmiausiai užrašote į 2- 
knygas, uždedate penkis nume-

(Seka ant 6 pusi.).

neturi teisės

Valdininkas, žinoma, supyksta 
ir pradeda daryti operacijų val
dišku liuku. Tokias antspau-

pranešti visuomenei apie rengia- 
praalinla daug nesusipratimų.

aš norėjau Ki-
su-
na-
as-

J. A ceris.
----- fe—4

DEL “DAKTARO” TITULO

63-čiam

kini, kurio aš nežinau ir nesu

tarus medicinos, osteopatijos ar 
maluropatas, tas man nei ne
apeina.

usimu, užgaudamas Juozas Juškevičius.

MANO PASIKALBĖJIMAS 
SU PAČTOS VIRŠININKU

O
iš suprantu,

vienų klausimų...
tas pačios dalykuose, o todėl

kilę!

Mano

Bostono klerikalų laikraštis 
pranešė, kad viename Mass, 
valstijos mieste (LowelFyje) 
įvykę debatai tarp socialistų 
ir klerikalų, ir kad pastarie
ji išėję “pergalėtojais”. So
cialistai, tarp jų ir “Kelei
vio” redaktorius drg. St. 
11 /f t z * L i zx \ « i C't l « « 1 i 4-

liucionierius ir išdavinėt ža-

on Alekseič.

kantai galėtų atnešti tėvynei 
naudų, užsijmdami kuo nors ki-

. _Prez. Wilsono įšventinimo paroda Washingtone. Pryšakyj procesijos važiuoja pats 
sukritikuot gerai išsilavinu- prezidentas Wilsonas. '' ’•

dų, lai gal lik liuko fabrikun- 
tuins... ' *

Bei juk ir fabrikantams rei-

Paskui tais judošiškais da 
g rbais Lietuvos kunigai dar 
C gyrėsi ir didžiavosi prieš vi- 
|są svietą. Kun. Laukaitis., 
I patekęs į V. Durną, su pasi- 
I didžiavimu užreiškė, kad 
f Lietuvos dvasiškija padėjusi 
l^caro valdžiai “malšinti kra- 
Wndlg”/
B Tą pačią giesmę traukė 
lįjkunigai ir Amerikoje. Pur- 
lįv^o ir šmeižė jie revoliucio- 
fjnierius, kiek drūti, ir skelbė 

^žmonėms paklusnumą “Die- 
’Vo duotajaį” valdžiai.

I

kuoti”.
Suprantama, kiekvienas 

išmintingas žmogus, išgir
dęs tokj to laikraščio prane
šimą, tik nusijuokė, nes vi
siems juk aišku, kad klerika
lai dar neturi ir neturėjo to
kio galvočiaus, kuris galėtų
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Jaunuomenes Skyrius
Ir man jau žvaigždute 
Vilties nusileido—

Širdis papenėta 
Nedorybės nuodo,— 
Pasaulis nemielas:
Visur tamsu juoda...

Dvasia nusiminus

Kad čia taip ant žemės 
Bais ios audros siaučia.

Jau mintis į darbą 
Troškimų nekviečia,— 
Nes nakties tamsybėj 
Viltis nebešviečia.

Parodykit, broliai, 
Man vilties žvaigždelę, 
Kad prie idealo—

Vartoti mokėsiu,—

Kovoti galėsiu...

'Šutve rkime rojų, 
Vartus jo atkėlę, 
Įleisk i m artojų...

Laimutė.

UAUNUOMENĖ IR KARĖ.’ 
f

siautus,gariška
kuri išleido durnais ir* paver-

onų žmonių gyvastis, ypatin
gai jaunuomenės, o jau ma
tome, kad ir čia, Amerikoj, 
tas pats nuožmus siaubimas

karės dievaičio nasrus žmo
nių p-vvastis ir turtą. Reiš-

ntojai, netikėtai ir neužilgo 
galime sulaukti tokio pat 
siurprizo, kaip kad turi niu

Kadangi karė daugiausia 
pal ieč i a j a u n u o m e n ę, nes 
pirmiausiai jaunuolius šau
kia į karės ugnies nasrus, tai 

.aš čia “Jaun. Skyriuje” ir pa
kalbėsiu apie karių reikalin
gumą ,jy tikslą, ir kokią tu
ri būti musų taktika karei iš
kilus.

pasakymas, jog karė yra vi
siems pragaištinga. Karė 
-pragaištinga yra tik darbi
ninkų klesai, o kapitalistų 
klesai ji neša didžiausį pel
ną. Vadinasi, visokiems ka- 
kės pabūklų fabrikantams, 
bankieriams ir kitokiems ve
rtelgoms karė neša didelę 
naudą. Taigi mes tai turime 
išskirti. Dabar pažiūrėsim 
ir užsiduosim sau klausimą,

rnos, ir kokiu tikslu? Da mes 
turime pastebėti, kad karės 
yra nevienodos. Praeityj, 

daugiausia karės buvo veda

Knygelė parašyta James Ali e n, versta 
St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas.- C\
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas*
Darymas ir žinojimas.
Pirmi žingsniai į Augštesnjjj Gyvenimą. 
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės. ' 
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, - " Chicago, Ill.

eikim ir užpulkim 
Žinoma, užpultieji 

Bet ir 
laiku negalima

mos užpuolimo ir apsigyni
mo tikslu ,nes jei viena šalis 
ar tauta panorėdavo užgrė
bti kitą šalį, tai jį viešai' agi
tuodavo savo šalies gyvento
jus: “ 
juos”.
turėjo tiesą ginties, 
dabartiniu
visų karių smerkti. Pavyzd
žiui, jeigu karės yra veda
mos revoliucįjiniu žvilgsniu, 
tuo tikslu kad nuvertus mo
narchiją ar kitą biurokratiš-

Reiškia, jeigu karės yra ve
damos del užgrobimo sveti
mų šalių, tai tokiose karėse 
darbininkai neturi dalyvaut,

Bet jeigu jos yra vedamos 
darbininkišku pobūdžiu, del 
išgavimo didesnės laisvės iš 

nio gyvenimo, —tai tokia ka
rė ne tik naudinga, bet ir 
švenčiausia kiekvieno darbi
ninko priedermė dalyvauti

Bet grįžkime prie dabarti
nių imperialistinių karių.

mos kitokiu išrokavimu, ne
gu seniau. Dabar nė vienas 
nesako viešai, jog eikim, už- 
pulkime .juos, bet sako, “Sto
kime apginti tėvynę.” Tai 
karto ja kiekvienos tautos 

tokius šauksmus išrodo, kad 
dabar nėra 
riu, o 

užgrobimo ka- 
vien — apsigynimo.

lyką ir apsvarstai, tai pasi
rodo visai priešingai. Pasi- 

voliucines kares), bet vien 
užpuolimo ir pavergimo sve
timų tautų. Nes kožnos ša
lies kapitalistai ir imperiali
stai surengia kares tuo tik
slu, kad gavus didesnes rin
kas del pardavimo savo pre
kių. Tai tokiu pat tikslu ir 
Amerikos kapitalistai bei im 
periąlistai nori in traukti Su- 

bariškas kares. Jiems nega
na to, kad jie milionų milio- 
nus susikrovė iš Europos 
vargdienių gyvasčių, bet jie 

rę, kad tuo budu praplatinus 
rinkas. Tai jau yra perdaug 
nuožmu ir darbininkų apsi
leidimas, kad jie liedžia 
tiems siurbėlėms čiulpti ir 
čliupti nekaltą savo kraują 
ir spėkas. Kapitalizmas šia
ndie taip begėdiškai paliko 
godus, kad jei galėtų, tai tie
siog iš musų kraujo sau au-

Taigi iš augščiau pasaky
to, jau bus aišku, kad karės 
nėra* vienodos. Jų skirtumas

priklauso nuo tikslų. Dabar ( me reikalingu daiktu pridu- 
apsistokim ant šio klausimo.
Kaip mes turime elgties ka
rei ištikus. Ligšiol didžiuma j gai sako, kad karė ne vi- 
prieš kare protestuodavo ir 
suprasdavo jos blėdingumą 

ji negalės 
Bet kaip 

apskelbta, 
narsuoliai

rasti pritarėjų...

tai žiūrėk, musų 
ne tik iš pirmeiviškų elemen
tų, bet ir didžiuma socialistų 
apleidžia kovos pozicijas ir 
pasiduoda, lyg tas nekaltas 
avinėlis, ant papjovimo. To
kį apsireškimą mes matėme 
Europos soęialistų tarpe ir 
galime drąsiai sakyti, kad ir 
Amerikoj gali tas pats būti. 
Tas paeina nuo nesupratimo 
klesinių reikalų ir prisilai
kymo senųjų tradicijų.

Draugai! Mes turime 
nors syki nuodugnioj for
moj pažinti savo klesos rei
kalus ir užduotis. Mes nebe
turime taip daryti, kaip da
rė ir daro senieji musų drau
gai, kurie ištikus karei ne 
tik apleidžia kovoš lauką, 
bet da tampa faktiškais rė
mėjais kapitalizmo ir gieda 
tas kvailas veidmainystės 
giesmes apie “tėvynės gyni
mą”. Tokia taktika ne tik 
negali būti kenčiama, bet yra 
smerktina, nes tai yra^išda- 
vystė ne tik tėvynės, bet ir 
darbininkų klesos. Agituoti 
už karę, tvirtinant, jog rei
kia tėvynę ginti, — kurios 
niekas neužpuola, o paslėpti 
keletos kapitalistų norus, 
kurie del savo labo, — tai y- 

kyti, kad karė yra rengiama 
del paliuosavimo kitų tautų, 
suteikimo daugiau laisvės 
žmonėms, del labo darbinin
kų, — tai yra išdavystė dar
bininkų klesos. Taigi; drau
gai, męs tokius žmones turi
me netik prašalinti, bet ir 
pasmerkti.

Mes, karei užėjus, turime 
nepaliauti kovoję, bet su tri
guba energija, visais gali
mais budais vesti kovą prieš 
karę. Reikia darbuoties del 
taikos, kelti streikus, o la- 
blausia neiti į karę.. Tai yra 
kvailas pasakymas, kad aš 
karės nenoriu ir jai esu prie
šingas, bet jeigu ji kiltų, tai 
ir aš eisiu kariauti. Taip sa
ko kaikurie socialistai ir net 
pats partijos vairas prisilai
ko tokios taktikos. Tokia 
kova tai nėra kova, tikroje 
to žodžio prasmėj, bet pasi
tyčiojimas ir pataikavimas 
buržuazijai. Kapitalistams 
tai visai nebaugu ir neken
kia, kad prieš* karę protest 
tuojama tik ramiu laiku, o 
užėjus karei einama “ginti 
tėvynės”... Su tokiais kovos 
budais mes jų nesuvaldysim. 
Tikrenybėj turi bui't taip,— 
jeigu saujelė tironų surengė 
karę del savo naudos, tai da
rbininkai turi surengti karę 
irgi del savo naudos. Nes 
gana mums per amžius žūti 
vien del kitų, ir da savo plė
šikų naudos, mes turime ga- 

ilop kovoti del savo ir visos 
darbininkų klesos naudos. 
v Todėl, draugai, užėjus ka
rei, mes turime taip elgties 
ir pasakyti sykiu su mažuma 
Europos jaunais socialis
tais: “Kad jeigu žūt, tai žūt 
už savo klesos reikalus—už 
socializmą.” M. P u n i s.

Redakcijos prierašas. Ši
tas gyvai ir nuoširdžiai pa
rašytas straipsnelis, be abe
jo, paskatins skaitytojus 
nuodugniau pagvildenti pa
keltąjį jaųie klausimą. Bet 
kad tasai gvildenimas butu
vaisingesnis, tai mes skaito 

rti čionai keletą pastabų.
Drg. M. Punis labai teisin- 

siems pragaištinga. Kaiku- 
riems visuomenės sluogs-Į 
niams ji ne tik žalos nedaro, 
o ir naudos neša. Vienok ji
sai klysta, kuomet jisai tvir
tina, kad' tais kenčiančiais 
nuo karės žmonėmis esą tik- 
darbininkai. Jeigu tat butų 
tiesa, tai su karėmis butų 
begalo sunku kovot. Tokio
se šalyse, kur darbininkų 
klesa yra silpna neskaitlin
ga, kaip Rusijoje, arba men
kai susipratus, kaip Suv. 
Valstijose'— šita kova butų 
dabar visai beviltė. O įgi
jus tokį supratimą, kad ko
va prieš karę esanti beviltė, 
negalėtų turėt energijos ka
rės priešai. Bet ant laimės, 
taip blogai nėra. Užtenka 
tik pažvelgti į kares išnai
kintąją Europą, kad įsitiki
nus, jogei karės šiandie be
veik visuose atsitikimuose y- 
ra pragaištingos milžiniškai 
visuomenės didžiumai. Pro
letariatas toje didžiumoje 
sudaro tiktai dalį, bet kada- 
ngiant jo visokia didesnė vi
suomenės nelaimė atsiliepia, 
skaudžiausiai, tai jisai ener
gingiausiai kovoja prieš ka
res.

Antra drg. M. Punio klai
da yra jo aiškinime apie ka
res “pobūdžius”. Jisai ski
ria tarpe kapitalistinio po
būdžio ir darbininkiško po
būdžio karių. Šitas skyri
mas tegali tikti, žinoma, vien 
dabartinei, kapitalistinei ga
dynei, nes pirm jos, kol dar 
nebuvo kapitalizmo, karės, 
suprantama, turėjo turėt ki
tokį pobūdį. Bet ir kapita
lizmo tvarkos gadynėje bu
tų gana sunku visas kilusias 
arba dar kilsiančias kares be 
išėmimo priskirt prie tų 
dviejų rūšių, kurias nurodė 
drg. Punis. Imkime būrų 
(pietinės Afrikos kolonistų) 
karę: — ji buvo vedama 
prieš kapitalistinę Anglijos 
valdžią, o betgi jOs negalima 
butų vadint “darbininkiška 
kare”; būrų respublikose da
rbininkai apskritai neturėjo 
ir dar neturi beveik jokios 
i'ntekmės. Taigi, reiškia, be 
“kapitalistinių” ir “darbi
ninkišku” esti dar ir kitokio 
pobūdžio karių.

Straipsnelio autorius pa
darė šitą klaidą dėlto, kad ji
sai karių apibudinimui pa
naudojo* labai siaurą mastą. 
Kares jisai vertina pagal jų 
tikslą: jeigu karė yra veda
ma apsigynimo tikslu, tai da
rbininkų pareiga esantį da
lyvauti joje; o jeigu ji veda
ma užpuolimo tikslu, tai 
pasmerkt ją. Kad šitoks 
mastas yra labai neištiki
mas, tai geriausiai parodo 
dabartinė karė: joje atskirt, 
kurios valstybės užpuola, o 
kurios ginasi visai negalima 
(jei neskaityt mažesnių val
stybių, kaip Serbija arba 
Belgija). Daigiausia del to, 
kad daugelis Europos socia
listų vadovavosi tuo mastu, 
kuriuo naudojasi drg. Punis, 
tai jie ir pateko į keblumus.

Kad tas užpuolimo-apsi- 
gynimo mastas yra neištiki
mas, tai, matyt, jaučia, ir 
straipsnelio autorius. - Jisai 
mėgina jį pataisyt, daryda-. 
mas išėmimą vadinamai “im 
perialistinių karių gadynei”, 
ir sako: “dabar nebėra apsi
gynimo karių (išskyrus re
voliucines kares), bet vien 
užpuolimo ir pavužpuolimo ir pavergimo sve
timų tautų”, šis pasakymas, 
teciaus yra visaf nelogiškas.

Drg. Punis, kurio straipsniai 
rodo, kad jisai moka gana 
nuosekliai protaut, veikiau- „ 
šia pats tokio dalyko nebu- j I CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT RANK 
tų ir pasakęs. Jisai patikė
jo kraštutiniais radikalais 
socialistų eilėse, kurie šian
die plačiai skelbia (jau ir 
lietuvių spaudoje) savo “na
ujas” teorijas apie imperia
lizmą, — ir nepagalvojęs pa
kartojo jų žodžius.

Jeigu mes pripažinsime, 
kad dabar karėje visos val
stybės užpuola, tai' mes tu
rėsime pripažinti, kad jos 
visos kartu ir ginasi, kitaip 
žodis užpuolimas juk netu
rėtų jokios prasmės. Kiek
viena kariaujančioji valsty
bė Europoje yra kartu už
puolimo ir apsigynimo padė
jime, — jeigu į jų pozicijas 
žiūrėt karės “tikslo” žvilgs
niu. -Bet jeigu jos visos ne 
tik užpuola, o ir ginasi, tai 
koks seka iš to išvedimas so
cialistams, kurie mano, kad 
užpuolimo karėje jie privalą 
dalyvaut? Aišku koks: jie 
turi remti savo valstybes, 
padėdami joms apsiginti.

Tai matot, prie ko prive
da logiškas protavimas, jei
gu naudoties užpuolimo-ap- 
sigynimo mastu. Bet tai dar 
ne viskas. Kadangi besigi
nantis visuomet yra palin
kęs skaityt save neteisingai 
nuskriaustu, o užpuoliką — 
skriaudiku, tai sdcialistas, 
kuris sprendžia apie karę 
pagal jos tikslą, turės dide
lės pagundos ne vien gelbėt 
savo šalį nelaimėje, o ir geist 
bausmės jos priešams. Jisai 
gali persiimti neapykanta 
prieš užpuolančios šalies 
žmonės, tarp jų — ir prieš 
jos socialistus, ir tada ką 
mes matysime? Tą, ką da
bar matome Europoje: suiri
mą tarptautinės socialistų 
vienybės.

Visi šitie keblumai išnyk
sta arba bent žymiai suma
žėja, kada atidedi į šalį tą 
nemokslišką karių apverti- 
nimo būdą, kurį siūlo radi
kalai socialistai (kartu su 
dešiniaisiais), ir vietoje mė
ginimo surast, “kas užpuo- 
lė”, tyrinėją, kokių istorinių 
aplinkybių vaisius yra karė, 
t. y. kada sprendi apie karę 
ne pagal jos menamus tiks- 
PRIEŽAŠTIS. Kad perdaug; 
neištęstume savo prierašo, 
mo plači'auETAONTysiįO š 
mes čia tuo tarpu šito klau
simo plačiau neišdėstinėsi- 
me. Tegul skaitytojai patįs 
pagalvoja apie jį, pasinaudo
dami augščiaus duotaisiais 
nurodymais.

Pažymėsime dar dvi stam
bias drg. Punio klaidas.

Straipsnelio autorius el
giasi labai neatsargiai, kada 
jisai kaltina “partijos vairą” 
(t. y. Socialistų Partijos va
dus) “kvailais pasakymais”: 
“aš karės nenoriu ir jai esu 
priešingas, bet jeigu ji kiltų, 
tai ir aš eisiu kariauti.” Par
tijos vadai, visų pirma, visai 
nėra kvaili, — tą reikėtų ant 
visados įsidėti į galvą vi
siems jos kritikams. Kas-gi 
ištiesų būtų visa partija, jei
gu ji rinktųsi kvailus vadus? 
Nereikia tiems vadams ir 
veidmainybę prikaišioti, nes 
toks kaltinimas irgi nęinti- 
kins jokio bešališkai protau
jančio žmogaus. Kalba gali 
eiti tiktai apie teisingumą 
arba klaidingumą tos takti
kos, kurią siūlo partijos va
idai. Imant dalyką šitaip, 
priseina kartu su drg. Puniu

Į DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRIDGEPORTO
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panašiai, kaip tame drg. Pil
nio paduotame pasakyme, 
bet jie anaiptol nėra partijos 
vadų didžiuma, ir visai ęe 
pagal jų nuomonę elgiasi o- 
ficialiai partijos centrai. 
Pildomasis Komitetas ir Na-' 
cionalis Komitetas dar nie
kuomet nėra ketinęs arba 
raginęs kitus eiti kariaut, 
jeigu kiltų karė. Tuo budu 
tas musų bendradarbio prie
kaištas neteisingai meta dė
mę ant “partijos vairo”.

Antras dalykas, tai klausi
mas nėjimo į karę. Drg. Pil
nio nuomonė apie tą dalyką 
yra išreikšta taip, kad ji lei
džia daryt labai klaidingų 
išvedimų. Kada jisai stoja 
už tai, kad Amerikos darbi
ninkai neitų į karę, jeigu ją 
dabar pradėtų šios šalies va-x 
Idžia, tai jam pilnai pritars 
beveik visi socialistai. Šito
je prasmėje jau yra priimta 
kaikuriuose partijos sky
riuose (pav. New Yorke ir 
Chicagoję) net tam tikros 
rezoliucijos. Bet visai ki
taip šitas klausimas išrodo, 
kada jį apibendrini fr nėji- 
mą į karę’ padarai nuolati
niu socialistų principu. Ši
tokio principo socialistai ne
gali priimti. “Kariško strei
ko” idėją, kaip skaitytojai 
žino iš straipsnio, tilpusio 
“Naujienų” 64-am numeryje 

* (Plechanovas apie “tėvynę” 
ir jos “gynimą”), atmetė 
tarptautinis socialistų kong
resas Zuriche ir ją tebeat- 
meta šiandie mokslinio soci
alizmo pasekėjai. Ta idėja 
yra migloto anarchistinio 
protavimo vaisius. Kadangi 
teciaus drg. Punis ėjimą ka
riuomenėn pasmerkia tokio
je bendroje formoje, jogei 
išrodo, kad jisai tą savo nuo
monę skaito principu, pri
verstinu visu šalin socialis- €* V
tams, tai be pastabos nebu
vo galima ją praleisti.

ŽODŽIAI, ŽODŽIAI IR 
ŽODŽIAI.

pripažint, . kad vienas-kitas 
asmuo, partijos viršūnėse e- 
sanjtis, jau yra išsireiškęs

Ant didelio divono gulėjo 
telegrafistas Gruzdenas. Pa
rėmęs rankomis savo balta
plaukę galvą, jis apžiūrinėjo
mažą rudaplaukę merginą ii 
dūsavo. . /

— Katia, kas privertė ta

.j -....—;............. -..." - ■ ...u 

ve taip nupulti? Pasakyk 
man! — atsiduso tarp kita 
ko Gruzdenas. — Vienok tu

Buvo vienas bjauriausių 
kovos vakarų, šykštus ži
buriai ką tik apšvietė tirps
tanti sniegą. Viskas buvo 

dainavo tyliai, ne drąsiai, 
lyg ko tai bijodamos...

— Katia, kas privertė ta- 

tą paklausė Gruzdenas.
Katia nedrąsiai pažiurėjo 

Gruzdenui į akis. Akįs iš
mintingos, sąžinigos ir at
jaučiančios — tai bent jai 
pasirodė. O t i e n u- 
puolę sutvėrimai taip ir len
da į sąžiningas akis, lekia 
kai peteliškės ant ugnies. 
Koše jų nemaitink, bet tik 
pažiūrėk šilčiau. Katia gla
mžydama staltiesę konfuziš- 
kai papasakojo savo nelai
mingą istoriją. Atsitikimas 
paprasčiausis, niekšiškas: 
j i s, prižadai, apgaudinėji
mas ir tt.

— Kokis jis niekšas! —su
murmėjo Gruzdenas. — Ir 
atsiranda tokių ištvirkėlių, 
trauk juos velniai! Ar tur- 

— Taip ir maniau... Jus 
ir-gi geros, nėra kas sakyti. 
Kodėl jus, bobos, taip mylite 
pinigus! Kam jie jums?

— Jis prisiekė visą amžių 
būti ištikimu, prižadėjo ma
no gyvenimą aprūpinti, *— 
sušnabždėjo Katia. — Ar tai 
bloga? Aš tikėjau jam... 
Man reikia užlaikyti senutę 
motiną.

— Hm... Nelaiminga ” tu, 
nelaiminga'- 0 vis iš savo * 
kvailumo, tuštumo... Visos 
jus, bobos, esate silpnadva
sės!.. Nelaimingos, apgailė
tinos... Klausyk, Katia! Ne 
mano tai dalykas, nemėgstu ’ 
kišti nosies i svetimus reika- v
Jus, bet tavo veidas tokis ne
laimingas, kad neiškenčiu to 
nepadaręs! Katia, kodėl tu 
mata? Iš visko matosi, kad 
mata ? Nš visko matosi, kad 
tu dar ne suvis nupuolei, dar 
gali pasitaisyti... Tai kodėl 
tu nesistengi eiti tiesiu ke
liu ? Juk tu galėtum, Katia! 
Tavo veidas tokis išmintin
gas, akjs geros, liūdnos... Ii 
šypsais tu kaip tai nepapras 
tai simpatiškai...
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Gruzdenas paėmė Katios 
abi rankas ir žiūrėdamas tie
siai į akis, pasakė daug ge
rų žodžių. Kalbėjo jis tyliai, 
drebančiu tenoru, su ašaro
mis akyse... Jo karštas kvė
pavimas tiesiog degino jos 
veidą, kaklą...

— Galima pasitaisyti, Ka-

mėgink!
— Aš jau mėginau ,bet... 

niekas neišėjo. Viską per- 
nešiau... Kartą aš net pristo
jau už tarnaitę... nors aš pa
einu iš bajorų giminės! Ma
niau pasitaisyti. Geriau 
juodžiausis darbas, negu 
musų užsiėmimas. Aš tar
navau pas pirklį... Išgyve
nau ištisą mėnesį, ir nieko 

, sau, galima gyventi... Bet 
šeimyninkė pradėjo užvydė- 
ti, nors aš į jos vyrą neat
kreipdavau mažiausios do
mes. Bet ji visvien pavarė, 
—na..., ir prasidėjo vėl... Iš- 
naujo!

Šarūnas.
DARBININKŲ ŠAUKS

MAS.

į karę! Sukruskit, kol lai- KAIP JAUNIMAS PASITI [ję būdami vaikais.
KO MOKSLEIVIUS.

ženklas Rankos Saugumo. 
Chicago Clearing House v

Narystė.
Rankos, priklausančios prie CM* 

cagos Clearing House yra po jo« 
sargia priežiūra. Laikas nuo 1aDu| 
bent sykį į metus, Clearing Ho«s< 
revizoriai nuodugniai iština 
bankų stovį ir būdą jy vedimo. 
si pinigai yra suskaitomi, notos, boa* 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos pop* 
žiurinimos ir patikrinamos; pinlgM 
kituos bankuose patikrinti ir knnMl 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos 
te gali but knygose parodyta. Abcffl* 
tina tvarka arba ^atsargumas, >rg 
nedaleidžiamos. Jeigu bafika milto i 
ja savo Clearing House teisiq, tat 
yra ženklas, jos abejotino stoiMK

Tiktai tvirČiausios ir saugiausioj 
bankos gali but Clearing House Mt* 
riais.

The Chicago Clearing House prifi* 
žiūros užmanymas tapo IvestMI 
pirm dešimt metų, ir nuo to lafibj 
nei viena Clearing House benk* 

nesubankrutijo., Reikalui et—j| 
Clearing House bankos ateina Tij* 
na kitai su pagelba.

The American State Bank priUMh 
so prie Chicagos Clearing Houses p* 
ra po jos priežiūra, naudojasi joj 
teisčmi ir išduoda penkias pilnai afi* 
skaitąs j metus.

Ji taipgi yra po valstijos pridto* 
ra, yra reguliariškai tyrinčjainfi fiv 
kas metą išduoda penkias pilnai jfi* 
skaitąs Bankinei Valdybai IHinaCt 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje bankoje jrj 
išmokami ant kiekvieno pareikataK 
vimo.

čia galima gauti pirmus AolM 
Mortgages. Taipgi Aukso Morljfr* 
ges Bondus po $1004)0 ir $500001

Sis bankas yra atsakančiauski H* 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir Lenhttk 
kai.

Kapitalas ir perviršis; $600,00fcML

Turgaus ŽiniosAš sakau, jie bijo protauti, 
/aš tai nekartą, girdėjau iš jų 
pačių: girdi, “mes dar esam 
perjauni, permažai mokslo 
turime, kad mąstyti ir kal
bėti apie tokius dalykus”.

Aš, turbut, neapsiriksiu 
pasakęs, kad musų tarpe pa
našių “bailių” nesiras. * Aš 
nemanau, kad butų kokis nu
sidėjimas protauti. - Kaip tik 
priešingai.

Jeigu gamta mums sutei
kė gyvastį, verčia muš pildyt 
jos tiesas, tai mes pirmą tei
sę turime ir mąstyti ir stu
dijuoti ją.

Manau, šį kartą pakaks. 
Vėliau daugiau pakalbėsim.

Burdingonas.
.... -.... ' ■ • N'.. ». . ' ...........r *' n.......... . . r i 

MANO PASIKALBĖJIMAS SU 
PAČTOS VIRŠININKU.

3^ 3 t'Broliai už vandenyno! 
Mes, suvilioti saldžiais žod-* 
žiais griebėmės už ginklo. 
Dabar pamatėm, jog berei
kalingai. Nieks musų ne
norėjo Vergti, apart garbgo- 
džių gaujos. Tą turim išnai
kint. Išvydome, jog'mes ir 
musų priešai ir visi tikri 
nes turi tokius pat jausmus, 
ir dar šimtus kartų tobules- 
nius už musų vadovų. Mes 
mylim savo vargo drauges, 
štengiamės kuogerįausiai 
vaikučius išauklėti. Mes 
taip pat galim mylėti-ir guo- 
doti draugą; mes galim mo- 
kyties. Pamatę rožę, mes 
gėrimės jąja; užgirdę čiul
bėjimą — musų siela atsi
šaukia. Pažinom, jog ne 
žmonės su raukšlėtomis kak
tomis ir suveltomis ranko
mis mus nori apvergti, bet 
tie, tie musų vadovai, kurie 

,mums nedavė mokslo, neda
vė liuosybės, idant tapti žmo
gum, o ne mašinos dalele. 
Vargas mums, kad to anks
čiau nepastebėjom.

O broliai už plačiojo ma
rių vandens! Nesiduokit sa
ve įvelti karėn. Priešinkitės, 
kiek galite. Braukykite nuo 
savo draugų akių tamsybės 
rukus. O skrisk, musų go
dele, per platųjį vandenyną į 
pačias širdis tų varguolių.

Mes esam dabar silpni. Ga
lim tik šaukti ir... vargti, la
ukdami, kol karės dievaitis 
pasisotins. Nebėr musų dra
ugų, kurie pirmieji ėjo tėvy
nės ginti, tie dar but gal mu
sų riksmo paklausę. Bet da
bartiniai pavirto j žvėris, 
kuriuos peni ir prižiūri, i- 
dant jie žudytų. Vargas 

Į jiems! Vargas ir mums.
Dideli plotai žalio, siūbuo

jančio ir putojančio vandens 
mus skiria, o broliai, bet mu
sų širdis plaka taip pat. Jusi 
stiprus, jūsų daug. Išlyskit 
iš surukusių dirbtuvių, iš že
mės gilumos ir nuo žaliuoja
nčių laukų. Sustokit ir drą
siai pasakykit savo uždėtiem 
valdonam: Mes ne vergai. 
Mes reikalaujam, kad ne- 
siųstumėt žudyti nekaltų 
.žmonių; mes reikalaujam, 
kad jus visą savo intekmę 
padėtumėt, kad užbaigti šią 
pražūtingą karę. Mes to no
rim: Taikos, Taikos!

Lai sustabdo*tų prakeiktų 
kupčių laivus su ginklais, ku 
rie leidžia tuos žvėris apka
suose draskyties. Nekalkite 
ginklų, nes — kas kala kar
dą nuo kardo žus. Lai 
jūsų išrinktieji sustabdo 
maisto gabenimą, idant ba
das priverstų apkasus apva
lyti nuo tamsybės dujų. Mes 
su mielu noru pasiaukavom, 
kad tik karė sustotų. O Tai
ka !

Ar jus girdite musų šauk
lį smą ?

Ar žiaurus vėjai neiškrai
po jo minties?

Skrisk, musų godele į jų 
jaučia tenai surakintas kan J širdis, ir uždegk jas meilės 
čias, ašaras ir apviltus jaus- ugnimi.
mus; jie nutuokia musų bai- Skrisk, lakštingala, ir už- 
sų padėjimą, kuomet penki tralduok tenai, kad musų 
milionai karščiausių, jau- brolių sielos susiubuotų ir 
niausiu žaliukų musų — gu-| rankos susivienytų.
Ii susijungę su žeme, be gra
bo, be motinos ar draugų a- 
šarų! Tokie laimingieji, pra-

(Pabaiga.)

Pasinaudoję musų tamsu
mu ir jausmais, jus mus par
davėt, todėl šalin nuo musų, 
su savo saldliežiuviu! Mes 
esam augštesni už jus, nes 
mylim artimą, teisybę, dorą. 
Turim ir mes tiesą siekt prie 
Laimės! šalin karė!

Bet musų riksmas, pilnas 
skausmų, apviltų jausmų sil
pnas pasirodė, begalinėse er
dvėse. Nedaug tai atjautė 
taip, kaip mes, seni žmonės, 
kurie daug žiemų matė. Sal
dus žodeliai apie bakūžes, a- 
pie pareigą, išvirkščią meilę 
tėvynės, žavino dar daugelį. 
Nepermatomi rukai dengė 
akis, ir saulutė negalėjo pro 
juos prasimušti... Kakės ug-

Nelabai senai Naujienose 
'( J. Skr.) drg. Kaminskas 
rašė: “Kaip jaunimas pasiti
ko moksleivius —tai, tas pri
klauso nuo pačių moksleivių: 
kokioje dvasioje jie pasiro
dys.

“Jeigu jie prisideda *tik del 
savo reikalų—gyvenimo ver
čiami—teisingiau sakant, a- 
plinkybių — tokianfe atve
ju je, negalima tikėties prie
lankumo.”

Aišku, kaip ant delno, kad 
moksleiviai, jeigu nori suti
kti prielankumą iš jaunimo 
pusės, tad negali rupinties 
savo reikalais; geriau sa
kant ,negalį rašyti apie savo 
reikalus jaunimo skyriuje.

Aš, žinoma, nieko prie to 
neturėčiau nei pridėti nei at
imti, jeigu draugas Kamins- 

ikas tuo ir užbaigtų, bet jis 
tęsia toliaus sekančiai.

“Bet jeigu jie (moksl.) at
eis kaipo jaunimo dalis veik
ti visuomenės labui, kaipo 
moksleiviai trokštantįs pa
gelbėti mums, darbo jauni
mui, tuosyk visas pažanges
nis jaunimas pasitiks juos su 
didžiausiu džiaugsmu.”

Reiškia, moksleiviai bus 
pageidaujami tik tada, jeigu 
dirbs del visuomenės, neuž- 
siimdami savais reikalais.

Aš nekalbėsiu už visus mo
ksleivius, nes nei tiesos ne
turiu, bet aš visgi manau, 
kad kiekvienas moksleivis, 
jaustus skriaudžiamas, jeigu 
iš jo daug reikalautų visuo
menė, o jam nieko neduotų.

Aš sutinku su drg. K., kad 
moksleiviai privalo veikti 
del visuomenės labo, bet ir r 
visuomenė turėtų neužsigrį- 
žti nuo jų (moksleivių), kuo- 

• rmet jie šauktus pašalpos.
•|( Jeigu visuomenė turi tei

sės reikalauti iš moksleivių 
pasidarbavimo delei visuo
menės labo, tai tokią pat tei
sę turi moksleiviai reikalau
ji, kad visuomenė neužmirš
tų jų reikalų.

1 Aš sakau,— jeigu mokslei
viai reikalautų, bet ar jie rei 
kalaus — tai- klausimas. Aš 
manau, kad jie (moksleiv.) 
^prisideda prie jaunimo sky
riaus ne del savo reikalų, ir. 

I jeigu jieško pašalpos, tai 
greičiau kur kitur ne jauni
mo skyriuj, ar geriant sa
kuti, ne jaunuomenės tar
pe; nors, mano nuomone, ir 
.nebūtų nusidėjimas ten jieš- 
koti.

Kiek patyriau, tai moks
leiviai prisidėjo, pagelbėti 
jaunimui, o prie to jog ir pa
tiems reikalinga rašinėti del 
didesnio prasitryinimo.

Man jog nėra reikalo daug 
fapie tai kalbėti, kaip patiks 
jaunimas moksleivius tuo
jau patirsime, nes jau moks
leiviai pradėjo rašinėti.

Vieną dalyką aš, turbut, į- 
spėsi'u, tai tai, kad mokslei
viai, kurie susispietė, arba 
geriaus, prisidėjo prie Jau
nuomenės Skyriaus “Naujie
nose*, skirsis nuo tų moks
leivių, kurie leidžia savo lai
kraštį “Moksleivis”.

Skirsis tuo: Moksleiviai, 
! kurie susispietė apie aną lai
kraštuką, bijo .mąstyti. Jie 
bijo protauti, nes pagal jų 
išmanymą, protavimas yra 
nusidėjimu prieš užgrabinį 
gyvenimą.

Savo organe “Moksleivyje 
jie rašinėja pasakaites apie 
Betlejos kūteles, apie kokius 
kūdikėlius, ir tam panašias 
pasakaites, ktjrias daugelis, 
o gal ir viši| jau esame girde-

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Kovo 19, 1917. 

žemiau paduodamos produktams 
kainos dera (ik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau:
Sviestas:—

Extra Creamery

Seconds ......
Ladles ...............

Oleomargarinas:— 
Stalui .............

Kepimui ...........
Kiaušiniai:—

... —40 
. 38—39 
34 %—37 
. 32—34 
. 28—29

22—24
16—18

29—30
... 26¥2
25—26

. 22—23 ¥2 
23 ¥2—24 ¥2

. —26 
... 26% 
... 26 ¥2 
... "26% 
30—32 
... 25
... 23%

—20

i

I

i1

(Tąsa nuo 4 pusi.).

JO

rukus.

16 ¥2

—Taigi, taigi! Nuodėme, bet

kaklo, o tu eik į policiją

biaurybe!

TURĖKITEFor-

dek...

siu visus siunftTrius su pinigais...
jos smegenis

(250-400 sv.)

'—Tai negalimas

1.06—1.08

motiejukų

Kazimieras Gugis *

į

SKAITYKITE IR PLATIN
G

Niekuomet aš nepasitaisy- 
siu, niekuomet ! Ar-gi aš ga

ma savo plaukus.
Jaunas žmogus, pažiurėjo

Miesto Ofisas:

127 N. Bertom $1. 
' 1111-13 Unity BMg.

Tel. Central 4411

išblyško ir urnai sucypė. Ki
tame kambaryj kažin kits 
numetė ant žemės kokį tai 
dalykėlį, matomai, išsigan
do. Katia isteriškai pradėjo

No.2 
.17 ¥2 
.21 
.13 ¥2 
.12 ¥2

No.3
.11% 
.13 ¥2 
.11% 
.11

.9 ¥2

12.00—14.00
9.00—12.00

11.00—12.50
13.00—14.50

liūdnai šypsodamas: — ir jeigu 
viską apsvarstyti, kaip kas, dul
ko ir kodėl, lai, mano manymu, 
geriau...

sakinio, numojo ranka ir tru

mam m žmoniškai, nors aš ir 
ištvirkėlė, niekše...

Dagi labai panašiai. Jinai 
prilaikydama kvapą, pradė-

lavo parašas yra tavo parašu... 
Gerai dar, kad už paliudijimą 
imama lik 10^-— 15 kapeiką, — 
o kas butų, jeigu už lai imtu ko
kis penkis rublius? Jus, Scmi- 
on Alekseič, mane kuopuikiau- 
sia pažįstate... Ir Dirty i aš su
jumis buvau, ii

savęs nuplakimo. Visą savo

- -Tik pagalvokite: kokis man 
išrokavimas pasirašyti už kitą, 
kad pavogus , pinigų? Juk tai 
prasižengimas! Kur kas nyfžes- 
nė bausmė bus už tai,- jeigu aš

$12.50—14.50 
12.50—13.50 
11.00—12.00
.. 2.15—2.60 
... 1.50—2.40

♦—*

. —10.00
,.. —8.90
.. —8.70
... —8.00 
5.75—6.00

.. —8.75 
. . —8.60 
7.80—8.00 
6.50—7.00

... —8.20

Prezidentas,
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., Loearts fi$ 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketvertais fit 
Sukatomis iki 8:30 vai. vakaro.

sti buvo galima daug. Jinai

metas, kaip audra
Trečias verda da

—šiai jums ir negalimas dai
ktas Ten pasitikima... Aš pa
sitikiu jumis, jus manimi... 
Šiomis dienomis buvo atėjęs pas

minučių prabėgus Katia gu
lėjo ant sofos ir verkė:

— MeKo gero is manęs 
nebus! O jums ačiū... Aš 
pirmą kartą savo gyvenime 
girdėjau tokius meilius žo-

— Ale nusiramink, Katia! 
—atsiduso Gruzdenas, žiūrė
damas į laikrodį. Pasitaisy- 
sj, Dievas duos, jeigu pano-

26—27 
22—23 
18—22
15—19

įau. u i'

Katia už-

kalbėjus.
d unktelėjo,

Bet
—Tai nieko

juk jus mane pažįstat!*! 
nereiškia! Aš 
s, na... o urnai

- tai ne jus? Kas j u* žino!

2.00—2.75
2.50— 6.00
1.25—1.50
2.00—4.00

.75—2.50
3.00—3.50
7.50— 4.00

5.00 8.00

čių kalius nelies.
Kitas 

praūžė, 
garsiau.

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliskuose 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

^Janių Ofisas:
3823 S. Halsted SI.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

t v 
I,

Š

lai daroma kur kas paprasčiau. 
Ten laiškanešis ateina pas tave 
ir —- “Ar tai jūsų paVardė? Im-

simastė. Ar Gruzdenas kar- v
tais nenori pasielgti panašiai
tam asmeniui? L v ir tain’.

baisiausį galvažudį. Paskui 
laiškanešis atneša man prane
šimą, ir aš pasirašau, kad pra
nešimą gavau tada ir tada. Lai
škanešis išsinešdina, o aš pra
dedu vaikščioti iš kampo į kam
pą ir skusties: “Ak, matute, ma
tute! Už ką jus ant manęs su- 
pykote? Už kokį prasižengi-

iš manęs teismo išlaidas... Juk

yea labai gerai žinoma kiek- 
veinam “sąžiningam paleis
tuviui”, bet iš tos kalbos nie-

mano t u r i n v s... Veikia n t i sv

romano asmuo parsiveda pas 
save “mielą bet pražuvusį 
sutvėrimėli” ir pripasakoja

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietu vys uždėjo nfagijos 
dirbtuvę. Dirba visokių stuku daiktus. Jėi 
nori gatiti Štukų katalogą, posiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP.

P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS.

mą tą rublį atsiuntėte? Juk 
dabar numirsi nuo vargų!”

—Autuvų negalima taip ru-

mo savo asmens, o pinigus taip 
atidaviau. Mes, piliečiai, nerei
kalaujame iš jūsų, o jųs^.

Bet jie dar to nesupranta, 
varguoliai. Jie stipriai tiki 
į savo augštuosius vadovus,

. 9.33
. 8:15
. 7.95

—Ne musų protu rišti tuos 
klausimus! K. A.

ES Tel; Canal 2118

I Dr. A. L Yuška §
Gydytojas ir Chirurgas B3 

„ 1749 So. Halsted St, kampas 
18-tos antvAs.- Chicago, IB.

sklaisto tamsybes rukus, ir 
taikos saulutė leidžia savo 
karštus spindulius per praš-

.. —23% 
21—23

,13—16

, bet

bėjova... Kam jums paliudiji
mas mano asmens? •

—Negalima, forma!... 
ma, gerbiamasai, tai to
lykas, kad... geriau ir neprasi-

Formalistika, vien žo-

15.00—16.00
14.00—15.00
13.00—14.00

8.50—10.50
13.50—15.00

. 7.50—8.50 
10.00—11.00 
. 8.50—9.50

8.50—9.50 
9.50—10.00 

. 7.00—8.00 

. 7.00—8.00

9.00—10.00
10.50—11.65

parinktiniai .. 7.00—9.00
vidutiniškos .. 6.00—8.25

7.00—10.00

14.80—15.10
14.55—14.80
14.40—14.95
11.00—12.50

.*■ 
■
c
4-

Virė ta pekliška Ugnis 
smarkiau ir smarkiau: virė, 
plėsnojo — ir gamino savo 
pražūtį. Nes,naikindama vi
ską, — gimdė badą. O pas
tarasis vertė žmones mąsty
ti; pilvas visados buvo ge
riausiu žmonijos mokytoju... 
Daugiau ir daugiau glaudėsi 
prie musų su riksrųu: “Salin 
karė!” O sugrįžę pamišėliai, 
luoši ir akli, skleidė toliau ir 
plačiau, jog priešai mums

No.l 
.18 
.27 
.14 
.13 
.12

100 sy

dūliai milijonus, kurie sėdi 
apkasuose. Tie, pavirtę į 
žvėris, bado, šaudo ir žudo 
viens kitą, neatjausdami nei 
bado, nei žmoniškų jausmų. 
Bet vistiek musų riksmas ei
na garsiu, vis kįla ir sklimba 
tolyn ir tolyn lyg aušros ryt
metiniai ^spinduliai.

Visų šalių darbininkai, 
kuriuos badas taipgi rengia
si praryt, bėga lauk iš suru
kusių dirbtuvių, lenda suodi
ni iš po žemių, sustoja dir
bę po plačius laukus, ir sus
tirę klausosi ausis patempę, 
ir nustebusiai žiuri viens kie
tam į akis, lyg klausdami, ką

nujaučia, kad pastarieji no
ri juos karėn įlaminti su ža
vinančiais šauksmais: — Už 
tėvų kapus! — Bet... Išgers 
ir jie kartų’kupiną stiklą, jei 
nesusipras.

Pasiklausę sklimbančio 
balso, jie vėl grįžta į surūgu
sias darbo vietas ir vėl... ka
la ginklus del musų! Bet ne-1 
vienas jų ir praregi; atjau
čia musų sielos šauksimą, at- |

Verkianti Katia atsegė 
tris viršutinius sagučius sa
vo kailiniukų. Romanas su 
prakilniu vyru beregiamai 
išgaravo įš galvos...

Staugė vėjas, kuris, tary
tum, pirmu kartu matė prie 
ko priveda duonos kąsnis. 
Viršuj už lubų, pasigirdo gi
taros balsas. Niekinga mu
zika ! K. A.

branduolį, ir skleidžia tą 
šauksmą tarp savo aklų bro
lių. Klausykitės!

Bet broliai už vandenių 
kurtus". Juos pavilioja pra
keikta garbgodžių gudrybė, 
kuri žiburiais ir naudodama
jų šventus jausmus, dirdina KITE “NAUJIENAS,”

Skrisk ir plėtokies, musų 
raudele, toli ir plačiai ir bu
dink visus, tikrus žmones su 
tikrais žmoniškais jausmais.

Ar išsipildys skausmų su
kaustytas, ašarų nudegintas, 
baisiausiai apviltas musų 
sielos troškulys?..

Paprastieji first ... 
Maišyti .................
Checks .....................
Plirvinukai .............

Suris:
Twins .....................
Daisies .....................
Young American . 
Longhorns ............
šveicariškas ........
Limburger .............
Brick....................... .

Paukščiai, gyvi:—
Kalakutai (svarui) 
Vištos ................ ..
Viščiukai .................
Antjs .........................
Žąsįs .........................

Paukščiai, išdariniu & 
Kalakutai (svarui) 

Vištos ... .............
Anfįs.........................
žąsįs .....................

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui ..14 
60—80 svarų ” 15
90—100 svarų ” 
140—145 sv.; kauk

Jautiena
Ribs ,svarui) 
Loins / 
Bounds 
Chucks 
Plates

Kiauliena, už : 
* 20—40 svarų 

40—60 svarų 
60—100 svarų .....

Bulvės, bušelis...........
Saldžiosios, gurbas 

Daržovės:—
Barščiai, statinė 
Kopūstai, did. gurb 
Morkos, statinė ... 
Kalafiorai, dežč ... 
Salierai, pintinė .. 
Agurkai, dėžė........
Salotos, gav., gurbą: 
Cibuliai, 100 svarų 
Žal. pipirai, pintine 
Ridikėliai, tuz. rišulių .. 
Špinatai, statine .......... 3.00—5.0(
Tomėtės, pintinė...........3.00-—4.5(
Grieščiai, statinė...........4.00—5.00

Obuoliai, statinė...........3.00—6.50
Grapefruit, d. 46—96 št 2.50—3.5( 
Apelsinai, dėžės ........... 2.50—3.50
Citrinai, dėžė ............... 3.25—4.00
Ananasai, gurbas...........3.00—5.00
žemuogės, kvorta ...............20—.30

Cukrus, už 100 sv.:—
Pjaustytas, II. and E. .. 
Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus ...........

MILTAI
Vasarių kviečių— 

Special brand .............
Patents . ..............................
Straights ...........................
First Clears .......................
Pi ktosios rųšies........... i

Žiemkenčių kviečių—
Patents ...............................
Standard ...........................
First Clears ................... '
Second clears ............... i

Ruginiai—
Baltieji ................................
Tamsieji ...........................

Gyvulių turgus
CHICAGO, Kovo 19. Gyvulių atga

benta šiaip: galvijų ca. 1,500; avių 
— 8,000; veršių — 500; kiaulių — 
7,000. Paduodamos kainos:

Jaučiai, parintkieji .. 11.00—12.65 
Kiek menkesni 
Mituliai ...........
Sotckers and Feeders .. 7.50—9.00 
Veršiai, 
Karvės, 
Buliai 

Kiaulės:
Sunkios 
Vidui. 200—250 ... 
Lengvesnes .............
Paršai, geri .......

Avjs:
Mitulės .....................
Senės, geros ...........
Aviliai, geri ............
Erai........ ..................

Kornai 
Kviečiai 
Rugiai

, Avižos ...........................58%—.59%
ŠIENAS

Motiejukų, geriausias 16.50—17.50 
Motiejukų No. 1. .. 
Motiejukų No 2. ..

Mot. No. 3 maišytus
Kultų motiejukų ..
Dobilų, sulig rųšics
Prerijų, sulig rųšics.. 940—14.50 

z Packing ..........
šiaudai, ruginiai

Kvietiniai
Avižiniai .....

Šiaudai, ruginiai

Vyrišky Drapanų Barguii
Nauji, neatimti, daryti ant hImm 

kymo siutai ir overkotai, vertis HM* 
$30 iki $50, dahąr parsiduoda po tU| 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $11 1M 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7 M ifii 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pami^ 
ty overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir owr< 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1JM M 
$4.50. Vaikinams siutai mio |UN| 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir v#* 
karais.

8. GORDON 
1416 & Halsted SU

i

Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti. $5 iki $200JM.

Moters ar merginos, ar vedf ar 
- pavienios, senos ar jaunos.

Mes skoliname del Stocky«rij 
šapos ir dirbtuves darbininkų, fie* 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma | K 
minutes.

Paskola ant rakandų — į 3 
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolų 
ant pianų, sankrovos jren 
arklių, vežimų, apdraudos 
šių ir bile kitų užtikrinimu 
nepaisome ką jus turite ari 
jus uždedate, mes norim da 
jums kad musų mokestis maiiash 
sia mieste. Tas yra delko 
tunte veikti su mumis. Mes kTii- 
Čiamc jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti, kad mes patvin- 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN 
COMPANY 
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras augites 
Telephone Drover 2115. .

MOKYKIS SIUT MOTERIMIS* 
RUDUS.

Išmokiname piešimo, klvfB* 
mo formų siūti naminius daftto* 
tus arba aprėdai us. Diplomai 
kiekvienam, kurs IšsimokiBC 
Valandos dieną arba vakasaftft 
del jūsų parankamo. Ui 
išmokiname jus siut yUokfcsi 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGER 

2336 W. Madison g. Wester* 
1850 Wells gatvi.

SARA PATEK, MOKYTOJA*

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Suima* >02-904 National Lit* Mjfii
20 fio. La Bali* BL, ONun,

T«l. Oontral 0200-0201. AUarat Stok
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iCHICAGOS ŽINIOS
Iš BRIGHTON PARKO.

Vienas “Vyčių Generolas” 
mums praneša, kad Nekalto Pra 
sidčjimo P. šv. paraiii jos kle-

J. Tananevičiatis bau 
ko reikalai.

B risk a,

įspaudus nors. 5 MtokTius, tad
n y va moteris klausimą, 
po smerties?

žmonių. Olszewskis aiškinasi.

Neparapijonas.

Piktadariai apipiešė 
Schcrlock, saliunininką. 
atimta $50.

.John

p. Benediktas Vaitekūnas

Fonas, kunigas
bai susirūpinęs rovimu kūkalių 
iš kviečių. Pereitą nedėldienį

ny name parduota buvusio J. 
Tananvečiaus privatinio banko 

, .—...... ..  . . _ ti rei lai lečiaus išeina ir Areštuoota 9 negrai už <a? ui

ra i. avinėjo visųpirma
Kataliko” Šerus. J u.

advokato angliškai

jęs ir savo parapijonams, tiu*p 
kurių irgi esą paklydusių, nesi-

kstančio.
9 kaip m a*

Kunigas Briška
Kaikurių Šeru verte btivo

L V Iv L J V ClOį (I Į/i\ I Cl IIO t V JLTJLcIl 
f urs namus, 1019 Wells.

au-
n e- jaučiu balsu šneka:

kurs dešimts metų darbavosi A. OI-rie
ne. Geruosius jis rašysiąs į vie-

sius, kur neuž 
lerių, “mufinti

TOWN of LAKE

M. X. Mockaus prakalbos

us, tai žmonės

<111011111c

labai ramiai; žinoma, buvo ir 
vvčiu, bet nedrįso triukšmo kel- 
ti, tik povaliai 
“einame namo”.
L-r... I.-.....- 1...........  . 4

šnekuuiavosi

tą klausimą išaiškino labai nuo-

ncx!

va-

klausimas.

žinia

imi.
L

norėtu, € Mockus

v įsi nori.

žmones dauginu žinojimu inlc- • • * t »rasuojasi ii.egtl tikėjimu. Žino
ma, tas vieliniams dušiu uanv-

ir žmones',-j; d i gerai akis prasi-

srnikta uz serus dar lie
's [jardavimas nepasi- 
šiandie išryto, nuo 10

ui j ienose

Olszewskio banko 
dalykai

kambariuQse, antrašu:

augščiau adresu, ten jau buvo 
pusėtinas būrys žmonių. Ol-

su pasiūlytomis dar seniau

50 nuošimčių• (t.y. pusę) inde
ly. pinigų, o likusius vėliau, pen- 
keeių, regis, metų bėgiu.

50 nuošimčių, anot advokato

ginu dienų — tai yra iki pra
džiai ateinančio balandžio mė
nesio. Olszewskis užreiškė, kad 
pusę minėtųjų pinigų gaus nau-

o jei žmonės uores, lai

Nieko, reis-

Dau-

ar rašysi mes ar nesirasx

oenllemen,

SĮ $6.25 Du dideli
Į J K ____ ■ | J _ «

%, tf 1 i "1 I I "3 9^Specialiai
IT i?š^ N I n .Del šios Sąvaitės.

Grynais pinigais ar
ba ant išmokėjimų.

Plieninė lova 2-eoliii tęsianlysi pastovai, sun-

daryta pilnos micros ir nu- ,^'k «

dirbta baltai arba \rcrnis > i)
Martin, didelis bargenas {)O

1 7
Į49

J*

tas ir tvirtais šulais. I ikros a
skaros sėdynė, puikiai pri- JK I žg 
kimštas, specialiai po ....

Rašykite Mums Del Kataliogų 
Lietuviškų Rekordųraw

3948-50 West 12th St., 6137 ŠoTHalsted St.,
426 S. Wabash Ave., 1968-70 Milwaukee Ave.

Atdara Utarninko, 
Ketverge ir Subatos 
vakarais.

Atiduok mano pinigus.
;ewskis: - Pirma balau-

šimtas su viršum Sou‘h Si
des saliunininku nutarė neduo- v
ti užkandžiu.

Žmogus: — Man šiandien rei
kia. Atiduok, nebūk Rusijos 
caras. Jį žmonės išvijo, o mes 
nevysi m. Tik atiduok pinigus.

Visi juokiasi: vieni turbut

sulyginimo caro su OlszeAvskiu.
Patsai Olszewskis, matyt, 

tiapjau randa, kad ir rusų caro 
likimas vra vienokiu. Jis taria

Publika šypsos.

žmogus pažvelgė manęsp: 
kia, matai, kad aš ne taip

žmonėms paaiškinama, kad 
tie jų, kurie jau pasirašė, gali 
eiti sau namo.

Kaikurie depozilorių skun-

ną, o dabar eik sau.

si.

DAR VIĘNO BANKO BĖDOS.

Bieržynskio bankas, 
čia kalbu, jau uždą

815 Milton avė
areštuotas. P; 
brangakmenių.

Žvdu inslitulan susirinko 200

mark et., areštuotas už šovimą.

areštuotas.
Manoma

Frantz Goetz, 941 iVan Buren, 
alpo gatvėj. Liko nugabeu-

51 metų, 939 Con-

sumušta. 
j imu s.

Stanley Mierzinski, 1101 N. 
Ashland, sunkiai sužeidė savo 
pačią. Galimas daiktas, kad a- 
bu mirs. • • < -jim ■

judinamų ir nejudinamų — pa
rdavinėjimas. N.

.uiią franeuzų mb 
z/onne, kuomet vokiec*V 1

buvo priversti apleisti jį. 
kokių orgijų, tariant kor< 
pondento žodžiais, neprick 
tie barbarai vokiečiai!
sako: u tūlos miesto’dalįs 
sa, buvo sugriauta kanuo 
kulkomis, bet visur kitur 
ra aiškių ženklų, būtent, k 
vokiečiai varė sistemat 
naikinimo darbą pirm apl 
siant miestą”. Korespom

Thomas Courtney^ 3124 Ja
ckson blvd., liko apiplėštas. Ne
teko laikrodžio ir kaklaraiščio 
špilkos.

...r-....—»■■■■■. K Tu. T I i.—,.... ...

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

Sukatos vakarais ir nedaliomis pir^ 
mas floras 15c, Balkonas 10c, 
HALSTED ir 82-ra GATV*.EVESKIO M® 
Dieninė ir MOKYKI A 
Vakarinėj IvIYl 1X141

Čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradinėj 
Ugi augSClansial, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos. AugSL 
Matematikos, istorijos, Geografijos, PolitiS. 
Ekonomijos, KnygvędystCs.Dailiaraščio, Lai« 
Skų raSymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted St..Chi«o
JVO 
žia

ikos 
ma,

nan-

» 
ieta

išlikę nuo kanuolių ir i 
nies, viduje išnaikinti k 
viršaus iki apačios: fak| GVBYfOJASirfiliSifHIRtsAS 
dai, sienos, langai ir tt. — 
skas paversta j šipulių k 
vas. Viešbučių ir alud 
langai bei veidrodžiai išd 
žyta ištuštintomis reinišk 
vyno bonkomis ir tt. Be 
puošnioji Peronne mit

irapijonas,
: Bijau tvirtint, ar 
Parapijomis gerai

nori tvirtinti...

minėsiu) kad kuomet jų vaikų

rą, tai molina nuėjo pas “sese
rį” ir davus du doleriu prašė, 
kad geriau mokintų. Sesuo ne
va atsjprašė ir... mokinys, parė
jęs iš mokyklos pasisakė; kad ji

1 perkfelė iš antro į 4 škyrią! <

Or. 1.1. EPSTE1I
Speclallltttfns motdrllšlky, $ 

vyriškų h’ vaiikų Hgų ' 4,
Ofisam Ir Gyveisimu* i ;

71600 S. Halsted St., Ikairtp 86 4
Ofisai* atdaras iki 1G vai. ryto, X—M w 
po piet ir vakarai*. X

Telephone Drover 45174 ?

Dr. J. Van Pai ng
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriikn Dingnoxa ir Gydymą* 
Speciališka medicina nuo 

užnuddijimo kraujo
Vandenota Medcga Slaptom Ligom 

2221 S. KEDZIE AVĖ., 
Netoli 22-ros gtv.

Valandos: 1—3 po pietų; T—9 vak

X TELEPHONE YARDS 2721 . J

¥ DR. J. JONIKĄITIS | 
$ MEDIKAS IR CHIRURGAS J
♦ 3337 So. Morgan St., Chicago S 
V . Kerta 88-čioPl. iy Morgan Si. T

k’e of Chicago, dabar užėmė vietą 
kaipo Lietuvių atstovo The Stock 
Yards Savings Banke, po n r. 4162 
So. Halsted gatvė. P-nas Vaitekū
nas yra gerai žinojntas. tarp lietuvių 
Chicagoje ir yra nariu kelelos lie
tuvių draugysčių.

The Stock Yards Savings Bank, 
kurioje jis pradėjo darbuoties, yra 
tvirtas Valstybinis Bankas, įsteigtas 
suvirs penkiolika*metų, ir po prie
žiūra Direktorių Tarybos, susideda
nčios iš viršininkų The Packing ir 
kitų industrijos associącijų iš Union 
Slock Yards. (adv.)

'J " ~i.ini.il ii. .'i 11—^—i i u   n—

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Angliškas
£ 3

Angliškai-Lietuviškas
Talpina savyje reika

lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename

j Kaina 50c paprastu
* ir 75c geru, skuriniu ap- 
? daru.

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.

g‘i,wi'Wr*WTWTwPT»WTaPTWr

I DR. M. HERZMAN1I IŠ RUSIJOS |
V . Gerai lietuviam« žinomas per 16 me- Q 
X tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- S 
D gas ir akušeris. X
T Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- O 
Jl rų, moterų ir vaikų, ..pagal naujausias A
g metodas X-Ray ir kitokiu* elektros X
X prietaisus. M
£ Ofisas ir laboratorija, 1025 W. 18th A 
y St., netoli Fisk St, «t
K VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, Ir g 
K g—g vakarais.
Ž Gyvenimas, 3412 S. Halsted st
A Valandos: 8—0 ryte, tiktai.

Telephone Canal 8110

Telephone Yarešta &OSS

Dr. M.Stupnicki 
810$ So. Morgnw St, Chicago. 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 H- 
ryto, nuo b iki S vakar©.

I TO DAR NEBUVO
Turiu už garbę pranešti savo tautie- 

5 čiams, norintiems pirkti lotus, kad pirm, ne- 
X gu pirksit kur kitur lotą, pamatykit mane. 
X Aš jums paaiškinsiu kuoplačiausiai, kaip ir 
X kur ir už kiek galima nupirkti lotus, kad 
(fe nereiktų vėliau gailėties.
ž ' Daugelis musų lietuvių per nesuprati- 
® mą ir per agentų prikalbinėjimą apsipirko, 
® o dabar verkia.

' Yra proga kiekvienam uždirbti gerus 
S* pinigus į trumpą laiką per daugelį metų. Aš 
S* pardavinėdamas lotus, turėjau progos apsi- 
3* papažinti su šituo bizniu ir esu pasirengęs 
X kuoteisingiausiąi patarnauti savo tautie- 
X čiams.
X Turim didžiausius plotus žemės, gra
fe žiausios vietos Chicagoj. Mes galim par- 
X duot lotus daug pigiau ir ant daug geresnių 
(fe išlygų, negu kita kokia nors kompanija, tu- 

rinti kelias dešimtis lotų. Todėl patariu 
cfc savo tautiečiams negaišinti nei valandėlės 
® brangaus laiko, nes neilgai bus taip žemos 
s? kainos, — greitu laiku prisieis už tuos pa- 
S? čius lotus mokėti dvigubai. Taigi negaišin- 

kite laiko, bet šiandie kreipkitės į mane, o 
aš jus nuvešiu ir parodysiu, kur tikrai yra 
auksinė proga padaryti pinigą.

S FRANAS TVERIJONAS,
® 3402 Auburn Ave.
J With* WILLIAM D. MURDOCK and CO., 
X 17 N. La Salle St., Rm. 400, Chicago, Ill. 
X Telephone Franklin 253.

Š5Y5TEF1
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyry ir motery drabužių.

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas prarys jus žinovu į tru
mpą laiką.

Mes turime didžiausius ir ge
rinus kirpimo-designing ir siuvi
mo skyrius, kiir mes suteikiame 
•praktišką patyrimą kuomet jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą, bi
le laiku — dieną, ir vakarais ir 
gauti speeiališkai pigią kainą lai
ke šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jūsų 
mierą — bile stailės arba dydžio, 
iš bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams. 

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.

PASEKMINGI

118 N. La Salic St., Room

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klososi
u al KORE8PONDENCIJINI8 SKYRIUS.— KiekvIenM gali ilmoktl

1 ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iŠ lekcijų eutaiaytų 
[ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai parankus kiekvienai*, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progoa lan
kytiem | mokyklą ypatiėkaL Geresniam persitikrinimui, siun
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaua; indčk dvi markes prisiuntimul 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. —- Tiems, kurie gali pribūti 1 musų Mo
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me dadftiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradiiamokslią 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau fuprantantieieu 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOLkskyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. 18th 8t., ir 1741 W. 47th 8t.

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicar*, LL
iNMM*MBMa*anMMI****MM>MmMMM*N«*NMMMN*4taM*MM*MMaM^^

American Uchcol 
of Languages

Aa^rliTMin** 
MokykU

DYKAI
CWI0A00' HUNCH*

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPORT©
VYLtTXMS IR SLAUGIEMS

Akiniai aukso rbuvuose nuo $3.00 ir au
gščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisi;®! jvairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei perAti ar 

A skauda akis. Jei jos raudono*, ,j*i gal
gi va sopa, jei blogai matai, jei akjs sil- 
|f psta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelbo* 
[f aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
J kiniai uždyką. Atmink kad mes koi- 
0 nam gvarantuojam akinius ir kienki*- 

nam gerai prirenkam.
Ekspertas Optikas,S. M. MESIROFF,

Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AŠ buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių 8. M. MER1ROFF, 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL,

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite: * z

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St. ' Chicago, Illinois

i.ini.il


NAUJIENOS, Chicago, Ill.

Pranešimai
(PA S A R G A.—Draugijų p r h n e $ i mu s 
skelbiame be užmokesties. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va
karo, laiškeliu arba telefonu. Pri
duoti tą pačią dieną, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti. 
—“Naujienų” adm.)

Pranešimas.

RACINE, WIS.
LDLI). 65-tos kuopos susirinki
mas atsibus kovo 21 (L, 7:30 v. 
vakaro, socialistų svetainėj, 300 
Monument Square ir katu pas 5- 
tos gatves.

Draugai, kuriems rupi LDLD. 
reikalai, malonėkite atsilankyti 
susirinkiman.‘

Sekret. S. J. Gelumbauskas.

Randai
RANDA — Parsirandavoja 6 kam

bariai. Gera vieta del daktaro, ant 
aptiekos viršaus, po num.:

Reikalavimai

Naujienų Bendroves Direk
torių* posėdis įvyks seredoj, 21d. 
kovo, Naujienų redakcijoj, pra
džia lygiai 8 valandą vakare. 
.Visi direktoriai būtinai ’ privalo 
dalivauti posedvj ir atvykti lai
ku.

1 . P. čereška,
Naujienų B-vės sek r.

EXTRA NAUJIENOJ BEN
DROVES DALININKŲ 

SUSIRINKIMAS.

PRANEŠIMAS^
LMPS. 9 kp. ir LPLD. 19 kp. 

komitetų susirinkimas reikale 
šeimyniško vakarėlio rengimo 
įvyks seredos vakare — kovo 21 iv *
d., lygiai 8 vai., p. F. Zavisto 
barbernčje, po numeriu 3116 S. 
Halsted st. Visi komitetai ma
lonėkite. atsilankyti, nes per lai
škus nebusite kviečiami ant
rašų neturiu.

V. Maukus.

REIKALINGA sena moteris odei 
pridabojimo 1-nų metų vaiko. Gali 
but ir ženota, be vaikų. Gera vie
ta del gero žmogads. Atsišaukite 
greitai. K. Jamontas, “Naujienų’1 O- 
fisas, 1840 So. Halsted St., Chicago.
"F——*  ..........~~.. ■'

MOKYKITĖS
Mechaniškos Dent isterijos — $25*00 
iki $75 į savaitę; čiela mokykla me
chaniškos defitisteruos Amerikoje; 
pasekmingiausia mokinimo sistema; 
mokinama iiavienįui; iš knygiĮ ne
mokinama; išmokinama i 3 ir 6 mė-

-.dienomis ar vakarais; lengvos sąly
gos, augščiausi paliudijimai. Setas 
dantų neturtingiems žmonėms pa
daromą pigiai. Rašykite del speci
alia katalogo 28: National School of 
Mechanical Dentistry, 506 So. Wa
bash ave., Chicago, 111. ’

“AUDĖJAI”
Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukila prieš savo iš
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas _ lošimui, 
bet perskaityti jį yra taip svarbu ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu: 
“NAU-JIENOS”

1840 So. Halsted St., • Chicago, Ill.

BANKER
COFFEE

■ J _ ■

GARSI SANTOS KAVA. a| aa 
Visur parduodama po 28c ir I 
po 30c

SVIESTAS
Geriausio* ✓' 

urietonos, g*- - m 
r**nf», negu n Jp 
<ur ju* Ka-**fwU 
it gauti .. ,

t.
WEST BIDS 

Milwaukee Av. 
M ihvauke* Av.
Milwauke* A v. 

W. Madison St. 
W. Madison BL

117B
20&4
104*
1610
28t0

RYŽIAI
G*riau*io« 

tųliea, 10e v« 
•tč*,’ P*r»t- 
luoda ui

COCOA

3a»ikr», »u)y- 1 qH 
rtnk bu bent | |V 
cokia, % «v

ARBATA
Friimnlau*

G varan- J| fl * 
luotą, v*rtč*tl||n 
C* pamidn* ■ VU 

la po

1€44 W. Chicar* Av.
1886
2612
1217
1882
1818

Blu* lalaM Av. 
W. Norisi Av, 
B. 8t.
fi. SL
W. 4tth 8t.

1101 ft
SOUTH RIDI 

>012 W«ntvrorth 
2427 B, 
4722 0. A*hUn4

NOKTU n»ų 
4ts W. DlvfeM 
720 W. North Aft

Lincola A.V« 
1244 Lincol* 
tilt N. Olarh

Extra visuotinas Naujienų 
B-veS dalininkų susirinkimas 
įvyks NEDALIOJ, kovo 25 d., 
Mildos svetainėj, 3142 So. Hal
sted st. Pradžia lygiai 10 vai. ry
to. Susirinkiman bus įleidžia- 
fni tik pilni Naujienų Bendro
ves dalininkai. Todėl kiekvie
nas narys būtinai privalo atvy
kti laiku, ir pasiimti savo 
certifikatą registracijai.

Dienos tvarka bus paskelbta 
ant vietos.

P. čereška, .
Naujienų B-včs sekret.

Pajieškojimai REIKzULAUJAMA indų plovėjos.

PAJIEŠKAU DARBO IR PAŽYSTA- 
mų. —Kazys Buividas, Ijauno gub., 
šiaaliu pav., Žagarės valsčiaus, Juo
deikių kaimo. Esu jaunas vyras, ge
rai mokantis vesti prekybos kores
pondencijas, žinantis komercijinį 
skaitliavimą -— noriu gauti užsiė
mimą pirklyboje arba ofise. Moku 
lįetuvių, rusų, latvių ir lenkų kal
bas. Kreipkitės šiuo adresu:

K. Buividas,
121) Grand St., ^Brooklyn, N. Y.

Majestic. Restaurant, 
o. Halsted St., Chicago.

REIKALAUJ AMA merginų dirbti 
prie popierų sandelio. Patyrimas

Chicago, HI.

“Naujienų" šėrininkų West 
Sides distrikto susirinkimas 
Įvyks ularninkc, kovo 20 d., 8 v. 
vakaro, M. Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23rd PI.

Visi šio distrikto šėrininkai 
malonėkite atsilankyti.
. . Valdyba.

DETROITIEČIIJ ŽINIAI-

Kiekvienas, kuris nori už
sirašyti dienrašti "Naujie
nas” arba turi kokių del 
“ N a u j i e n u reik ai ų, ga lite 
kreipties i Pr. Jačionį, 
201 Cardoni Ave., Detroit, 
Mich. "N-u” užžiur.L

KAS PAMETĖ?
Kovo 17 d. po maskaradinio 

231 ir 1 LES. kuopų baliaus 
Pulaskio svetainėje atrasta: 1 
kardas ir 2 šalikai. Pamctusic- 
ji atsišaukite šiuo adresu:

.1. Pa barška,
3129 Wallace st., 

Chicago, III.

Pajieškau brolio Juozapo Lauciaus 
iš Kauno gub., Vilkmergės pav., Bie
liūnų par., Stubulunkių sod. Metai 
atgal gyveno Detroit, Mieli, Vili
mas Laucius (brolis) sunkiai serga 
ir nebesitiki išgyt, nori su jumis pa
simatyti. Malonėkite atvažiuoti ar
ba žinantįs jį teiksitės jam tai pra
nešti. Karol Laucius,
11)71)!) S. Stale St.. Chicago. 111.

Ras dienomis ir vakarais. Gera mo 
kestis. Malonėkite atsišaukti grei-

9 Ct., Cicero, III. 
Phone 2316 Cicero.

BEI KALINGAS —laikrodininkas, 
kuris supranta atsakančiai savo dar- 

trumposbą. Darbas nuolatinis ir 
valandos. Mokestis gera, 
kite luojaus.

Pajieškau draugu, Petro Taulerio 
iš Mikalogikių sodžiaus, Jono Griš- 
keno iš Jonavos sod.. abu Kauno g., 
Aleksandrovus pav., Suvainiškiu pa
rapijos. Jie patįs ar kas juos žino 
malonės atsišaukti šiuo adresu:

Jonas Kalnietis.
1811) So. Daisied SI., Ghicago, III.

PAJIEŠKAU burdo. Esu jaunas 
vaikinas. Ruimą noriu vienas Mail 
laiksli. Geistina prie* bevaikės šei
mynos ir blaivios. Prašau atsiliepi.

E. Godianis,
833 W. 33 PL. Chicago, III.

Pajieškau savo tikro brolio, Vin 
cento Kazieno, iš Kauno g., Panevė
žio pavieto, Pumpiensko vol., Pas
valio miesto. Taipgi Juozo Jankaus
ko iš Paliverkių. Jie palis ar kas juos 
žino malonės atsiliepti.

Ignas Kazienas.
331 Maple St., Milwaukee, Wis.

PAJIEŠKAU CIGARMEIKERIO — 
gero vyro, kuris galėtų atlikt visą 
darbą prie cigarų. Darbas ant vi
sados.
K. M. M., 3315 S. Morgan st., Chicago

Pajieškau Onos Manaikienės, gy
veno pirmiau Brooklvne po nr. 189 

191 So 9th St., Room 12.* Turiu 
svarbu reikalą. c.MIdžiu atsišaukti, 
arba žinantis ją malonėkite pranešt. 
1511 — J8 Ct., Cicero, II).

rbli j scrap iron vardus.

I uojaus
John Bros

t

Gera mo-

Illinois Market Co.,
3122 So. Halsted St., Ch

REIKALAUJAMA vaikų 14 melų 
ir augščiau del įvairios rųšies vie
lų. Motelio ri restorano darbinin
kų, įvairios rūšies. Gera mokestis. 
2-jų saliuno porterių. Punch įy-drill
press hands. Lahe hands. Polišiuo- 
lojų ir medžio trynėjų, 2 pečkurių ir

Nėra streiko. MOTERŲ REIKALAU-

Ietį ir restoraną, prie įvairių darbų. 
Gera mokestis. Merginų prie leng
vo dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
Ofiso -darbininkių. Pal\rimas nerei-

4193 S. Halsted SI., 2-ras augštas. 
Chicago.

Visi darba randasi South, North 
West pusėje. (Kalbama lenkiškai).

ir

LSS. 138 kuopos mišraus cho
ro repeticija įvyks utarninke, 
kovo 20 d., 8 vai. vakare, Ta mu
lkino ir Gudgalio svetainėje, 
1417 So. 49th avė ir 15 sir.

Visi dainininkai malonėkite 
atsilankyti. Drg. A.K. Linge.

PAJIEŠKAU DARBO i bučernę. E- 
su gerai apsipažinęs su bučernės da
rbu.* Kalbu angliškai, lenkiškai, ru
siškai ir lietuviškai. Kam reikalin
gas bučiau, malonėkite greitu laiku 
atsišaukti. J. Jankauskas.
1710 So. Union Ave., Chicago.
* ...... ........... -..............

PAJIEŠKAU DARBO į bučernę. 
Kalbu angliškai, rusiškai, lenkiškai 
ir lietuviškai. Atsišaukite laišku Į 
“Naujienų” Ofisą N12.

ROSELAND.

vo 20 d., socialistų svetainėje.
11009 Michigan avė. Dr. Joseph

. .... ........................ ---..i.... .... ..ii 1111.1*1........Į

PRAPUOLĖ mano rudas kamba
rinis šuniukas. Bridgeporto apielin- 

1 kės gyventojai, jeigu kas patėmysite 
arba pristatysite. — su padėka at
lyginsiu. F. Tvcrijons,

3102 Auburn Ave., Chicago, 111.

• truota. SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

4 T

<1 DABBAg
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romaną Darbas, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur pasktii visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

“N A U J I E N O S”
1840 So. Halsted St., -Chicago, Ill.

lis. Darbas pastovus. Geram dar
bininkui gera mokestis. Atsišauki
te j: J. Malelą.
3336 So. Hals,ted St., Chicago, III.

REIKALINGAS bekeris — antra- 
rankis. Geram vyrui gera mokestis.

Jos Wichus,
1721 So. Union Ave., Chicago, 111.

REIKALAUJAMA merginų del va-

Presbyterian Hospital, 
Ar. Congress St., Chicago, 111.

RIMKAI .A UJAMA parda vėjų.
Chicagos didžiausia organizacija 

reikalą u j a e n c r g i n gų ir 
veiklių pardavėjų, (jalima uždirbti 
$50 arba daugiau į savaitę. Atsišau
kite tarp 5—8 po piet. Kambarys 
849—38 So. Dearborn St. ir -klauski
te pono C. O. White.

REIKALAU.IAMA — Kompetenti- 
ško vyro prie čeverykų, del vedimo 
čeverykų Departamento, suprantan
čio pirkimą ir pardavimą čeverykų,

rus departamentinčj sankrovoj. Turi 
kalbeli lietuviškai, lenkiškai ir ang
liškai. Reikalingas paliudijimas. 
Antrašas atsakymui: D. 651 Mil
waukee avė., Kenosha, Wis.

REIKALAUJU agento ;gali uždirbi 
8300 i mėnesį. Atsišaukite tuoj pas:

2015 So. Robey St., Chicago, III.

REIKALAUJAMA:—jauno vaikino, 
tarp 18 ir 20 metų amžiaus, išsimo
kyti vaistininko (aptiekoriaus) a- 
mato; turi kalbėti gerai angliškai ir 
būti gabiu sumaniu vyru; tinkamai 
ypatai gera alga ir puiki ateitis. At
sišaukite luojaus antrašu: /

GOLD DRUG CO., 
Clark st. £ Fullerton Pkwy.

Chicagb, Ill.

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybes iki Civilizacijos.

TURINYS:
1. Bendralaikinės nuosavybes formos.
2. Primityviškas komunizmas.
3. šeimyna arba giminingasaHcolektyviz- 

mas.
4. Feudališka nuosavybe.
5. Buržuaziška nuosavybė.

Ši knyga patartina būtinai perskaityti 
kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matini supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.

“N A U J T E N U S”
1810 So. Halsted St., Chicago, TIL

1 REIKALAUJAMA vyrų| 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lerfgvi išmo
kėjimai, mokinama dieno
mis ir vakarais, viskas pui
kiai, darbas kiekvienam 
žmogui. Ateikite arba ra
šykite :

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, su gerais įrankiais. Elektros 
mašinos, senai išdirbta vieta. Prie-

ninko. Atsišaukite
3244 S. Halsted St. Chicago, 111.

PARSIDUODA pigiaį rakandai del 
6 kambarių. Visi mažai Kartoti 
nauji. Pardavimo priežastis — išva
žiuoju i kitą miestą. Kam reikalin-

šile nusipirkę.
Chicago, III.

I... . .....—i—......................-...............  ' ..........................     -..... ...................... ...................

PARSIDUODA hučernė ir groser- 
•nė* arklys, vežimas, expresas. Atsi
šaukite:. z

j$500 GRYNAIS pinigais, likusius

kiį keturių fialų mūrinį namą, po 
keturis kambarius kiekvienas. Ma
udynė kiekviename flate. Visi plum- 
havojimai baltai paliavoti. Augštas 
beizmentas. Rcndos už $50.00 į me
nesį. Kaina $5600. Parnell avė., ar-

gehas. Geriau painalyk jį pirmą ne
gu bus parduotas, šios uų|įes pigu-

JOHN E. KUBES
:1st Street, Chicago.

PARSIDUODA hučernė ir groser- 
nė lietuvių ii' kitų tautų apgyventoj 
vietoj. 'lik viena hučernė ant dvie
jų blokų.. Pardavimo jiriežaslis —

mų) Kas nori pirkti meldžiu atsi
šaukti greitu laiku šiuo alresu:
1715 S. Canal Str., Chicago, 111.

PARSIDUODA hučernė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas. Nepraleiskite
sios puikios progos, nes jos ret 
pasitaiko. Pardavimo priežastis - 
savininkas išvažiuoja ant farmų.

<8104 Vincennes Ave., Chicago, Ill.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison SL. Chicago. Ill.

R1HKALINGAS siuvėjas prie /vy
riško koslumcrsko darbo. Atsišau
kite tuojaus.
911 W. 33rd St., Chicago. 111.

REI KALA UJAMA pirmos klesos 
verykų dirbėjų. Pastovus darbas. 
?ra mokestis. Adresas:

A. M. Legg Shoe Company, 
Pontiac, 111.

REIKALAUJAMA našles sti šeimy
na apsigyventi Syeamore^lll. ir duo
ti valgį ir kambarį merginoms, dir
bančioms dirbtuvėj. Gali, rodos, gau
ti 12 merginų kaipo kvatierankas. 
Adresas:
Chicago Insulated Wire & Mfg. Co.,

—---------------- r—-
REIKALAUJAMA 5 apreitorių ir

vieno presorio, Atsišaukite greitai.

3227 ,So. Halsted St.

,RI£IKALAUJU jauno vaikino į an
glių ofisą. Turi mokėti angliškai, 
lietuviškai ir lenkiškai. Atsišaukite

Aidęnt Drungcl and Co., 
/. 120 St., Chicago.
1. Pullman 3563.'

Pardavimui

PARSIDUODA 
GREITU LAIKU 

SALIUNAS 
podraug ir didele svetaine, kurioj 
visos vielines draugijos rengia ba
lius ir laiko..savo susirinkimus, o 
vasaros metu čia visuomet buna ren-

Pardavimo priežastis — vesdamas 
tą biznį per šcšioliką metų savinin
kas pailso ir nori pasilsėti. Norin
tieji pirki malonėkite atsišaukti šiuo

Joe Yuknas, 
4837 W. 1 Ith SI., Cicero, UI.

PARSI IltlODA puikioje vietoje sa
ldinas, apgyventa lietuvių ir kitų 
laidų. Tai puikiausia viela del biz-

piknikų. Taigi kam yra reikalingas 
toksai puikus biznis, tai nepraleiski
te progos. Tokia retenybė atsitin
ka labai retai. Pardavinio priežastis 
yra tokia: Savininkai perka farmą 
ir yra priverstas parduoti šį biznį. 
Vieta — EngleWod.

8134 $o. Viircenries Ave. Chicago,’ Ill.

, Or. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: '3103 8o. Halsted Btt**A 
Tel. Drover 7179

VALANDOS: 9-11 išryto; 
2—6 no pietų; 6—9 vakar*. 

GYVENIMAS: 3341 8o. Uaioa Av* 
Tel. Yards 637.

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 m et at. 
Gyvenimas ir Ofisas 

>149 S. Morgan SL, kerti SS 
Chicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki 

Taipgi Chroniški Ligi 
Ofiso valandos:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Ned€ldie-‘ 
niais vakarais ofisas uždarytas

Telephone Yards 087 ♦

Phon*: Yards 481T

Dr. A.R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai

\ Gyvenimas yra tuščias
^uonict pranyksta re*

” į • j g ė j i m a s.
R ir Mes vartojame page-

TURIU ^paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpei as $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas už pirmą pat 
siūlymą; $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie Avė. 

Chicago. Ill.

GERA PROGA
PARSIDUODA labai pigiai štore- 

lis cigarų, tabako, ice (‘ream, saldai
nių ir tl. prieš pat mokyklą. Biznis 
gerai išdirbtas. Priežastis pardavi-

18D r'
A. Lawrence, 
ninn A vn., ‘Chicago, 111.

m a j»a- 
"roc

Beveik nauj........voiuis 6 ir 6 kam
barių fintai, Emerald avė., arti 29- 
tos gatves. Cementinis beizmentas, 
skalbykla, karšio vandens šildyto- 
jas. Elektros šviesa ir gesas, ąžuo
lu pagražintas.. Greitu pardavimu— 
$7150.00. Raudos $840.00. Ant išmo
kėjimo. McDonnell, 
2630 West 38th St., Chicago, III.

Tel. McKinley 3543.

Parsiduoda grosefne

ta bučernei. Senai išdirbta viela. 
Inėjimas iš dviejų gatvių. Parsiduo
da iš priežasties skyrimosi pusiniu 
kų. Atsišaukite šiuo adresu:
1622 So. Halsted SI., Chicago.

TAKSAS
Bus parduoti kriaučių 

daiktai: stalai, mašinos ir 
tai Kovo-March 22 d. 10 
1749 So. Halsted St.,

Pardavinės miesto valdžia.

dirbtuvės 
kiti daik-

Chicago

Telephon* Humboldt 1271

M. SAHUD M. D.
Benas Rneaa Gydyt*)** ir Chtrwrra*. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų* 
OFISAS: 1679 Milwaukee Av*., 

Kampas North Av*., Kambary* 291. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; .

l;80 iki 8 ir 7:89 iki f vakar*.

Tel. Drover 7941

Dr. C. Z. Vežei is
LIETUVYS DENTIST*

TsJandos: n«o 9 ryto iki P YKt 
Nedaliomis >aial iMiarimi, 

4742 So. Ashland Alt.
arti 47-ios gatY9s4

Telephone Drover 9691

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

fipeciallatas Moterišką, Vyriški, Vaiki 
ir visą cfarsaišką lirą.

alandos: 10—11 ryto, 4—K po pietų, T—I va
ire. N*dėliomi« 10—1 po pi*tų.

154 S. Halstid Si. irti 34 St. Chlcap

Ypatmga doma atkrei- 
piama t vaikus.

Valandos: Nuo t ryto iki • vakar*; aedllhA* 
mis nuo 10 iki 12 dl«ną.

4449 6. ASHLAND AVA., kast pas 4T M.

Or. W. YUSZKIEWICZ*

LIETUVI6KA8 AKIŲ GYDYTOJAI 
Ku turi *kau<binči&* arba silpna* aids, M 
raivo* skaudėjimą, atsilankykite pas asaaa 

Dr. W. Yuszkiewicz 
1188 Milwaukee Ar*.

Valandos: Nuo 9 ryto iki • vakar*. 
N*diliomis nuo t ryto iki 1 p* pirtą.

Dr. Ramsęr

nuoja ir patarimus duoda lykai.
784-88 Milwaukee At*m arti Ckieag* 
lubue. VALANDOS' Nuo • išryto 
rui. N •diHom is nuo t išryto iki 1

']•). Uaymarkot 248A
. .....................       į ■! ....*...■<

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimu,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Ii aldg,
Jeig» Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raides susibėga | krūva, ? -T
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimu akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba slava^l, laakarl M 

.reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui aklą, kuris turi II matų 
tyrimo flv. Vaitekims parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Jųių aklų U 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AJkin Specialiste

TĖMYK1T MANO U2RASA*
IBOISOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Plait’s Aptiekus 2-ras aagltaa»
Valandos: nuo S ryto iki I va. Nedaliomis nuo • ruto iki 12
* Tel. Canal 5335.

DAKTARAS
^piclillsfas 15

WISSIG,
seno knjaus

Gydo visas ligas vyrų ir moterų, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENEJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YKA

Specialifikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ulnuodijimą kraujo, *4**, 
ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimų, c«rklt* 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* ši* 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 1,’raktikuoja per daugeli metų ir UgyM 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakar*. Nedaliomis iki II iUaų. 
1900 BLUE ISLAND AVE., hmpt* 19 los t»t., viršuj Banko*. T*L Canal IMS

jįU • - “ ’■ *■" '■ / .




